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CUVÂNT ÎNAINTE

Cu un titlu nespus de inspirat – Hybernia magica - țintind în
Septentrionul românesc, în ținutul Botoșanilor și al Dorohoiului, al
Mihăilenilor și al Săvenilor, al Ștefăneștilor și al Flămânzilor, domnul
Dumitru Lavric adaugă încă o contribuție la edificiul pe care l-a clădit
în trei decenii de laborioasă cercetare. Un edificiu în care se regăsește,
cu ,,etajele” sale rânduite de istorie, folclorul teatral și cel poetic, cel
liric nu mai puțin, din părțile de lume care ne-au dat pe cei doi români
supremi, poetul național și istoricul național.
Ceea ce face Dumitru Lavric în această carte a sa este o
restituire nuanțată și colorată a mitologiei populare cu rădăcini
străvechi în orizontul reprezentărilor folclorice tradiționale dintre
Crăciun și Bobotează, cu momentul culminant la schimbarea anului.
În tot acest răstimp ludic ,,capra”, ,,căiuții”, ,,urșii”, metafore
animaliere cu sens simbolic agrar și pastoral venite din straturile pre- și
protoistoriei indică practici magice care sunt fericit corelate de autor
altor obiceiuri din aria indo-europeană.
Om al cărții și om al cercetării științifice, Dumitru Lavric ne
oferă panorama vie și universul fremătător în care țăranul satelor
botoșănene dintre Siret și Prut știe să se bucure de roadele anului. Este
o lume de obiceiuri care face parte integrantă, de secole, dintr-un
patrimoniu imaterial dintre cele pe care, în ultima vreme, comunitatea
internațională l-a pus, prin UNESCO, sub înaltul patronaj legislativ și
spiritual, la care România a aderat.
Salut volumul domnului Dumitru Lavric și îi urez călătorie bună
în lumea cititorilor și al bibliotecilor.
Acad. Răzvan Theodorescu

HYBERNIA MAGICA
SIMBOLISTICA SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ
„Aproape întotdeauna greşelile au ceva sacru.
De aceea nu încerca nicicînd să le îndrepţi.”
Salvador Dali

MOUQADDIMA

„Neştiinţă e la toţi, ignoranţă să n-ai…
Toma d’Aquino
Speak, Memory! – aşa ar trebui să încep, precum entomologul
care, descoperind nimfeta, s-a metamorfozat în romancier pentru a o
putea descrie, să-mi amintesc bine, precum Humuleşteanul, să las
memoria timpului să vorbească, precum Hudeşteanul, să înfăţişez de
pe la noi ce-a fost odată, precum sorbonardul născut la Tudora, să plec
A la recerche du temps perdu în speranţa că voi întâlni La temps
retrouvé, să pun pace între Le Moi et le Monde şi să mă lămuresc Who
Am …
Pentru a reconstitui însă Une histoire sans fin şi a produce A
long story va mai fi nevoie şi de un Herr Professor şi de alţi Viri
erudissimi, Homines veteres et boni care să-mi lămurească Symboles
fondamentaux ce populează Mundus imaginalis ale acelui Northman
Hiperboreeanul care pleacă mereu A la recherche du Paradis tocmai
atunci când Hybernia Magica se conturează de la Tiras la Tibiscus… şi
de la Istru în Ţara Mureşului Negru. Dar sunt acum departe, privind în
amintire, o mamă grijulie şi-un băieţel bălai, biet taxid spre Toladot şi
o Epoche nu pare posibilă… Lubuntur anni şi timpul creşte-n urma
mea, mă-ntunec, am doar trecut; încerc să aşez Fonndation – stone fără
a şti dacă voi mai avea timp să potrivesc şi Key-stone; aşadar, last but
not least, o în-cercare!
Doar acest firav incipit a produs azi pixul optimist al
Florentinei, deşi, pentru alţii, ziua a II-a a fost mult mai productivă,
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inclusiv pentru Căpitan, aflat în burgul românesc al lui Herman,
Bălgradul fiind asediat de Dinastici. Paragraful al treilea s-ar cuveni să
lămurească rostul acestui texticul de escortă, prolegomena,
întâmpinare, introducţie, avant propos şi á propos, cuvânt înainte,
foreword, predoslovie şi precuvântare, parcurs prodromal care se
cuvine să răspundă la întrebarea de ce? De ce doar încercare asupra
simbolisticii sărbătorilor de iarnă, pe când gimnosofiştii („să-i
îmbrăcăm pe cei goi”) şi colegii lui Apollo Lyceeanul, peripatetizând
prin grădinile devastate ale lui Akademos (Treceau bătăi de aripi prin
vraiştea grădinii), sunt deja experţi în eseuri structurate sau
nestructurate? Am în vedere nicasianul în-cercare, în-cercuire şi, mai
mult, spusele celui care, după ce s-a despărţit de Noica, s-a certat şi cu
filosofia, rămânând totuşi la… Humanitas: „Există o lentoare
exasperantă a discursului filosofic, care se manifestă mai ales în
dificultatea de a începe; el dă târcoale problemei aflate în discuţie,
temându-se parcă să o atace direct (…). Aici ritualul de încercuire e
totul”. Aşadar, un act – exprimându-mă oximoronic, de definitivare a
provizoratului, căci – de la Noica citire, „nu se poate lăsa altor
generaţii ce se poate face acum, sub cuvânt că trebuie să facem
lucrurile desăvârşit de bine. Desăvârşirea înăbuşă uneori săvârşirea”.
Nu va fi deci nici Essai, nici Eassay, nici Enquiry ci doar
Esquisse căci, apud Foucault, „încercarea este trupul viu al filosofiei,
dacă ea este ce era pe vremuri, adică o asceză, o exorcizare a sinelui în
gândire”. Va fi poate Le’éprouve du labyrinthe, căci autodidactul nu
are teritorii interzise şi îşi permite să aplice strategia discursivă inclusiv
asupra omului post-edenic şi post-babelic care încearcă la rându-i să se
sustragă influenţei Fecioarei Uraniene, uitând că, de cele mai multe ori,
cutumele sunt mai importante decât legile, că, mai ales în aceste
cumplite vremuri de acum, macrosocialul e superdezvoltat şi slab
structurat, doar unele micro-grupuri rurale mai fiind încă formalizate.
Va fi deci un efort de a plonja în illo tempore pentru integrare prin
anamneză şi acces la criptomnezie căci „A descoji un text de literatură
populară, căutând mărturiile trecutului, poate fi adeseori una din cele
mai fascinante aventuri ale spiritului” (M. Coman, Izvoare mitice, pag.
54), cu mare atenţie la denominaţie căci numele instituie şi legitimează
existenţa, e prerogativă divină şi mit condensat, cheamă fiinţa prin
magie, are efect apotropaic sau înfricoşător; nu trebuie uitat însă că
Eliade „punea cărţile mai presus de zei, şi mai mult lor li se închina”
(E. Cioran), că în cercetare a reuşi mai bine nu înseamnă a reuşi în
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totalitate, ceea ce nu se cuvine a desfiinţa încrederea în propriul punct
de vedere: „În ceea ce priveşte cele scrise în articolul meu, voi
continua să le socotesc exacte atâta timp cât nu mi se va dovedi
contrariul”. (M. Eliade). Remember: interpretarea începe cu o intuiţie
care devine o ipoteză sau, în termeni platonicieni, începutul e un zeu
care salvează totul dacă fiecare dintre credincioşii lui îl cinsteşte cum
se cuvine.
Concluzie: mare atenţie la efectul perlocuţionar, la relaţia
locutor – ilocutor, scriptor – lector mai ales că regard éloigné
focalizează L'Homme, cet inconnu şi se proiectează pe un prototext
reprezentând il mondo dei simboli, multe dintre ele recondita et
abscondita; ceea ce ar putea sugera rivolta contra il mondo moderno şi
nu ar reprezenta Raison d’être al acestor Entretiens care maschează
disciplina arcani adică, retrologic, parcurs ad fontes, acolo unde se află
fons et origo, docta ignorantia putînd produce Opus imperfectum, rateu
pe care nu îl poate justifica nici măcar felix culpa. La fel, de valorificat
sugestia lirică:
„Strălucitoare capre cu lîna colorată
Şi toboşari de basme săltînd într-un picior”
*
„Apoi, alai de jocuri, cu urşi ce veseli saltă,
Cu sclipitoare capre şi cu-mpăraţi bărboşi
Vin în vîrtej şi-n sunet de tobă, laolaltă
Cu datinile noastre rămase din strămoşi”.
Pe acelaşi plan, mărturisirea, aşa cum procedează autorul
Flăcării duble: „Dacă e să mă iau după elemente pur exterioare, am
început aceste pagini în primele zile ale lui martie al acestui an (1993 –
n.n.) şi le-am terminat spre finele lunii aprilie – două luni. Dar
adevărul este că le-am început încă din tinereţe”. A face vorbire despre
cap şi începătură, despre umbra văzutelor şi nevăzutelor, despre cele
ascunse de la începutul lumii – se sparie gândul!
SPEAK, MEMORY! – CÎND AM ÎNCEPUT?
Era Anul Nou XLIV al Secolului scurt: Rusul sufla aspru
dinspre Răsărit scoţând note îngrozitoare şi Iarna Vrajbei Mondiale
bulversase dureros viaţa satului cu nume feciorelnic; atunci va fi auzit
prima dată pruncul care împlinise deja cele 100 de zile care zguduiseră
lumea colinda şi urătura; în primăvară va pătrunde în sat şi Crasnaia
Zvezda; atunci Bunica îi va fi dat apă neîncepută din clopoţelul care –
7

în restul anului – se odihnea pe grinda odăii, între stelbe de busuioc.
Atunci a început!
Când se va termina? (Aşteaptă-ţi şi sfârșitul tău, că vine!). Se va
termina când Soter va rosti cuvintele salvatoare: Săvârşitu-s-a! Să ne
închipuim deci, precum vizitatorul lui Adrian Lewerkühn că avem
timp!
- La bulivar, birjar, la bulivar! Bulevardul Muncii, adică! (ştiut
fiind că munca te face liber)
Şi mână încet. Nu te grăbi, spune Hildegard.
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FELIS DOMESTICA ŞI CALENDARUL

„Spiritul poate veni oricând să reînvie
simbolurile şi riturile şi să le redea, alături de sensul
pierdut, plenitudinea virtuţii lor originare”.
R. Guénon
Nu este alta mai plăcută zăbavă la viaţa omului decât cetitul…
dicţionarelor, fapt confirmat şi de jurnalul lui Emil Codrescu, din care
transcriu: „Dicţionarul – pentru momentele când spiritul vrea să ia
contact mai concret cu lumea realităţilor în sine. După un instrument
de teslărie, o pasăre (uneori ai şi figura alături; păsările din dicţionare
au întotdeauna mutra mirată şi comică), apoi o prepoziţie cu
înţelesurile ei subtile, demonstrate prin exemple naive. Şi tot aşa, în
partea a doua, la numele proprii – un rege merovingian, un
promontoriu, o primadonă italiană. Visezi la regele pletos, la
promontoriul care împinge departe în mare un oraş cu nume ciudat, şi
mai cu seamă la diva care a debutat la Neapole şi a fost pe rând (sau
aproape) metresa unui duce, a unui conte, a unui tenor şi apoi nevasta
unui bancher. Nu mai e dicţionar. E un roman în notaţii sugestive.”
Cititorul va descoperi singur la ce termeni din dicţionar se referă
citatul şi în acest fel va înţelege mai în profunzime titlul unui
fermecător roman românesc!
Chiar dacă semioticianul din Milano e mai sceptic, subliniind
că, în termeni de dicţionar, nici un cuvânt nu este explicat complet,
folosesc obositul D.L.R.L.C. (de unde bani pentru DEX?) pentru a
contura sensul lexemelor în jurul cărora se centrează prezentul capitol:
Pisică. Animal domestic carnivor, din familia felinelor, acoperit
de o blană moale de culori variate, cu ochi ageri; este folositor prin
faptul că stârpeşte şoarecii. (quod vulgo dictur, mâţă – n.n.)
Calendar. Indicator sistematic (în formă de carte, agendă sau
tablou) al succesiunii lunilor şi zilelor unui an, conţinând uneori şi
diferite alte indicaţii (sărbători legale, date istorice etc.). (…) A se uita
(la ceva) ca mâța-n calendar = a privi (la ceva) fără a pricepe nimic.
(Notă: Zicerea citată ar putea constitui temei pentru un proces
de zoocalomnie intentat de neamul pisicesc lui Homo (in)sapiens chiar
la CEDO!).
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Să (mă) explic!
Din perspectiva mitologiei biblice, pisica a apărut ca soluţie
împotriva rozătorului hotărât să scufunde Arca înainte ca aceasta să
acosteze pe Ararat; contaminată de substanţa demonică a prăzii
consumate, însumează o sumă de contrarii derutante: inocenţă şi
viclenie, supunere şi independenţă, hărnicie şi lene, apropiată omului
în plan contingent dar depărtată în cel moral, acceptată în universul
domestic fără a fi complet domesticită; i se recunoaşte preocuparea
aproape obsesivă pentru curăţenie şi nu dezminte inamiciţia
permanentă pentru semper fidelis. Inteligenţa nu-i poate fi pusă la
îndoială şi, în alte timpuri şi spaţii s-a bucurat de o reputaţie integrală:
mitologia eddică o imaginează în preajma soţiei temutului Odin,
Mahomed i-a dăruit însuşirea de a cădea mereu în picioare, în Siam e
sacralizată ca paznic al comorilor, în ţara faraonilor şi a felahilor (Niluşi mişcă unde blonde pe câmpii cuprinşi de maur) a fost admirată
pentru vitalitate şi agilitate, zeificată, mumificată şi îngropată în
cimitire speciale, uciderea ei fiind pedepsită cu moartea; este adevărat
că în Evul de Mijloc, instituţia iniţiată de Ignatio de Loyola îi intenta
(ca şi porcului) procese simbolice. Caragiale o demonizează şi o
proiectează în postura de adjuvant al femeii infernale (Afurisit cotoi!
Se tot vâra pîntre picioarele oamenilor), Creangă a avut permanent în
preajmă neamul pisicesc (… noi scoteam mîţele de prin ocniţe şi
cotruţe şi le flocăiam, şi le şmotream…), Eminescu îi atribuie adânci
melancolii şi preocupări metafizice (Oare ce gîndeşte hîtrul de stă
ghem şi toarce-ntr-una? Ce idei se-nşiră dulce în mîţeasca-i fantezie?),
Lovinescu o receptează ca metaforă a feminităţii supuse erosului
devastator… La rându-mi, am avut parte de întîlniri mirabile cu trei
exemplare exotice din rasa admirabilei feline înrudite cu linxul ce râde
cu ochi sclipitori: în prima copilărie – o minunată pisică albă de
Angkoor, sensibilă până la sublim la orice contact dactilic, pe când
eram un naiv între două vârste am cunoscut bijuteria pisicească numită
Lolita, iubitoare a muzicii lui Bizet şi Ravel, supusă total unui misogin
înrăit, fost luptător USLA iar în noul secol am intrat împreună cu
aproape – umanizatul Tay-Funn care, în somn, îşi mai aminteşte de
îndepărtaţii săi strămoşi din pădurile Burmei.
Cele înfăţişate in supra demonstrează că în relaţia cu Felis
domestica, Homo sapiens nu s-a dovedit a fi animal correctnes,
îndreptând un digitus impudicus denigrator şi atimic contrazis de
etologia care îi recunoaşte celei în cauză caracterul eratic şi eleutheric.
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Concluzia este una singură: „lectura” calendarului este extrem de
dificilă şi întrece de multe ori chiar posibilităţile interpretative ale
deţinătorilor autorizaţi de QI.
Sunt singur şi mă duce-un gând spre locuinţele lacustre, fapt
pentru care ar trebui să apelez la imaginaţie ca la o carte a cunoaşterii
prin hipermnezie şi activare a criptomneziei de tip ontologic, să o
invoc pe zeiţa Tacita să-mi vorbească despre Adam Kadmon, despre –
în limbaj tedesc – acel Urmensch desprins dintre Untermenschen,
vorbind lingua adamica, limba păsărilor în care se mai putea înţelege
cu Deus Otiosus, Ur – sprache în care se va fixa Urreligion pe care o
găsim şi azi în Book of Genesis, bază pentru The Story of Civilisation
…
Gânditorul de la Hamangia era aproape disperat: după izgonirea
din Parc, se afla printre hominizi dezorientaţi, total incapabili de
inserţie pe tărâmul de la Răsărit de Eden; să le vorbească despre
evoluţia darwinistă a speciilor şi despre principiul kantian al rigorii
morale după modelul cerului newtonian era un nonsens; direcţia era
greşită: Am pornit-o bine. Dar drumul, el a greşit-o. Trebuia s-o iau în
partea cealaltă. E invers. Totul e invers – strigă Iona scoţând cuţitul…
Aşadar, ad usum delphini, trebuia mers ab initio, cât timp
Umbra Dei se mai vedea pe Tellus Mater, trebuia vorbit în basme şi
gândit în poezii pentru a imagina un incipit exemplar, unificator şi
călăuzitor al umanităţii născânde: aşa s-a ivit Corpus mythorum, vastă
enciclopedie polisemică şi poliglotă, Liber Mundi în care se găsea
Totul: antegonia (Fu prăpastie, genune, fu noian întins de apă?),
cosmogonia, antropogonia, etnogonia, erotogonia, nomogonia; tot
acolo se aflau Numele: antroponimele caracterizatoare şi cu efect
destinal (Te vei numi Harap-Alb şi îmi vei fi slugă până când vei muri
şi iarăşi vei învia!), toponimele şi hidronimele care fixau fiinţa în
Spaţiu, oronimele şi hilonimele care ajutau la orientare şi deplasare,
zoonimele şi fitonimele care înrudeau omul cu tot ceea ce fiinţează şi
inclusiv cu materia nevie dar presupusă sensibilă: Dar piatra-n
rugăciune, a humei despuiare şi unda logodită sub cer, vor spune –
cum?
Nu lipsea din minunata Carte mitologia ocupaţiilor, nu pentru că
munca l-ar fi creat pe Om ci pentru că fără ea nu se putea trăi; tot
acolo, omul incipient a găsit lămuriri despre tărâmurile lumii, despre
cerul rezervat zeilor, despre Infern şi Paradis, spirite benefice şi
malefice precum şi câteva cunoştinţe despre Timp şi Calendar.
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Această L’Écriture i-a luat lui A.K. mai mulţi eoni şi nu i-a mai
dat timp să audă Also sprach Zarathustra; experienţa post-adamică
babelică a distrus parţial Cartea iar lectura ei a produs inclusiv Les
effets pervers precum libido sciendi, sentiendi, dominandi, moriendi –
ceea ce nu a fost foarte rău. Tot acolo îşi află originea şi duhul
sărbătorii… Dovada: înainte de a se duce să moară puţin, Manu s-a
prins în Hora de la Frumuşica!
Excursul retro prin aceste straturi de palimpsest ce referă la
protocultură, paleofolclor şi paleoetnografie şi mă apropie volens –
nolens, de spinoasa problemă a timpului în preajma căruia Fiinţa
devine melanholică, indiferent dacă se află la Veneţia sau la Porţile
Orientului (ubi sunt?) însă experienţa lui panta rhei poate produce
efecte diferite: Heraclit rămâne prizonier al rîului, Arhimede se ridică
strigând radios: Evrika!
În măsurarea timpului, element misterios care pune în mişcare
Machina Mundi, s-au ivit cel puţin două impedimente majore: fixarea
punctului iniţial de unde începe contabilizarea curgerii (bătălia pentru
„era noastră” generând peste 200 sisteme cronologice inspirate de
textele sacre) şi efectul devastator al acestui perpetuum mobile de
neoprit. Era grecească clasică era calculată convenţional de la prima
olimpiadă (776 î.e.n.), romanii începeau numărarea anilor ab Urbe
condita (753 î.e.n.), era iudaică (vetero-testamentară) are 3761 ani în
plus (se raportează la Facerea lumii) faţă de calendarul universal
raportat la Anno Domini, începând cu secolul al VI-lea recunoscânduse era creştină; începutul numărării anului la musulmani îl reprezintă
Hegira (20 septembrie 622). Aceste complicaţii dau naştere la
ciudăţenii precum: Grigore Ureche scrie smerit că Ştefan cel Mare au
murit, marţi, iulie 2 zile, vă leato 7012 iar August Treboniu Laurian
raportează cu mândrie de sorginte romană că revoluţia lui Tudor a avut
loc în anul 2574. Lărgind informaţiile, cădem în… Caragiale: la gali un
secol avea … 30 de ani (vezi „luptele seculare” ale lui Caţavencu),
secolul aztec 52 iar săptămâna avea 13 zile în timp ce luna maya
suporta deja 20 iar anul venusian maiaş se mândrea cu 584 zile; unele
popoare antice numărau un an în vară şi unul în iarnă iar altele limitau
anul la un anotimp; mai aproape de noi, chestiunea devine comică prin
exces de seriozitate: pentru Revoluţia Franceză, 21 septembrie 1792 a
devenit prima zi a primului an al noii istorii iar în 1794 se decretează
treizeci şi şase de sărbători ale raţiunii, din care citez, apud Paul
Drogeanu – Practica fericirii: celebrări pentru natură, geniu, libertate,
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egalitate, republică, adevăr, justiţie, glorie, eroism, stoicism, dragoste
conjugală / paternă, copilărie / bătrâneţe, agricultură / industrie…;
aceste sărbători erau decadale, ultima fiind dedicată (semnificativ)
Fericirii. Înseamnă că experimentele calendaristice de până în 1990 la
români nu reprezintă chiar o noutate. Exempli gratia!
Mutatis mutandis, să revenim la… pisică, urmărind puţin istoria
acestui accesoriu care ritmează şi organizează timpul. Etimologic,
calendarium numeşte un registru de datorii iar calendar – prima zi a
fiecărei luni în calendarul roman. Suspendând ceea ce a fost Before
prezent, azi înţelegem calendarul ca un sistem de măsurare a timpului
uman curent şi doar parţial ca un mijloc de rememorare sacrală a
timpului mitic şi de inventariere şi exprimare a ritmurilor şi
credinţelor, un ghid şi un memorial necesar făuritorului de coerenţă
care este omul. Conceput în funcţie de ritmurile constelaţiilor, lunii,
soarelui, vegetaţiei, calendarul reîncepea cu creşterea zilelor şi a
luminii prin trecerea de la un trecut maxim (Anul Vechi) la un viitor
maxim (Anul Nou). Pe acest parcurs care înlocuieşte Temps rectiligne
cu Temps circulaire după metafora şarpelui Uroboros se
fundamentează Le Mythe de l’éternel retour prezent ca o permanenţă
în Les formes elementaire de la vie religieuse, ca o splendidă creaţie
semnată de Man in the primitive World. Pe acest parcurs, sărbătorile
sunt pietre miliare care însă, în timp, au suportat la rându-le modificări
şi transgresări care azi par pastişe: iranienii erau convinşi că în noaptea
de 24/25 decembrie se născuse Deo Soli invicto Mithra fapt pentru
care poliboutis organizau în cinstea sa taurobolii, în 244 Aurelian
proclamă aceeaşi zi Dies Natalis Solis invicti iar creştinii jură că
aceasta este ziua când s-a născut Iesus Christos Theon Ylos Soter,
chiar dacă celebrarea separată a Naşterii şi Botezului datează din 375
iar fixarea celei dintâi la 25 decembrie din 354; pesah reeditează
vechiul An Nou oriental şi modelează ziua dedicată Agnus Dei iar
Anul Nou la 1 ianuarie este fixat prin calendarul iulian din 46 î.e.n.
care menţine însă începutul de eră la 754 î.e.n., transferarea Anului
Nou de la 1 martie la 1 ianuarie are loc în spaţiul românesc abia la
începutul celui de al XVIII-lea secol, în acest perimetru (apud Iorga)
vlădicii noştri fără carte ţinând evidenţa zilelor prin numărarea a 365
boabe de grâu puse în buzunar la Crăciun iar recunoaşterea Moldovei
ca ortodoxă la Constantinopol petrecându-se abia la 1384. O sumară
Introduzzione alla studio dei calendari festivi ar mai putea reţine că în
Etiopia Anul Nou cade la 11 septembrie (fatalitate!) iar evreii
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sărbătoresc Rosh Hashana la 20 septembrie, că papa Grigore al XIIIlea îl corectează în 1582 pe Iulius Cezar, luându-i-o înainte cu taman
13 zile. Sic transit gloria mundi!
Aceste fluctuaţii devin supărătoare dar explicabile dacă
acceptăm teza lui P. Caraman conform căruia „în calendarul bisericii
creştine există numeroase sărbători al căror substrat religios aparţine
altor credinţe şi altor vremuri decât erei care începe cu Christos”,
savantul-folclorist lăsând să se înţeleagă că dogma creştină a aplicat
unor reprezentări arhaice o „lectură” deformată şi deformatoare, atunci
când atitudinea acesteia nu a fost, eufemistic vorbind, cel puţin
rezervată, aşa cum rezultă din hotărârile unui conciliu: „Nu umblaţi cu
cerbii şi cu vehicule în Păresimi sau în alt timp. Bărbaţii să nu se
îmbrace în haine muiereşti, iar femeile în haine de bărbaţi sau altă
îmbrăcăminte de petrecere la zi întâi a Anului Nou”. Faţă de annus
ecclesiasticus, calendarul mitic (popular tradiţional, sătesc) reflectă o
structură mai stabilă de tip magico-mitologic, rememorând mari
evenimente cosmogonice, reglementând superstiţiile şi arsenalul
cutumiarului obştesc, perioadele sacre şi profane, faste şi nefaste;
alături şi împreună cu calendarul laic oficial şi calendarul creştin
oficial (care debutează la 1 septembrie), cel popular – care e de tip
solar, îşi plasează sărbătorile în preziua momentelor hotărâtoare ale
traiectului astrului zilei (solstiţiu / echinocţiu) şi dezvoltă la rându-i
mai multe tipologii, doar parţial suprapuse, satul românesc
recunoscând calendarul agrar, pastoral, pomi-viticol, comercial, apicol,
al îndeletnicirilor feminine. Dacă în cazul calendarului laic putem
vorbi de un prezent fără istorie şi de zile pustii ca nişte stepe, în a celui
bisericesc de repartizarea sfinţilor în funcţie de compatibilitatea lor cu
credinţele populare, de menţinerea vechilor festivităţi sub haina noilor
solemnităţi şi de transformarea zeilor păgâni în demoni, despre cel
popular reţinem că este puternic antropomorfizat, păstrând semnificaţii
ancestrale şi semne folclorice azi parţial opacizate, că este privit ca un
dat definitiv şi neschimbător. Din acest substrat emană duhul autentic
al sărbătorii căci „Astfel s-au lăsat neatinse zilele lor de sărbători (ale
păgânilor – n.n.), dar în loc de zeii lor, cu încetul, s-au rânduit sfinţi
creştini într-aceste zile, ca să fie sărbătoriţi. Toţi zeii păgâni au fost
înlocuiţi cu sfinţi creştini.” (G. Coşbuc – Anul Nou. Sărbătorile
creştine – Carnavalul). Götternamen le vom căuta în această relicte din
La Pensée sauvage reprezentată de Livre sans titre predată nouă a
l’école des barbares şi din care vom împărtăşi câte ceva şi Lectorului
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(Robul a scris-o, Domnul o citeşte), … dar mai târziu. (Şi tot nu searată cetatea din vise… rămâne nălucă în zarea pustiei regina trufaşă,
regina magiei, frumoasa lui Meka…)
Să epitomizez (scurt, stimabile, scurt!) informaţia despre
anotimpuri, luni, săptămâni, zile, ceasuri (de anexat Anotimpurile
vivaldiene şi mozartiana Kleine Nacht Music; de adăugat la acest
modus faciendi şi poezie, multă poezie!, să nu neglijez La sapienza
volgare ş.c.l..., să refuz lectorului tutto e subito şi să-l aduc în situaţia
odiseică (Heureux qui comme Ulisse a fait un beau voyage!) prin
tentaţii discrete dar semnificative (Grabnic s-apleacă spre nimfă şi cât
ai clipi o ridică de subţiori din ocean – sus pe covertă, trăgând-o…
Cerul era liniştit – marea pustie şi verde).
Anotimpurile sunt simbolizate prin culori (vezi Recuzita
rituală), se caracterizează prin interdicte şi rituri de iniţiere, includ
perioade pentru celebrarea morţilor, induc ideea de succesiune a
timpului calitativ (pur – impur, profan – consacrat), debutează cu zile
numite cap de …la date fixe, necoincidente cu cele ale calendarului
astronomic:
-primăvara – 24 februarie; (Primăvară-i lunca toată, sânu-mi
altă primăvară);
-vara – 21 mai (Natură, în mormântul meu, e totul cald, că e
lumină!);
-toamna – 14 septembrie (Cri-cri-cri, Toamnă gri, nu credeam
c-o să mai vii);
-iarna – 30 noiembrie (Mais òu sont les neiges d’antant?)
Fiecare anotimp are faţa lui şi puterea lui (vezi Credinţi şi
superstiţii…).
În calendarul popular, lunile sunt numite unitar după
manifestările lor cosmice meteorologice sau prin relaţionare cu
vegetaţia şi rodirea, indicând inclusiv condiţiile de muncă sau de
săvârşire a datinilor:
Gerar: Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, pune
streşinilor casei o ghirlandă de cristaluri;
Făurar: Viscolea cumplit afară şi era o noapte sumbră, se
ghiceau, plutind prin colţuri, bestiale năzuinţi…;
Mărţişor: Ploua infernal şi noi ne iubeam prin mansarde, prin
cerul ferestrei, oval, norii curgeau…;
Prier: Ci tu rămâi în floare ca luna lui april, cu ochii mari şi
negri, cu zâmbet de copil…
15

Florar: Orice-nceput se vrea fecund, risipei se dedă florarul…;
Cireşar: Iată, vin cosaşii veseli, se pun rând, sub a lor coasă
câmpul ras rămâne verde, ca o apă luminoasă;
Cuptor: Slăbite de-atâta căldură şi leneşe, apele curg, iar pacea
naturii te fură;
Gustar: Musset a cugetat-o sorbind a ei răcoare şi stelele de aur
din cerul luminos;
Răpciune: A trecut întâi o boare pe deasupra viilor şi-a furat de
prin ponoare puful păpădiilor;
Brumărel: Tristeţi de după-amiezi ploioase şi de nostalgice
obsesii când stai cu storurile trase şi-aştepţi să vină ora mesii…
Brumar: Cad din cer mărgăritare pe oraşul adormit…
Undrea: Te uită cum ninge Decembre…
(Nu ţi se pare mai semnificativă această denominaţie propusă de
cei mulţi decât cea imaginată – oribile dictu! – de părintele
pozitivismului care propusese un calendar cu luni numite Gutemberg,
Frederic cel Mare, Homer?)
Şi totuşi, indiferent de denumire, trec anii, trec lunile-n goană
şi-n zbor săptămânile trec…
Dar poetul, Poetul Haimanalelor şi Trimbulizilor ce zice?
întreabă cu răutate Guica.
Nilă printează, priveşte şi citeşte:
De la unu-ncepi s-aduni:
Prima zi se cheamă Luni;
Unu şi cu unu-s fraţi;
Cea de-a doua zi e Marţi;
Trei broscuţe saltă-n cercuri;
Ştiţi c-a treia zi e Miercuri;
Patru greieraşi vioi
Cîâtă pîn’n se face… Joi;
Cucu-nvaţă-a număra –
Ziua-a cincea-i Vinerea,
Cocostârcu-n apă sta –
Ziua-a şasea-i Sâmbăta
Iar furnica harnica
Găteşte Duminica.
Zilele le ştiţi pe toate
Dar să-mi spuneţi câte-s: Şapte!
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În interiorul unei zile, poporul sesizează unităţi de timp
(ceasuri) diferenţiate calitativ şi funcţionând ca executanţi ai
predestinării, după cum săptămânile premergătoare marilor sărbători
sunt îmbibate de atmosfera acestora, privilegiate fiind zilele de ajun.
Şi acum, adu-mi calul să mă duc unde-am fost odată prunc şi
unde mai pot regăsi urme ale sărbătorilor populare indicate de
calendarul tradiţional care nu avea literă dar avea rigoare, sărbători pe
care S.Fl. Marian le numeşte „nelegate” (păgâne) şi dintre care citează:
Ziua Ursului, Filipii de iarnă, Caii lui Sîn Toader, Căluşarii,
Dragobetele, Afumarea pomilor, Armindeni, Caloianul, Paparuda,
Dezlegarea limbii păsărilor, Paştele Blajinilor/Rohmanilor; cititorul va
constata singur că preotul – folclorist nu citează şi Happy Valentine’s
Day şi că unele referiri se fac de facto la obiceiuri, adevărat fiind că
sărbătorile de acest tip se individualizează prin interdicte şi prescripţii,
incluzând cutume şi practici magice adresate în special femeilor.
Dezvolt succint semnificaţia impusă de tradiţie unor astfel de sărbători:
Dragobetele indică o prezenţă onirico-erotică de tip incub uneori
malefic sau măcar violent (Mulţimi de vineţele pe piept mi se ivesc,
îmi ard buzele mamă, obraji-mi se pălesc, aşa plângea Florica şi, biet,
îşi spunea dorul pe prispă lângă mă-sa; în variantă postmodernă,
perspectiva e următoarea: Iar dimineaţa o aduse, încercănată-n pat o
puse, unde fusese nu ştiuse, sau ai ştiut, Madelaine?); este şi ziua
păsărilor; Babele – reprezentări mitice legate de deziernare (S-au dus
zilele Babei şi nopţile vegherii…), ca şi Moşii au evidente funcţii
augurale, Filipii – Zilele lupilor, corespund Lupercaliilor romane şi
revivalizează lykantropia celor mai viteji şi mai drepţi dintre traci,
aceloraşi fiind dedicat şi Lucinul, Stretenia (întâmpinare) şi Macoveiul
sunt Zile ale Ursului, Alexiile (Alexa, Alezi Boji) marchează
deschiderea pământului (ca şi Blagoviştenia) pentru gângănii şi ieşirea
şarpelui din gaură, Hristovul (Cristovul) este dedicat viilor iar Triful
(Trif cel Nebun) se ţine pentru ca lăcustele să nu strice culturile, Ziua
cucului se conjugă cu cea a Berzelor, ambele păsări fiind considerate
profetice, Sântoaderul este Ziua Cailor, Sânzîienele (Ielele, Drăgaicele)
actualizează practicile premaritale, florile fiind considerate apotropaice
şi divinatorii, reprezintă un relict al cultului Dianei – zeiţa care poate
transforma flăcăii în fiinţe bezmetice şi zănatice, 1 Martie este ţinut
drept cap de primăvară, Sîngeorzul şi Sîn-Medru îşi corespund în
anotimpuri diferite. „După credinţa generală a românilor, Sîn-Georgiu
e capul primăverii şi ca atare înverzitorul întregii naturi şi semănătorul
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tuturor seminţelor, iar Sîn-Medru e sfârşitul toamnei şi ca atare
culegătorul şi strângătorul tuturor pâinilor şi al fructelor” – precizează
S.Fl. Marian referind la sărbătorile românilor despre care un călător
străin de pe la 1800 observa că sunt „vreo 210 zile de sărbătoare pe an
iar locuitorii le ţin cu sfinţenie cel puţin în ce priveşte încetarea
lucrului”. Evident, sunt şi excepţii: am transcris citatul chiar în ziua de
sărbătoare din 13 aprilie curent (Nu mă întreb ce vânturi bat afară!) şi
în continuare notez doar telegrafic (Bate telegraful de un ceas, coane
Fănică!): Rusalii, Armindeni, Duminica Teiului, Ciuda (?), Obrejania,
Măcinicii, Mărina, Ciorcovii, Indrea (noapte de manifestare maximă a
spiritelor malefice), Ignatie Teoforul – sărbătoare ignică şi sacrificială
(Când tăia tata porcul, şi-l pârlea şi-l opărea şi-l învălea iute cu paie
(…) eu încălecam pe porc deasupra paielor, şi făceam un chef de mii
de lei, ştiind că mie are să-mi deie coada porcului s-o frig şi beşica s-o
umplu cu grăunţe, s-o umflu şi s-o zuruiesc, după ce s-a uscat ş-apoi
vai de urechile mamei, până ce nu mi-o spărgea de cap.)
O concluzie provizorie prin care să deschid această închidere a
prezentului capitol: sărbătorile populare se fundamentează pe
reconstituirea, resurecţia şi actualizarea unor acte primordiale, includ
sacrificiul, dansul, excesul şi chiar orgia, exprimă recunoştinţa faţă de
zei, presupun Les cérémonies périodiques, cycliques et saisonniers,
cele profane (naţionale, sociale, familiale, culturale) împrumutându-le
mecanismul care vizează medierea succesului prin corelarea actantului
uman cu absolutul divin în scopul de a pasiviza / potenţa anumite forţe
considerate malefice / benefice, bucuria generală a sărbătorescului şi
festivului fiind principalul vehicul al succesului căci Zeul „urăşte pe
acela care îşi arată dispreţul pentru cei ce se lasă în voia trăirii”
(Euripide – Bacantele). Aşadar, sărbătoarea poate deschide atât Ianua
Caeli cîâ şi Ianua Inferni, se practică post creationem dar priveşte spre
origini, angajează în simultaneitate dimensiunile timpului, plonjează in
illo tempore pentru că ab initio se află modele tutelare, deus domi (lari,
mani şi penaţi) chemaţi ad usum homini festivi.
Părăsesc deci Midsumer Show şi mă focalizez pe Hybernia
Magica, pe Sărbătoarea Anului Nou în care Poetul Ţărănimii vedea
deja o sinteză semnificativă şi reprezentativă:„ … strâmtorată de
popoarele din nord, cu solstiţiul iernii, de cele din sud, cu echinocţiul
primăverii şi de cele din Orient cu echinocţiul toamnei, biserica din
primele veacuri a potrivit aşa lucrurile ca fiecare popor să-şi poată
începe anul la data pe care o avea din strămoşi. Trei sărbători deci erau
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fixate de An nou, toate trei sărbătorile într-acest sens, însă natural,
după localităţi şi popoare, numai una prevalând şi având toate
caracterele sărbătorii cum o avem azi” (Elementele literaturii
populare, p. 218).
Revin, pentru consolatio, la pisica îndreptăţită să manifeste
ezitări în faţa abisului reprezentat de calendar şi îi dedic lui Tay-Funn
următoarele:
Afară plouă liniştit
Şi-n Motan arde focul,
Amicul s-a culcat de mult
Iar eu nu-mi găsesc locul!
De ce sunt neliniştit? Mă pregătesc să abordez hermeneutica şi
semiotica sărbătorescului uitând că, mai întâi, e necesar ca, pe baza
invarianţilor, să stabilesc dacă sărbătoarea se încadrează în taxonomia
riturilor de trecere. Cicerone îmi va fi Arnold van Gennep!
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LES RITES DE PASSAGE

„Aceste praguri, aceste ruperi ale continuităţii sînt
fără îndoială printre faptele esenţiale de creaţie
culturală a omenirii”.
Mihai Pop
Ce straniu lucru: vremea! Ca ieri sosi bunica … şi vii acum tu,
pe urmele berlinei trăsura ta stătu. Ca mâine se va împlini un secol de
când a fost tipărită admirabila carte a lui Arnold van Gennep dedicată
riturilor de trecere. Rolul acestora este de a transforma efectul terifiant
al impactului celui care parcurge devenirea întru Fiinţă la întâlnirea cu
Future Shock produs de The Time Machine într-un prilej de bucurie,
dezvoltând scenarii iniţiatice ai căror invarianţi îi recunoaştem inclusiv
în organizarea sistemică a sărbătorilor de iarnă. Din lecţia van-gennepiană este de reţinut că orice schimbare / inovaţie presupune un
instrumentar ritualic care urmează o schemă–tip cu secvenţialitate fixă,
funcţionalitate unică şi pattern-uri universale.
Pentru Romulus Vulcănescu (Mitologia românească), categorii
ontologice precum Spaţiul, Cauzalitatea, Finalitatea, Timpul sunt
hotărâtoare în organizarea existenţei, ritul având menirea de a conecta
existenţa mundană la cea ideală şi fiind generat de o necesitate de tip
kantian, – exprimată de gânditorul de la Königsberg în felul următor:
omul acţionează pentru a elimina o insatisfacţie. Din această cauză,
Tradiţia impune ca ritul să fie acceptat prin supunerea participativă în
relaţie agent – pacient, să fie practicat în momentele esenţiale ale
existenţei individuale sau colective contribuind la echilibrul psihologic
după schimbări existenţiale majore prin terapii de adaptare, modelul
fiind absorbit prin educaţie / imitare şi generând stereotipii de
comportament care corespund experienţelor primordiale impuse prin
mituri de către strămoşi totemici. Respectarea cutumei impunând
asumarea unui model, se poate deduce că datina este o categorie
formativă mai puţin sensibilă la mişcările istoriei şi mai mult la
recuperarea trecutului în care se recunoaşte şi mecanismul ritului de
trecere (oprire, aşteptare, trecere, intrare, integrare) în care sunt
prezente fazele acestuia (separare – agregare) actualizate la orice
schimbare de loc, statut, poziţie socială, vârstă în concordanţă cu acea
concepţie ancestrală privind timpul neomogen (fas / nefas) şi spaţiul
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discontinuu (benefic / malefic). Sistem de simboluri transpuse într-un
scenariu actanţial, în care orice element e interpretat ca mesaj, schema
ritului e pusă în funcţiune prin ceremonialul care marchează înlănţuirea
de crize şi conflicte din care e alcătuită ţesătura existenţei, propunând
strategii de liniştire prin respectarea normelor de non-contact, ocrotire,
purificare, putând deosebi rituri preliminare, liminare, post liminare
sau de separare, de prag, de agregare. Obiectivul fiind acelaşi,
mijloacele sunt identice sau analoage, indiferent de categorie (directe /
indirecte, simpatetice / animiste). Astfel, exemplificând, la căsătorie se
disting rituri profilactice, cathartice, fecundatoare, logodna este un
ritual de prag, pe durata sarcinii se practică rituri de separare
(recluziune şi tabuuri alimentare/sexuale), la naştere sunt prezente
riturile de protecţie şi predicţie iar la înmormântare cele cu rol
apotropaic şi psyhopomp. În concluzie, ritul mediază între natură şi
cultură, individ şi grup, biologic şi social, itinerează acelaşi model întro infinitate de situaţii şi respectă structuri la fel de riguroase ca Tabelul
lui Mendeleev. Stricto sensu, ritul este perceput ca sine qua non
inclusiv în abordarea spaţiului (trecerea într-un alt teritoriu impune
formalităţi de ordin politic, juridic, economic, magico-religios,
pronaosul şi vestibulul sunt percepute ca spaţii neutre, pragul, uşa,
poarta au semnificaţii majore în acte ceremoniale precum căsătoria,
adopţiunea, înmormântarea) şi a problematicii străinului: mecanismul
relaţiei alogen – indigen include oprire, expectaţie, trecere, intrare,
agregare, acceptarea mutuală fiind semnalată prin comensualism,
daruri reciproc constrângătoare, strânsul mâinii, îmbrăţişarea şi sărutul,
schimbul de femei şi, inclusiv, scuipatul (De-aşa vremi se-nvredniciră
cronicarii şi rapsozii căci veacul nostru ni-l umplură cei care folosesc
glanda pituitară doar pentru exorcizare!), denominaţia şi/sau
tecnonimia presupun mijloace din acelaşi arsenal al ritului care
menţine coeziunea grupului la întâlnirea cu potenţialităţi magicoreligioase marcate de ambiguitatea benefic/malefic. Prin tradiţie, sacrul
e prezent în toate fazele vieţii dar omul devine mai conştient de această
intruziune în momentele de criză existenţială când acesta reacţionează
în forme ocultate dar eficiente pentru relaţiile sociale, familiale,
sexuale, de vârstă…
Moment de semnificativă tranziţie (tranzienţă?) când trecutul
şi-a pierdut consistenţa iar viitorul încă nu poate fi definit, Anul Nou –
ca sărbătoare de prag – este şi o sinteză a recuzitei ritului căci orice
început rupe un echilibru şi revenirea la ordinea temporală nu se poate
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realiza decât după reproducerea la scară redusă a haosului primordial
de îngăduinţele căruia se bucură din plin şi Omul, în conformitate cu
un cunoscut proverbium care postulează: Hai, foloseşte-te de libertatea
din decembrie! Pe treptele propriei împliniri, omul circulă graţie
riturilor de trecere care marchează începuturi absolute, ştiinţa despre
existenţă fiind transmisă prin ansambluri ceremoniale iar referirea la
mit favorizând consfinţirea socială a iniţierii neofiţilor / postulanţilor.
Pentru ca sărbătoarea să poată avea un asemenea impact, în
întâmpinarea ei se practică penitenţa, purificarea şi asceza – ritualuri
ale pregătirii şi aşteptării – renunţarea fiind calea pentru a obţine
captatio benevolentiae şi a reduce diferenţa de regim ontologic dintre
condiţia umană şi cea hierofanică/kratofanică în acord cu tradiţia
ascetismului şi a ofrandei, ca privare spontană de un bun sau o plăcere
– cale ce asigură omului posibilităţi multiple, căci ceea ce a pierdut în
profan se recuperează multiplu în sacru. Dacă postul e o formă
sublimată a sacrificiului şi confirmă definiţia dată de Ralea omului ca
fiinţă capabilă să-şi amâne experienţele, sacrificiul ca atare (sângeros
sau nesângeros, expiator sau propiţiator, personal sau colectiv,
ocazional sau periodic) introduce în sacru prin participarea individului
la arhetip şi la evenimentele fondatoare, absorbţia alimentară a
mediatorului în ceea ce se numește prânzul sacrificiului sau masa
rituală semnificând că divinitatea şi adoratorii ei sunt comeseni într-un
act complex de comensualitate şi consensualitate (vezi S. Freud –
Totem şi tabu).
Întâmpinarea sărbătorii mai presupune lustraţie prin apă sau foc,
precum şi apelul la practici apotropaice care valorifică în acest scop
talismanul, amuleta sau fibula, uneltele agricole, culorile, pâinea, sarea
şi usturoiul, toporul şi cociorva, crucea, tămâia, lumânarea şi icoana,
ornamentele de pe ţesături, cusături, costume căci suspendarea
timpului profan pentru a emerge în sacru comportă şi riscuri: când
cosmosul redevine haos, planurile lumii se confundă, în continuumul
spaţio-temporal uman are acces nu numai divinitatea dreaptă ci şi cea
stângă, sinistră, demonică, cezura spaţio-temporală impunând
înnoire/primenire inclusiv de chip şi comportament. „În fiecare an
lumea se reînnoieşte. Anotimpurile revin fără încetare, mereu identice.
În fiecare an plantele se nasc şi mor, pentru a renaşte şi a trăi un nou
ciclu. Este o succesiune de morţi şi învieri. Aici îşi are originea
sărbătoarea anului nou, procedeu magic destinat să îndepărteze
destinul potrivnic, să împiedice îmbătrânirea lumii datorită inevitabilei
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treceri a timpului, să asigure continuitatea ciclului” (Lucian Boia,
Sfîrşitul lumii – o istorie fără sfîrşit, pag. 12)
În practica sărbătorescului, săgeata timpului devine cerc ce, á la
longue, se transformă în spirală, în înfăşurare, după principiul enunţat
de T.S. Eliot: Totul este totdeauna acum! Acum, când torsul s-aude l-al
vrăjilor caier…, exclam, împreună în Poetul tomitan „Salut zi fericită,
revino mereu mai frumoasă!” şi mă aliniez în suita lui Hermes
Trismegistos şi în umbra lui Eco…
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HERMENEUTICA ŞI SEMIOTICA SĂRBĂTORII

„Ceea ce e ciudat e că toate acestea s-ar putea să aibă
un sens.”
A. Einstein
… tocmai într-o zi mohorâtă (a Atârnării, dedicată lui Pafnutie)
care dovedeşte că anul acesta Biruitorului îi va fi mai greu, chiar dacă
Oraşul i-a promis (Şi asta-i cam de multişor poveste!) o statuie.
Duminica dedicată celui care dorea să măsoare metafizicul cu
mijloacele empiriei (Vreau să te pipăi şi să urlu: Este!) a trecut dar
deviza sa ar fi fost mai potrivită pentru cea care vine – a Mironosiţelor.
Parcă îl aud:
- Adică, preocuparea ta mintală, Cocoşilă, e la alte prostii!
- Al dracului om eşti şi dumneata, nea Ilie, îi răspund eu, deşi îi
dau dreptate…
Mă gândesc la pixul Florentinei; - galben şi epuizat, aruncat
într-un sertar ca într-un sicriu; acum folosesc altul, primit de la L.; o
bandă neagră, plăcută la pipăit, protejează puţin bătătura care îmi
împodobeşte mijlociul iar inscripţia Geniro Systems Inc. mă întristează
până la lacrimi. Mă mai consolez gândind la candida (de revenit cu
explicaţii). Totuşi… călătorului îi şade bine cu drumul (Analizează
subiectul propoziţiei!)
S-ar cuveni să refer pe scurt şi la cititor, să-i explic că nu mă pot
hotărî între activizarea orizontului de aşteptare şi tehnica surprizei.
Prima perspectivă îmi impune să anticipez, expunând principalele
elemente pe care le voi dezvolta: mitul şi sărbătoarea, ceremonialul,
ritul şi simbolul, timpul şi spaţiul, definiţia, lustraţia, sacrificiul,
sărbătorescul hibernal, divinaţia…; a doua mă blochează şi îl lasă pe
Lector fără firul Ariadnei (Cu-atât mai bine Ţării şi lui cu-atât mai
bine!).
Iar el, el – emirul, de-asemenea pleacă –
Pustia l-aşteaptă în largu-i s-o treacă…
P. Caraman, comentând substratul mitologic al sărbătorilor de
iarnă la români şi slavi, sublinia că sărbătorile creştine au preluat,
unificat şi continuat calendarul ciclului păgân greco-roman dominant
în Dacia Felix şi reflectă fondul mitic autohton al popoarelor din
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Europa Răsăriteană, contaminat la rându-i de mitologia popoarelor
mediteraneene; recunosc aici o poziţie de sinteză între ireconciliabilele
Noi tracii şi Noi sântem romani. Chiar dacă resurecţia mitificării nu ar
trebui să conducă la mitolatrie, se poate accepta un corpus mythorum
daco-romanorum, subliniind concomitent că băştinaşii au fost (sunt)
mai mult consumatori decât producători de arhemituri, mituri,
neomituri şi că unitatea universală a figurilor antropologice ale
imaginarului nu se explică obligatoriu prin contaminări, sistemul de
mituri răspunzând de fiecare dată unei variante etnice a spiritului
uman. Transmis prin cutume, datini, tradiţii, mitul presupune
prescripţii rituale, ceremoniale, festive conţinute în folclorul agricol,
pastoral, astronomic, alimentar, medical, chiar dacă pentru omul
modern, post-istoric, reprezintă mai mult un respiro metafizic şi
relictele mitice sunt tot mai greu de recunoscut în polisemia şi
poliglosia sărbătorilor solstiţiale şi/sau echinocţiale.
Ca şi în procesul de formare a limbii, în mitologia naţională se
poate vorbi de substrat, adstrat şi strat mitologic; în acest context,
mitologia predacă şi dacă sedimentează premise ale comportamentelor
magice legate de cules şi vânătoare materializate în dendrolatrie,
fitototemuri (bradul), zoototemuri (lupul, cerbul), astrototemuri
(Soarele, Luna), chiar dacă e aniconică şi ornamentica indigenilor e
dominată de geometrism; mitificarea speciilor din fauna carpatină şi
sacrificiul uman dacic ca mesaj metafizic, ecouri ale mitului
etnogenezei şi ale celui erotic se recunosc în acest mixtum compositum
mythologicum datorat mitologiei creştine şi influenţei bizantine prin
care sărbătoarea la rândul ei devine un Corpus Hermeticus. Importantă
este însă acceptarea premisei că miturile reprezintă sisteme de
modelare şi de comportări ritualizate, reconstituie arhetipuri prin
memoria sacră a modelelor exemplare, codifică înţelepciunea practică
prin zeificarea strămoşilor care modelează activităţile semnificative;
spus ca o poveste, mitul matriţează gesturi şi trăiri căci sacrul, chiar
dacă se opune profanului, îl modelează, degajează un adevăr esenţial
iar prin funcţia sa regresivă (întoarcerea la origini) aboleşte timpul
profan şi instituie pe cel sacru, funcţie ce corespunde chiar sărbătorii.
Dublat de ritul care îi realizează şi îi permite trăirea, mitul – potrivit lui
Bergson – provoacă în absenţa instinctului comportamentul pe care
prezenţa acestuia l-ar fi declanşat, ceea ce facilitează imersiunea în
armonia superioară a increatului şi nediferenţiatului, în haosul în care
virtualul îşi serbează triumful – aceasta fiind o altă funcţie a festivului
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tradiţional care desfiinţează graniţele dintre lumi şi devine prilej de
magie erotică, agrară sau medicală. În măsura în care tradiţia este
acceptată ca un arhitext, ea generează şi un sistem de coduri care
favorizează transferul de informaţii cu privire la nevoi cognitive,
afective, relaţionale, de evaziune sau de integrare prin semne
polivalente, focalizatoare psihologic şi inductoare de valori care sunt
simbolurile ce funcţionează în interacţiune paradigmatică, sintagmatică
şi actanţială chiar în cotinuumul spaţio-temporal al sărbătorii ce îşi
propune să recapituleze universul pentru a actualiza în existenţele
individuale modelul imuabil primordial. Performarea unui discurs
mitic în context contemporan nu presupune însă doar comemorare ci
mai mult itinerare căci personajul mitului devine, ca şi Shakespeare,
contemporanul nostru, semn cultural intensiv de prezentificare (timpul
trecut fiind perceput ca prezent); apelând la memoria sacră ca la un
sumum al experienţei spirituale, sărbătoarea demonstrează că sacrul nu
este un simplu stadiu în dezvoltarea conştiinţei ci un element
constitutiv al acesteia, capabil să reunească în simultaneitate pe
Brahma, Shiva şi Vishnu, adică Creatorul, Distrugătorul şi ReCreatorul – materializări metaforice ale marii curgeri universale în care
moartea e chiar izvorul şi condiţia vieţii prin Re-naştere. Prin aceasta,
sărbătoarea cumulează zestrea sapienţală a retrognozei, este o
civilizaţie a memoriei care validează perspectiva blagiană a
dualismului orizontic al fiinţei umane, homo fiind amfibiul care respiră
în două orizonturi diferite – sacru şi profan -, născut fiind pentru mister
şi revelaţie. Pentru a avea acces la aceste accente gnoseologice,
hermeneutica sărbătorii trebuie să provoace un veritabil „judeţ al
semnificantului cu semnificatul” (Paul Drogeanu), să intuiască
vechimea, viabilitatea şi universalitatea invarianţilor, să sesizeze
raportul comunicare – metacomunicare, să deceleze, să sesizeze din
polisemia şi poliglosia simbolurilor componentele care ţin de imitatio
dei pentru ca, prin anamnesis, omul să afle că eroul mitului este chiar
el, (Mi se părea că retrăiesc un mit cu fata prefăcută-n căprioară), că
intimitatea sacrului nu îi este refuzată, că ordo universalis se
recunoaşte în ordo rerum, că moartea are virtuţi demiurgice şi deschide
drum spre nondualitatea primordială nediferenţiată în subiect şi obiect.
În acest fel, omul recent ar putea reveni, anteic, la originile
regeneratoare, înfrumuseţând Realia cu eflorescenţa Virtualului (Nu
câte-au fost îmi vin în minte, ci câte-ar fi putut să fie!) pe urmele
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nostalgiei eminesciene pentru Unul primordiilor spre care toate trec –
se petrec: Unul e în toţi, tot astfel precum una e în toate…
Mitul nu poate însă umaniza supraumanul decât printr-o
prezenţă grăitoare care se exprimă verbal, muzical, coregrafic, gestic şi
mimic în vederea ofertei de modele coagulante care să transforme
victima în beneficiar pe urmele unui mesianism luminos vindecător de
nevroze şi să înlocuiască teama cu adoraţia; din această perspectivă,
complexul sărbătoresc hibernal reuneşte actanţi, acţiuni, limbaje, măşti
şi credinţe care solicită efortul unui hierogramotos care să traducă în
limbaj raţional simbolurile unui complex sincretic receptat în mod
obişnuit prin datele sale generale referitoare la desfăşurare, actanţi,
structura grupului, însemne principale, recuzită, accesorii, spaţiu şi
timp, elemente ritmico-cinetice, tempo, context; receptând sărbătoarea
ca l’effet de mythe, heortologia se cuvine însă să reunească Theorie de
la fête, La notion de fête şi L’esprit de fête ca L’empire des signes
vehiculând Misterium Magnum din Il Mondo Magico pentru a restitui
Fonction des mythes într-o veritabilă Histoire de la folie protejată de
La metamorphoses de la fête sub care se ascunde autenticul Spiritus
Mundi pe care epistema îl poate descoperi nu în Gestalt ci în
Grundstrukturen ce nu trebuie luate ca atare, fiind bisemice sau
polisemice, emanate de Naturvölker dar în care se recunosc referiri ad
rem, ad locum et ad personam din propriul nostru prezent – al meu şi al
tău! (Ultima frază a nu se citi ad litteram ci să fie mai mult prilej de
amintire că hermeneutica datorează totul lui Hermes Trismegistos, cel
de trei ori mare.)
O pauză hermeneutică pentru a defini cultura ca sistem de reguli
prin care se realizează comunicarea, ceremonialul ca sistem de
comunicare cu lumea mitului, ritul ca secvenţă a ceremonialului
repetând acte magice presupuse eficace şi simbolul ca unitate a
ritualului şi pentru a face o precizare: semnificaţia presupune un
profitor pe care îl numesc provizoriu interpretant (- Uf! Mi-a zis
norocita matroană romană, oferindu-mi un pahar de şampanie: am
scăpat! Am dat şi bacaloriatul ăsta!)
Chiar dacă a sesiza ordinea în desfăşurarea sărbătorilor ar putea
însemna „a introduce ordinea în împărăţia norilor” (L. Blaga), pe
urmele lui Mihai Pop (Obiceiurile tradiţionale româneşti) putem reţine
funcţiile acestora (manifeste / discrete, dominante / subiacente) şi
caracterul sistemic: „Putem vorbi despre o concepţie globală a lumii în
care toate momentele vieţii omului şi ale colectivităţii se corelează
27

între ele într-un sistem, iar elementele prin care se exprimă aceste
corelaţii şi legăturile lor cu omul, sensul lor în viaţa omului, fac parte
din lexicul cultural al colectivităţilor tradiţionale.” (op. cit. pag. 67).
Taxonomic, sărbătorile se grupează nu atât cronologic cât funcţional
(de prag / început, agrare / pastorale…) şi desfăşoară o sintaxă proprie
a ceremoniilor, riturilor, simbolurilor indiferent dacă sunt ciclice
(legate de anotimpuri) sau la date fixe, dogmatizate de religie; ciclul
sărbătorilor (Huizinga – Homo ludens) înscrie omul într-un perpetuum
ludic simulând nedeterminarea, eliberarea de dependenţă şi cauzalitate
(omul – zeitate înlănţuită de cauzalităţi); după scurgerea perioadei de
preeminenţă a sacrului, zeii, strămoşii şi spiritele defuncţilor se retrag
iar barierele şi prohibiţiile stabilite prin regulile convieţuirii se
reinstaurează (restauratio statu quo). Ceremonialul sărbătoresc
presupune gest magic, dans ritualic, comportament ludic (jocul
sporitor); chiar dacă ritualul presupune, etimologic, rita guvernată de
legea universală, feeria ceremonială are uneori un efect autohipnotic
producând un amok festiv şi festivizant (Şi s-au pornit bărboşii regi cu
sfetnicii-nvechiţi în legi şi patruzeci de zile-ntregi au tot nuntit) atenuat
de productivitatea gestuală ceremonială de tip cutumiar considerată
eficientă nu atât în profan cât în dimensiunea sacrală a lumii. Oricum,
comunicarea se face printr-o paradigmă / schemă căci
comportamentele sunt expresia simbolică a legăturilor care coagulează
fratriile (descendenţa uterină) şi clanurile (descendenţa patrilineară)
într-o comunitate în care dreptul este expresia normei şi libertatea este
a acţiunii; concomitent, sărbătoarea revivalizează simbolurile căci
simbolismul este mijlocul cel mai bine adaptat transmiterii adevărurilor
de ordin superior” chiar dacă „în simbolism se află un mod de expresie
devenit în întregime străin mentalităţii moderne” (R. Guénon –
Simboluri ale ştiinţei sacre, pag. 13). Dacă limbajul raţional este
analitic / discursiv, simbolul se dovedeşte sintetic / intuitiv căci „lumea
este limbajul prin care spiritul infinit vorbeşte spiritelor finite”
(Berkley); aşadar, Saussure ar putea fi contrazis: nimic nu e arbitrar în
semn căci, ab initio, a fost armonia naturală dintre acesta şi semnificat;
mai mult, simbolul are funcţia de mediere (perevocic, dragoman),
element mitic traductor, din moment ce urmăreşte intuirea şi reconfirmarea incomprehensibilului prin reprezentarea concretă a
abstractului; omul fiind nu numai animal rationale ci şi animal
symbolicum, completează raţionalul cu simbolul nu numai în arta
formelor şi ornamentelor (cercul, crucea, scara) ci şi în cea a actelor
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ceremoniale (gesturi, daruri) şi chiar a comportamentului alimentar
(alimentele transformate culinar devin în atmosfera sărbătorii
depozitare de simboluri), modelul cultural al sărbătorescului impunând
strategii de liniştire (O. Văduva) realizate tocmai prin punerea în
acţiune a simbolurilor care restabilesc echilibrul psihic. Acest model –
chiar dacă a fost configurat doar parţial – se recunoaşte pe toată
perioada sărbătorilor de iarnă care includ obiceiuri şi datini precum:
Kiralesa – înainte de Crăciun şi Bobotează, Bună dimineaţa la Moş
Ajun (în seara de 24 decembrie), Steaua, Irozii, Vicleimul – în zilele de
Crăciun, Colinda, - în serile din ajunul Crăciunului şi Anului Nou,
urătura (pluguşorul), alaiurile de măşti zoomorfe, teatrul de haiduci –
în noaptea Anului Nou, Sorcova, Semănatul – în dimineaţa de 1
ianuarie.
În acest fel, la fête dans son contexte rituel devine, ca în
Corespondances, adevărată pădure de simboluri:
Prin codri de simboluri petrece omu-n viaţă
Şi toate-l cercetează c-un ochi prietenesc.
……………………………………………
Ca noaptea sau lumina, adânc, fără hotare,
Parfum, culoare, sunet se-ngână şi-şi răspund.
În continuare, despre cronotopii festivului tradiţional.
Descensus spre timpul originar al mitului, actualizarea lui illo
tempore şi a vârstei de aur, ieşirea din timpul profan şi din Kali-yuga –
toate au fost receptate de fiinţa căzută în timp, izgonită din Paradis,
trăitoare – muritoare în timpul non–fericit, ca soluţii pentru a accede la
Kairos, la oportunitate, la prilejul care devine timp, spaţiu şi context
favorabile, acordând posibilitatea cu voinţa şi dorinţa; deus
cosmocrator şi chronocrator există în extra-spaţial şi extra-temporal,
extra-cosmic, timpul mitic
fiind
pseudo-temporalitate şi
metatemporalitate; de aici – visul perpetuu al insulei fericite, al
ucroniei, acroniei şi atopiei, al accesului la spaţiul aspaţial şi timpul
atemporal, de aici Le mythe de l’éternel retour recunoscut şi cercetat
de centenara personalitate eliadescă: „O trăsătură ne-a izbit îndeosebi,
studiind aceste societăţi tradiţionale; este revolta lor împotriva timpului
concret, istoric, nostalgia lor la întoarcerea periodică în timpul mitic al
originilor, în Marele Timp”; spre Marele Timp, sărbătoarea-i, Fiule, o
treaptă!
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Timpul sacru al sărbătorii reactualizează timpul mitic căci, tot în
viziunea fostului adolescent miop „regăsim în sărbătoare prima apariţie
a Timpului sacru aşa cum s-a produs «ab origine, in illo tempore»”;
sărbătoarea solemnizează timpul şi spaţiul, e soluţie de rezolvare a
agresiunilor timpului asupra persoanei, între trecutul mitic şi viitorul
utopic, aducând în prezent bucuria iniţială a creaţiei, actualizând
memoria primordială şi pe cea istorică, chiar dacă „din punctul de
vedere al esenţei sărbătorii, circumstanţele istorice sunt secundare”;
constatarea lui. H.G. Gadamer îmi actualizează în memorie slava
stătătoare barbiană când „sfânt trup şi hrană sieși, hagi rupea din el”
într-un splendid act de autofagie, şi concepţia blagiană asupra timpului:
sărbătoarea reuneşte timpul cascadă (timpul iniţial înzestrat cu maximă
valoare) şi timpul fluviu (prezentul permanent), primul eroizând
primordialul mitologiilor, al doilea manifestându-se deplin la fiecare
cădere a firului de nisip în clepsidră. Sărbătoarea este însă şi timp de
tranziţie, timp contaminat, impur, care determină ambiguitate
axiologică şi descătuşare etică prin comportament exacerbat; mai mult,
criza fixează modelul actanţial al sărbătorii căci în toate jocurile
cu/fără măşti se remarcă pasajul inductor de maximă tensiune (catastrofa) ca sintagmă narativ-dramatică fundamentală; ca soluţie a
omului în war with Time, sărbătoarea realizează şi to kairon, aurea
aetas, aurea saecula şi aurei dies completându-se într-un magnific
templu deorum omnium unde dies irae sunt suspendate; acelaşi efect îl
are şi iubirea, în trăirea căreia, Poetul se întreabă cum de timpul să mai
treacă se îndură! Aşadar, dacă timpul profan e al traiului zilnic, cel
sărbătoresc e pentru refacere spirituală prin suspendarea relaţiei cauză
– efect şi coincidenţa dintre timpul circular şi cel trăit. Timpul sacru
apare recuperabil, are un început fixat prin momentul creaţiei cosmice
când divinităţile au revelat activităţile arhetipale conform cărora orice
început este un illud tempus, o deschidere spre Marele Timp a cărui
reinstaurare este „o virtute a marilor şi dramaticelor sărbători colective
desfăşurate după un calendar cu valoare de normă, poate fi atins
oricând şi de către oricine pe calea repetării unui gest mitic arhetipal”
(I. Tonoiu – Ontologii arhaice în actualitate, pag. 352); istoria sacră
debutează cu mitul cosmogonic al cărui timp poate fi recuperat prin
ritual şi „regenerarea cosmică servind prin excelenţă drept paradigmă a
oricărei renovatio rămâne sărbătoarea Anului Nou. Anul simbolizează
ciclul perfect, este imaginea exemplară a unităţii spaţio-temporale fără
fisuri (…). Sărbătoarea Anului Nou reactualizează anual cosmogonia”
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(op. cit. pag. 258). Aici este de găsit unitatea actanţială a scenariilor
mitico-rituale de An Nou care comportă în culturile vechi o schemă
generală care se recunoaşte şi în româneasca Hybernia Magica: acte de
purificare, alungare a spiritelor malefice, expulzarea răului (recte
distrugerea timpului trecut), stingerea şi reaprinderea focului
(introducerea haosului şi apoi a ordinii cosmice), rituri de întâmpinare
ospitalieră a morţilor (anularea limitelor prin coincidentia
oppositorum), confruntări agonale (înfruntarea mitică Haos – Cosmos),
excese şi chiar orgii (abolirea definitivă a trecutului).
Pentru mentalul tradiţional românesc, timpul însă este şi soartă,
destin, percepţie care îl scoate din categoria fenomenelor mecanice şi îl
proiectează în arealul dramaticei experienţe individuale, fapt pentru
care este aşezat chiar la temelia actelor rituale constituindu-se în obiect
al ceremonialului prin valenţele sale magice care le favorizează pe cele
divinatorii practicate intens şi preponderent în această perioadă a
sărbătorilor: „Timpul corespunzător mentalităţii generale a satului
românesc tradiţional, care a stat la temelia organizării vieţii noastre
etnice este un fenomen complex, care a ritmat şi a dat sens cugetului şi
faptei omului. Timpul care stă la temelia calendarului său vine şi din
alte izvoare, care erau de natură magico-religioasă, el are puteri şi
înţelesuri ce nu pot fi surprinse decât cu prealabile măsuri de atitudine
şi metodă” (E. Bernea – Cadre ale gîndirii populare româneşti, pag.
143). În acest fel, nostalgia eternităţii se îmbină cu cea a Paradisului
căci, pentru ontologiile arhaice, timpul şi spaţiul constituie formamentis iar diferenţele de structură dintre timpul mitic şi cel profan se
topesc în substanţa magică a sărbătorii căci aceasta „fixează,
deosebeşte şi leagă împreună părţi ale timpului pentru a-i da un colorit
variat şi un ritm ordonat, fără ca aceasta să însemne în vreun fel o
ruptură în modul său cursiv” (op. cit. pag. 205). Privitor la paradigma
sărbătorilor comentate, mai remarc că se desfăşoară pe parcursul a
douăsprezece zile, număr simbolic, combinare între ternar (numărul
lumii spaţiale) şi terţiar (numărul timpului sacru), pătratul înmulţit cu
triunghiul, şi că, la Anul Nou, noaptea nu mai reprezintă privarea de
lumină ci culminaţie a Soarelui Spiritual în condiţiile de nonmanifestare a luminii. Aceasta este adevărata magie pentru care sunt
necesare centre sacre, toposuri cu deschideri mitice; numai în acest fel
se pot reuni în jurul centrului, Lachesis, Klotho şi Atropos!
Comentând Les fêtes, le temps et l’espace, parcă auzi The Voice
of Time căci perception of time ca spelunca aevi te smulge din Panta
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rhei şi te proiectează în Medio lan, în Omphalos, în Ombelico del
mondo aşteptând, sub Arbor vitae, Renouvellement cosmique; dacă e
adevărat că veşnicia s-a născut la sat (care sat? – Lancrăm, Boca del
Rio sau Ipoteşti, Liveni sau Mălini, Humuleşti, Drăguşeni sau Feteşti –
oricare, indiferent de nume) în acest perimetru sunt de găsit Locus
consecratus. Să le căutăm!
Dacă spaţiul de viaţă e al uzului uman ce presupune organizare
şi/sau ornament, spaţiul festiv al sărbătorii e cosmotic, sanctuar,
palladium, receptacul al miturilor, cella, tabernacol – într-un cuvânt
topos fanic conjugat cu timpul kairotic; mitologia impune Pământul ca
centru al spaţiului cosmic (Laus Ptolemaei!), acesta din urmă
impunând paradoxul centrului ubicuu (hic et ubique) şi al
circonferinţei absente, geocentrismul generând antropocentrismul care
reclamă pentru Terra un interes mitic major; pământul românesc ce ne
ţine pe mine şi pe tine, cetate orografică şi ondulaţie transhumantă,
conţine incinte mitice de tip agoral sau axis mundi, locuri propice
hierofaniilor şi ordaliilor, amplasamente ale arborelui sacru sau al
succedaneelor sale, moşia, vatra şi hotarul satului, cimitirul, ograda şi
vatra casei, fântâna şi troiţa, răscrucea…; în plus, s-a produs şi o
antropomorfizare a cerului care a fost în bună măsură autohtonizat prin
denumiri de constelaţii precum Ciobanul cu oile, Balaurul, Calul,
Racul, Căţelul, Cloşca, Berbecul, Coasa, Carul mare/mic; în acest
context, hotarul marchează discontinuitatea spaţială pe orizontală
şi/sau verticală, separând dar şi unind nivele diferenţiate axiologic,
complementare sau chiar antagoniste, orice trecere presupunând
schimbare (uneori ireversibilă) şi stând sub semnul zeului Terminus,
piatra de hotar devenind idol care sacralizează şi favorizează magia
căci deţine energii ambivalente; la rândul ei, răscrucea (bifurcaţia) e
loc al epifaniilor benefice / malefice, al ezitării şi suspiciunii, al
întâlnirii cu Destinul.
Toponimele tradiţionale au un înalt grad de motivare
(cratylism), Iorga acordându-le valoarea unor arhive căci geografia
mitică şi simbolică luată în stăpânire prin nume devine suport pentru o
istorie mitică, iar nucleele topografice generează modele culturale
imolate în micro-naraţiuni de tipul de ce-urilor. Astfel, „satul era un
cosmos, cuib şi spaţiu la un loc…. Nu era o lume limitată, era o lume
completă” (Eugen Ionesco) prelungită într-o misterioasă zarişte
cosmică, univers cu non-frontiere în zilele de sărbătoare. Definit atât
material cât şi spiritual, spaţiul era transformat de faptele oamenilor
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sau de prezenţa spiritelor benefice / malefice, locul pentru casă fiind
capabil să devină generator prin contribuţia strămoşilor, după cum
orientarea spre răsăritul generator al luminii sugerează că instalarea în
lume nu poate fi întâmplătoare. Casa se definea ca incintă în care
coexistă sacrul şi profanul, solicita rituri de construcţie sau
consolidare, urma principiul tripartiţiei – pivniţa subterană, spaţiul
locuibil (intermundus), podul (simbol uranian), purta semne
apotropaice sau simboluri ale spiritului strămoşilor (căpriori, cai,
păsări), microcosm care reflectă rânduiala macrocosmică; pragul era
sacralizat de cultul strămoşilor – ceea ce impunea obligaţii de
purificare / descălţare, era loc al riturilor de trecere la naştere,
căsătorie, înmormântare, tabuizat ca loc al larilor şi penaţilor, al
ofidianului domestic, al contactului cu bunii şi străbunii; podul casei
asigura contactul între lumi contingente dar diferite, prin horn puteau
circula spirite, prispa era spaţiu al tranziţiei iar fereastra al actelor
magice de împiedicare a predestinării, poarta simboliza trecerea şi
transformarea şi era vegheată de figurine apotropaice şi simboluri
astrale. În sfârşit, vatra – adevărat centru religios al spaţiului domestic,
Sancta Sanctorum, altar pentru Agni / Hestia / Vesta, păstrând prin
cenuşă puterea sacră a strămoşilor, cenuşă ce era folosită în rituri de
purificare, penitenţă şi fertilizare, mediu în care creşteau eroi solari
precum Cenuşotcă sau Prîslea, depozitar al memoriei: Am luat cenuşa
morţilor din vatră şi am făcut-o Dumnezeu de piatră…
Toată această mise en place îşi activează valenţele simbolice în
timpul festiv al sărbătorii, devine mise en scene pentru actanţi: poarta
este deschisă, pe prispă urcă colindătorii care cântă la fereastră,
oaspeţii sunt primiţi în prag; şi, mai ales, este puternic activat simbolul
centrului: origine a tot ce este, Alfa şi Omega, umbilicus terrae căci
„orice fiinţă omenească tinde, fie şi inconştient, către Centru şi către
propriul său centru” (M. Eliade); rezultă că centrul deschide
comunicarea între nivelurile cosmice, facilitează hierogamia şi
kratofania, denumind nu atât un topos cât o stare sufletească, un
mundus spiritualis, în care se instalează omul festiv pentru a trăi
fecundat de mister!
De consemnat două eşecuri răsunătoare ale Pedagogiei: logica
aristotelică invalidată de Tăietorul de Noduri şi patriotica lecţie
iorghistă ridiculizată de comportarea Caraimanului! Totuşi, de la
Aristot citire (Consult toţi filozofii, pe Platon şi Socrat, să ştiu dacă
pantofii sunt semn c-ai existat), când definim definiţia, referim cu
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necesitate la genul proxim şi diferenţa specifică; nu este lipsită de
interes nici operaţia ce valorifică capacitatea de autodefinire a
elementelor contrastante; teoria sărbătorii uzează de acest procedeu
punând în relaţie perechi de lexeme precum sacru – profan, cotidian –
festiv. Optez pentru a doua cale!
Intensificare festivă a condiţiei umane (P. Drogeanu),
sărbătoarea permite / solicită eliberarea de cotidian, accesul în Insula
Fericiţilor, perceperea aurorală a Universului (Vedea ca-n ziua cea
dentîi cum izvorau lumine), contactul cu originile, ridicarea
vitalismului prin consum pantagruelic, pendularea între furor eroicus şi
furor eroticus, armistiţiul cu lumea şi cu sine, coborârea în maelstromul
simţurilor dar şi accesul la alternativa culturală a existenţei; duhul
sărbătorii însă este mai mult decât atât: „Ideea de sărbătoare e o idee de
organizare totală a existenţei. Fiindcă sărbătoarea e o horă gravă de
comuniune cu toată realitatea, cu toate aspectele ei necesare, posibile,
imaginabile sau numai bănuite. E o comuniune cu transcendentul; e o
comuniune cu natura cosmică; e o comuniune cu societatea, e o
comuniune cu lumea animală şi vegetală şi e, în sfârşit, o comuniune
cu tine însuţi, prin contenirea sau topirea contradicţiilor, decepţiilor,
revendicărilor” (Vasile Băncilă).
Ab Iove principium pentru a percepe modelul ce originează
cronotopul festiv: „În şase zile făcut-a Domnul cerul şi pământul,
marea şi toate câte sunt iar în ziua a şaptea s-a odihnit”; se recunoaşte
aici paternul comemorativ al odihnei mitice, imitatio dei, repetarea
momentului consecutiv cosmogoniei şi antropogoniei, festivizarea
odihnei, actualizarea erei originare, renaşterea prin cufundarea în
actualitatea eternităţii, deschiderea către Marele Timp prin părăsirea
devenirii şi către perioada creatoare pentru a reînnoi chiar modelul
iniţial printr-un simulacru de creaţie: „E nevoie ca un simulacru de
creaţie să refacă natura şi societatea. Acestei nevoi îi răspunde
sărbătoarea” (R. Caillos – Omul şi sacrul). Calea spre obârşii poate fi
descoperită prin zei (Platon) sau prin strămoşi (Jung), retrăirea vârstei
primordiale caracterizând atât Kronia greceşti cât şi Saturnalia romane
iar orizontul spiritual românesc reunind Tracia dionisiacă, Grecia
orfică, Roma imperială şi Bizanţul creştin (M. Eliade) realizează o
sinteză, rămânând încadrat însă în modelul sărbătorii definită ca
depăşire a limitei. Am convocat aici peratologia şi patafizica pentru a
deosebi mai pregnant spiritul sărbătorii de cel al carnavalului. S. Freud
atrăgea atenţia (Totem şi tabu) că „o sărbătoare este un exces permis,
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chiar ordonat, o violare solemnă a unei prohibiţii. Oamenii nu comit
excese pentru că, în virtutea unei prescripţii, sunt bine dispuşi: excesul
face parte din însăşi natura sărbătorii”, idee însuşită şi de R. Caillos
(Mitul şi omul). Astfel, în China tradiţională, în ultimele 12 zile ale
anului toate excesele erau permise, transgresarea prohibiţiilor profitând
de suspendarea ordinii cosmice, la 17 martie romanii sărbătoreau pe
Liber Pater (Liberalia) punându-şi măşti din scoarţă de copac, purtând
un phalus pe la răscruci şi cântând cântece licenţioase, Dionysos cel de
două ori născut şi încununat cu iederă era receptat ca zeu căruia i se
închinau entheos… Aşadar, de la repetarea epigenezei, sărbătoarea
transgresează prin nebunia tranzitorie ce transformă spaţiul realizărilor
limitate în cel al posibilităţilor nelimitate reuşind o depăşire netragică a
limitatului, fără hybris dar cu efect cathartic, căutând fericirea
imaginată în locul celei date, amplificând dezordinea pe motiv că
potenţează ordinea şi aderând total la principiul placebo care nu mai
este culpabil din moment ce sărbătoarea facilitează oamenilor ceea ce
de regulă este permis doar zeilor. Bucurie prin toleranţă, convivialitate,
comensualitate şi consensualitate, fericire ca şansă permisă, acomodare
a dreptei măsuri cu exigenţele excesului, noroc prescris chiar de lege şi
de datini, sărbătoarea e o perioadă sacră a vieţii sociale când regulile
sunt suspendate şi licenţele recomandate căci excesul este un remediu
al uzurii şi entuziasmul e deflagraţie compensatorie după o severă
compresie; ultima apreciere relaţionează sărbătoarea cu perioada
premergătoare guvernată de prohibiţii şi motivează psihologic excesul
după principiul decompresiei psihologice pe care Mihail Ralea îl aplică
explicării straniului lirism arghezian: „Din toată producţia literară a dlui Arghezi reiese aceeaşi impresie: o mare energie sufletească lipsită
de facilitatea de exprimare. Un formidabil elan oprit un moment în
desfăşurarea lui de o neputinţă de realizare. Acest detaliu funcţional,
când e înscris într-o organizaţie sufletească puternică, produce anumite
tulburări. Structura unui om normal, voiesc să spun banal, e făcută
dintr-o anumită echivalenţă între forţa disponibilă şi expresia treptată a
acesteia. (…) Se întâmplă însă altfel cu spiritele celelalte care strâng şi
cărora nu le e dată această uşurinţă de cheltuire. Când e vorba însă de
temperamente bogate, adânci ori viguroase, pline de energie, de
neastâmpăr sufletesc, atunci imposibilitatea exprimării duce la
comprimare. Dar expresia comprimării excesive e explozia.” (Scrieri
din trecut).
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Privind înapoi fără mânie şi scrutând cu evidentă nostalgie
originile, autorul Pădurii interzise nota: „Scurtele perioade de orgie
rituală, când toate interdicţiile sunt suspendate, se pot interpreta ca
întoarceri fulgurante la libertatea şi beatitudinea strămoşilor”
(Nostalgia originilor, Humanitas, 1994, pag. 137). Parte integrantă a
comportamentului ritual în sărbătorile de renovare şi riturile de trecere,
abuzurile bahice şi gastronomice, licenţele verbale şi erotice prin
abateri de la honesta copulatio, jocul şi veselia stimulează simpatetic
forţele regeneratoare prin abolirea contrariilor care iniţial se consideră
a fi fost doar complementare. (Întâmplările nu sunt întâmplătoare:
chiar în aceste momente, Pietonalul lui Iocan găzduieşte inaugurarea
Tîrgului Meşterilor Populari şi îşi dovedeşte sincretismul prin decibeli
melo-coreici care, îmi închipui, deranjează cumplit comunitarii; e încă
devreme – celelalte excese vor veni mai târziu!). Refuzând amânarea
experienţei, omul sărbătorii este hotărât să realizeze armonia între
trecutul ce mai există doar în amintire şi viitorul abia imaginat, nu prin
referendum ci prin reinventarea posturii adamice ce legitimează
cunoaşterea pe calea simţurilor. (Din pricina ciupercuţei Candida care
mi-a invadat imperativ faringele şi esofagul nu mai pot aplica
principiul experienţei gustative; mă tratez prin badijonare bucală
matinală – după recomandările date de blânda Beatrice!).
Chiar dacă excesul festiv naţional ar trebui să îngrijoreze, este
motivat patriotic de prezenţa în zona carpatină a coloniştilor aduşi ex
tot orbe romano, avându-şi şi o explicaţie de ordin mai general:
tantrismul recunoaşte două căi la fel de stimabile ale izbăvirii – asceza
şi desfrâul, Nietzche motivează beţia dionisiacă drept un mijloc de
pătrundere a esenţelor, filosofii lucizi teoretizează suspendarea
periodică a interdictelor care privesc bunurile pe care societatea nu le
poate împărţi paşnic (femeile – de exemplu), psihologii subtili
recomandă sărbătorescul ca un factor de evaziune compensatorie şi
chiar extensie gnoseologică iar abisalii aplaudă transformarea
vremelnică a Kosmosului în Haosmos prin invazia ludicului în
pragmatic ca model de heterentopie care alătură universuri
incongruente sabotând Ordinea dar nu şi sensul căci abolirea
structurilor ce ţin de cenzorial conservă în ultima instanţă misterul
depăşind chiar imanenţa cenzurii transcendentale impuse nemilos de
Marele Anonim.
Mai mult nolens decât volens am indus in supra o doză (oribile
dictu – de când sunt „în tratament”) de ironie compensatorie pentru ca
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in infra să aplic principiul apropierii contrariilor – ambreior pentru a
înţelege că, în esenţă, sărbătorescul se diferenţiază de carnavalesc chiar
dacă în manifestările ei concrete sărbătoarea amputează grav modelul
actanţial ideal iar performerii nu conştientizează sensurile ocultate ale
acestui complex cultural. În intenţiile sale iniţiale, instrumentarul
sărbătorii şi-a propus să manipuleze chiar zeii, să-şi asume experienţa
luciferică ce atrage damnarea, să estompeze blestemul contradicţiilor
dintre Eu şi lume, să transforme alteritatea şi ipseitatea în Tuuitate,
pentru ca El să devină Tu sub semnul Armoniei; desigur, sărbătoarea
presupune dans, cântec, ingestie, chef – adică paroxism, însă acesta se
opune repetiţiei cotidiene şi continuităţii terne, reprezintă un cod
alternativ, o pedagogie şi diagogie a asimetriei, strategie menită să
provoace simpatetic sentimente şi să propună modele vizând o
metanoia post creationem, împotriva a ceea ce opinia comunis dixit;
aceasta este şi cauza pentru care în perioada excesului sărbătoresc de
tip popular autorităţile administrative sau ecleziastice îşi exercită mai
discret prerogativele ceea ce, totuşi, nu poate transforma sărbătoarea în
carnaval căci acest tip de dezordine semnifică o ordine de altă esenţă.
Carnavalul înseamnă doar non-interdicţie, carnavalescul se
adresează, freudist şi marxizant, doar corporalităţii sub-mediane pe
când sărbătoarea este un mecanism de producere a semnificativului,
este splendoarea în iarba superlativului existenţei, fericire fără trufie
opusă stultorum feriae. În concluzie, negarea normelor nu produce în
mod necesar sentimentul solemn al sărbătorescului, doar acesta chemat
să realizeze perspectiva sofianică blagiană a transcendentului care
coboară, principiul lumii pe dos care anulează restricţiile şi inversează
valorile raportându-se la carne vale şi carrus navalis, la materialitatea
mundană, încă nespiritualizată. Acceptând perspectiva lui Umberto
Ecco (Teoria semioticii) conform căruia „Multitudinea de coduri,
contexte şi circumstanţe ne arată că acelaşi mesaj poate fi decodificat
din diferite puncte de vedere şi prin raportarea la diferite sisteme de
convenţii”, voi concluziona că sărbătoarea originează dintr-o cultură
textualizată bazată pe impunerea de modele comportamentale şi
hipocodificare, dar trăieşte în prezent într-o cultură gramaticalizată
bazată pe impunerea de reguli şi hipercodificare (vezi Lotman despre
tipologia culturii) având un set de semnificaţii pentru timpul
performării şi un altul de rezervă, latent, de care suntem mai puţin
conştienţi în procesul sinuos de evoluţie / involuţie de la dominanta
sacrală la cea ceremonială şi spectaculară (de consultat Mihai Pop et
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alii…). Prin raportarea la cotidianul castrator, sărbătoarea reprezintă un
semnificant autosuficient sieşi, activând în uman funcţii cognitive, de
avertisment şi coezive în vederea realizării unei sintalităţi de tipul E
pluribus unum în care guvernează Frumosul ce îl proiectează pe
muritor în postura divină a celui care, dacă nu mai poate modifica
Realitatea, îşi schimbă perspectiva de a o vedea. Pe cale de consecinţă,
Sărbătoarea este şi va rămâne cel mai durabil product al iluziei,
generatoarea tuturor actelor măreţe ale omenirii, indiferent dacă fiicele
ei se numesc Fausta, Muşata sau Felicia!
La religione antica şi Les fêtes de Dionnysos au fixat modelul
românesc al sărbătorii ca o Conjuctio oppositorum şi Experiences de
l’extase, menţinând relaţia L’Homme e le sacré şi demonstrând că am
fost Los – von – Rom dar nu şi Los – von – Gott; aşteptându-l pe
Godot, românii parcurg experienţa primenirii, lustraţiei şi divinaţiei –
ceea ce urmează să tratez în continuare, concomitent cu proiectarea
sărbătorilor hibernale pe fundalul paradigmei lor universale: „Sărbători
ale revenirii lunii pe cer, ale solstiţiilor şi echinocţiilor, sărbători de
primăvară sau toamnă, ale seceratului şi ale culesului de vii, ale primei
zile din an când vinul, fructele sau pâinea pot fi consumate, sărbători
ale naşterii şi dispariţiei zeilor, eroilor şi oamenilor, sărbători ale unor
victorii militare şi politice, sărbători ale focului, solare sau ale apei,
lunare, toate aceste ipostaze festive actualizează şi o pace a oamenilor,
o bucurie a fiinţei plenare” (Paul Drogeanu – Practica fericirii, pag.
22).
Sărbătoarea – pax augusta! să-i continuăm cercetarea…
Pentru feminitatea îndrăgostită (De ai inimă şi suflet, feri în
lături, e Dalila!) aşteptarea semnifică o activitate devastatoare,
indiferent de ipostaza diurnă / nocturnă căci antenele crudului Eros
rămân mereu active: ziua în izolarea domestică (Şi ce fată frumuşică
are mama) sau în treburile casnice (Pune-ţi clopote la boi să te-aud de
la război), în ogradă (Când treci, bade, pe la poartă nu-ţi arunca ochii
roată) sau pe câmp (Bate vântul de pe deal şi-mi aduce dor şi-alean),
noaptea în pat (Mi-am pus dreapta lângă mine ca să cred că sunt cu
tine) sau în fânul de curând cosit (La noapte mă culc în şură, vin-bădiţă
de-mi dă… rog a nu se abuza de firava ambiguitate a punctelor de
suspensie, fie şi pentru că, după Opera aperta, Umberto a scris despre
limitele interpretării şi a limitat numărul plimbărilor, prin pădurea
narativă). Similară este postura umanului aflat în aşteptarea sărbătorii,
The Machinery of Freedon presupunând The Great Instauration
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pregătită de Great expectation prin Lustratio per aquam sau per ignem
pentru întîlnirea între Dasein şi Das Hielge, între Temps de dieux et
temps des hommes când inclusiv le Silence des Bêtes va înceta şi
cerurile se vor deschide pentru ca redemptor şi recipiendar să redevină,
din nou, agenţi ai comunicării de tip face en face îndeplinind idealul
tainicei comuniuni după care tânjeşte cel singur şi mâhnit (Vorbeşte,
Doamne, cu robul tău mai des…Trimite, Doamne, câte-un pui de
înger!).
Cetatea Eternă era purificată la împlinirea fiecărui lustru prin
jertfirea a trei animale (porc, oaie, taur), ţapul ispăşitor figurează în
cutumiarul majorităţii popoarelor antice, dacii practicau fumigaţiile cu
efect lustral, la români, şi nu numai, s-a impus lustraţia prin apă sau
foc; în perioada premergătoare sărbătorilor, omul tradiţiei parcurge
paşii spre sacru (O. Văduva) impunându-şi interdicţii justificate sacral,
non-inhibante, bazate pe recluziune, interdicte alimentare,
comportamentale, sexuale, orientare spre sine prin rugăciune şi
meditaţie de tip isihast; aceste imperative categorice urmăresc purgarea
prin expulzarea maleficului, lichidarea păcatelor, primenirea fiinţială
care vor face posibilă întâlnirea cu zeul şi bucuria ca auto-premiere;
abluţiunea este folosită în virtutea convingerii că elementul hidric
purifică, stimulează, vindecă – sau fecundează iar elementul ignic îşi
bazează efectul lustral pe o triplă receptare funcţională: sacru,
regenerator, funerar. În paralel – în aceeaşi perioadă – se activează
arsenalul apotropaic şi se pregăteşte cel al divinaţiei.
În Hybernia Magica sărbătorile se celebrează la întâlnirea a
două unităţi mensuale antagonice şi complementare: andrea, indrea,
udrea – luna Omului şi Ianuarie – luna Zeului, ambele reunite sub
semnul zodiacal al Capricornului (simbolizat prin trupul de capră şi
coada de peşte), 21 decembrie – 19 ianuarie, care debutează la
solstiţiul de iarnă şi se află sub puterea zeului nemuritor al Timpului.
La romani, ultima lună a anului era dedicată lui Saturnus Senex,
echivalentul lui Cronos, legislator şi zeu ale cărui sărbători (Saturnalia)
ar fi fost instituite de Iannus, primul rege al legendarului Latium; la
greci, în decembrie şi ianuarie se desfăşurau Dionisiile câmpeneşti
însoţite de phaloforii. Ianus al latinilor era personificarea divină a
oricărui început, veghetor al porţilor (Ianua caeli / Ianua inferni) şi al
drumurilor, purtând toiagul regalităţii şi clavicula deschizătoare a
epocilor, bifacial, Bifrons, semnificând confuzia cosmos / haos,
cunoaşterea concomitentă a trecutului şi viitorului, cele două feţe fiind
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uneori bătrân – tânăr, bărbat – femeie, Ianus – Iana sau Sol – luna;
paznic al pragului, prezent atât în starea părăsită cât şi în cea venitoare,
stăpân al trecutului ce nu mai este şi al viitorului ce nu a venit încă,
capabil, în postura de Ianus pater, să dea impuls înmulţirii oamenilor şi
să călăuzească soarele, să-l readucă din punctul solstiţial critic; dublu
în manifestare dar unic în esenţă, acelaşi era şi zeul iniţierii în mistere,
divinitate consolatoare care îi învaţă pe muritori că mors, iannua vitae
est…
Simbolistica lunii decembrie este completată la români de
relicte ale lykantropiei dacice care a sugerat slavilor să folosească
denumirea de vlahi pentru urmaşii acestora: Andreiul, ziua lupului sau
Gădineţul şchiop este considerat cap de iarnă şi patron al lupilor,
noaptea de 30 noiembrie este şi a strigoilor şi deschide perioada
propice actelor magice de ursit; în aceeaşi lună, cultul creştin s-a grefat
pe aceste elemente păgâne instaurând sărbătorile dedicate Sfântului
Nicolae şi lui Moş Crăciun – ambii semnificând Timpul bătrân, dar şi
bunătatea ce se manifestă asupra ambasadorilor viitorului – copiii.
Sărbătorile de iarnă, când trecutul epuizat e înlocuit de un
incipit auroral, suprapun timpul trecător, timpul festiv şi timpul
bucuriei transformând un moment al crizei într-unul al împlinirii:
„Sărbătorile se inserează în timpul tăcut şi care curge ireversibil, în
momente precise, apar în anumite zile, considerate ca speciale din
diverse motive şi, astfel, ele decupează un continuum, prin secţionare
apărând ca cezuri şi în acelaşi timp ca treceri între porţiunile separate
de ele. În acest sens, sunt mai ales purtătoarele numinosului care
trebuie invocat în momente de criză ale desfăşurării naturale şi sociale”
(Practica fericirii, pag. 72).
Acum începem să urcăm treptele sărbătorescului hibernal;
prima stă sub semnul principiului Igne Natura Renovabitur Integra:
Ignatul.
Sărbătoare a focului, a energiei ignice şi pirice, Ignatul
originează de la vedicul Agni – zeu al focului şi patron al sacrificiilor;
mitologia asociază acest element oricărui început dar şi dragostei şi
sexualităţii (Dar ce frumoasă se făcu şi mândră, arz-o focul! Ei,
Cătălin, acu-i acu…), fiind implicat în majoritatea riturilor de
purificare şi probelor de iniţiere; la persani , iniţierea în cultul lui
Mithra includea şi proba expunerii la foc dar şi îmbăierea în sângele
taurului sacrificat, fluidul vieţii fiind receptat ca principalul suport
cauzal al biosului. Se observă deja, tripla valorizare a acestei zile:
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infuzie de energie în cosmosul aflat în stare de criză solstiţială, efect
lustral, moment al sacrificiului care consacră şi pregăteşte reunirea
entităţilor uman-divin la masa rituală, în noaptea Anului Nou, practic
pe toată perioada do-decadei sărbătoreşti.
Mărturisesc că, în copilărie, eram cutremurat de atrocea
dimineaţă a tăierii porcului, pregătit să-i urăsc iremediabil pe victimari,
cu auzul asediat de semnalele sonore ale morţii, terorizat, precum fiica
mai mică a lui Herdelea, la vederea sângelui; am constatat mai apoi că,
pentru Nică, acesta era un prilej de mare bucurie, mitologic fiind chiar
un act impus de zei.
Sărbătorescul având şi o dimensiune funerară (vizibilă în unele
colinde), comemorativă şi de prăznuire, accesul în perimetrul sărbătorii
era facilitat de sacrificiul animalier, ofrandă oferită concomitent
spiritelor defuncţilor şi puterilor divine, absorbţia alimentară
intermediind comunicarea sacru – profan (a se vedea sensul etimologic
al cuvintelor a sacri–fica, a con–sacra), sacrificiul fiind de fapt
consacrare; aşadar, sacrificiul e normă creatoare de sărbătoare,
modifică integral condiţia morală a celui care îl săvârşeşte (casapul
devine sacrificator, popa care celebrează într-un altar păgân numit
capiște), sângele pecetluieşte unitatea în sincronie şi diacronie
(orizontala existenţei şi verticala eternităţii) implică viii şi morţii, şi
poate chiar pe cei încă nenăscuţi (Aud umbra nenăscuţilor câini cum
latră pe nenăscuţii oameni!). Totemismul identifică victima cu
divinitatea iar animalul devorat e perceput ca zeu – victimă, prin
sacrificiu, suplicantul constrânge sacrul care, neputând refuza darul,
devine debitor, credinciosul devine creditor şi obligă donatarul să
devină donator; fascinant acest lanţ al manipulării bazat pe
convingerea că de sacru nu ne putem apropia decât murind (mesagerul
dac), acest „canibalism revigorant şi teofagia întremătoare” cum se
exprimă Roger Caillos în Omul şi sacrul: omul îşi însuşeşte puterea
zeilor, devorându-i, tendinţă care – in nuce – se recunoaşte şi la
îndrăgostiţii prea zeloşi care, conform proverbia rustica, se mănâncă –
inclusiv din ochi. Recuperat ca ritual de purificare, evenimentul tragic
e receptat ca act fondator şi pacificator, ca sacrum – facere, decimam
sacrare şi decimam profanare, ablaţiune şi teofagie, obol şi
sangvisugere, modalitate de comuniune şi comunicare The Sacred and
the Profane, sustragere din profan pentru a accede la numinos, deprofanizare regeneratoare şi semn de mulţumire care potoleşte mânia
zeilor, ofertă materială pentru beneficiu spiritual şi acţiune asupra
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spiritului prin materie… ; în plus, psihanaliza comentează valoarea de
reconciliere a crimei fondatoare şi autosacrificiul zeilor cosmocratori
ca model. Sacrificiul referind atât la divizare cât şi la reunire, a
dezvoltat prin totemism valenţa de comuniune iar prin teofagie pe cea
de con-substanţialitate, aspecte ce converg spre identificarea cu
divinitatea. Zeii dacici îl primesc pe mesagerul sacrificat iar cei
homerici se delectează cu mirosul cărnurilor de pe ruguri, având
lizibilitate olfactivă din moment ce mireasma este sesizabilă dar
invizibilă!
La egipteni ca şi la sciţi se consemnează sacrificii pentru cei
decedaţi, sacrificii de porci se făceau pentru zeiţe ale fertilităţii
(Demeter, Ceres, Freya), pe altarul încruntatului Marte se sacrifica un
cal iar pentru Saturn un porc, în China antică exista o întreagă Lună a
Sacrificiilor, închinătorii lui Mithra produceau prin taurobolii
hecatombe expiatoare. Revin la… porcul nostru cel de toate
sărbătorile: este sacrificat în perioada actelor magice propiţiatoare prin
condiţionări de natură rituală şi simbolică oferind baza ospeţelor şi
praznicelor ceremoniale pentru toată perioada hibernală; credinţa că
întruchipează spiritul grâului şi al vegetaţiei a generat obiceiul numit
Vasilca – purtarea pe o tavă a capului împodobit iar cercetarea
intestinelor are caracter divinatoriu. În mitologia românească, pomana
porcului şi masa rituală eliberează omul din poziţia de non-contact
(inclusiv no women!) şi îl proiectează într-o supra-realitate
transcendentă unificatoare, orice consum fiind unificator iar cel festiv
având şi darul de a solemniza şi modela cultural; în lipsa acestor
beneficii subtile şi impalpabile, folclorul autohton accepta prozaica
materialitate: „Ce-i mai bun pe-acest pământ? / Nu-i mai bun ca porcul
bun / Că se taie de Crăciun / Şi se pune în pod la fum…„ Şi aşa am
ajuns şi noi la Ajun, spre bucuria căruia ne conduce Nică a lui Ştefan a
Petrei: „Şi când veneau cele două ajunuri, câte treizeci, patruzeci de
băieţi fugeam înaintea popii de rupeam omătul de la o casă la alta; şi la
Crăciun nechezam ca mânjii, iar la Bobotează strigam Chiraleisa, de
clocotea satul. Şi când ajungea popa, noi ne aşezam în două rânduri şi-i
deschideam calea, iar el îşi trăgea barba şi zicea cu mândrie către
gazdă: - Aiştea-s mânjii popii, fiule! Nişte zile mari ca aceste le
aşteaptă şi ei cu mare bucurie tot anul”. Care bucurie şi la noi să fie!
(Hai şi noi la Craiul, dragă, ca să fim din nou copii…). Mironosiţelor
numai o noapte de fericire vă mai cer: reaprindeţi rugul căci vântul
suflă rece (22 aprilie), bătăturile digitale mă dor, mângâind cu dor de
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moarte; dacă şi mâine va fi o zi – ea va fi a Purtătorului de biruinţă.
Gaudeamus igitur, vperiod frate al lui Alioşa, vperiod Mitea Bezmertîi!
Ajunul Crăciunului încheie cele şase săptămâni de post printr-o
masă rituală pentru vii şi pentru morţi (cei din urmă beneficiază de un
blid special) la care se consumă bucate tradiţionale cu valenţe magice
(fiertură de grâu, plăcinte, găluşte, julfă), pregătirea copturilor rituale
având loc, de regulă, în aceeaşi zi. Manifestări rituale precum Brezaia,
Bereza, Colinda, Viflaimul, Irozii, Magii aduc în case şi în suflete
modelul universal al Renaşterii luminii şi urări augurale.
În mitologia slavă, Crăciunul denumeşte solstiţiul de iarnă, în
cea iraniană ziua este dedicată zeului Mithra care s-ar fi născut într-o
peşteră pe 25 decembrie, a primit închinarea păstorilor şi mai târziu s-a
ridicat la cer; Saturnaliile romane celebrate în aceeaşi perioadă erau
dedicate lui Solus Invictus dar reflectau şi un cult al strămoşilor (lares
familiares). Peste toate se recunoaşte cultul soarelui, focului, energiei
pirice cuplat cu ideea de renovatio şi lustratio: coborârea lumii în haos
şi ulterior reinventarea noii ordini cosmice. Etimologia conduce spre
aceleaşi concluzii: derivată de la creationem, denominaţia se referă la
creaţie, Naştere; relaţionat cu etimonul colatio sugerează ideea de
reunire, convocare, comemorare; albanezul crencia la care mai poate fi
raportat denumeşte buturuga ce arde în vatra–altar aprinsă ritual pentru
a stimula Soarele (dar putând simboliza şi strămoşul dendromorf), la
ucraineni, în noaptea de koleada se arde un trunchi de copac numit
Badniak; ca ceremonial igneic, Crăciunul poate fi relaţionat cu alte
sărbători dedicate unor divinităţi de acelaşi fel: Ignat, Alexii, Ilie,
Foca; această mitologie populară a fost creştinată prin asocierea cu
mitul Imaculatei concepţiuni însă apariţia personajului Virgo Intacta nu
ne poate îndepărta definitiv de Natalis Solis; straturile de suprapuneri
şi semnificaţii menţin încă actuală o întrebare dramatică: care-i zeul
căruia plecăm a noastre inemi?
Sinteză a datinilor ciclului păgân al sărbătorilor de iarnă
consacrate cultului soarelui şi cultului morţilor, Crăciunul este în
esenţă o celebrare a hierogamiei timpului sacru, o metaforă a luminii
biruitoare ce pregăteşte renovatio celebrată la Anul Nou; cultul focului
şi flăcării instituie modele cosmice energizante şi stimulatoare inclusiv
pentru funcţia fecundatoare, cenuşa conservă mana strămoşilor iar
fumul e agent de legătură între planurile chtonian – uranian; iniţial cap
de an, Crăciunul a cedat ulterior această prerogativă zilei de 1 ianuarie
iar suprapunerile creştine au ocultat sensurile mitologice care
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conservau încă un statu-quo al cunoaşterii primordiale; unele din
aceste ecouri viabile încă în manifestările populare dedicate
Crăciunului le voi comenta în capitolul următor.
În contextul dodecameronului sărbătorilor hibernale, Anul Nou
ocupă poziţia centrală (Basilikos), cumulând majoritatea manifestărilor
festivului popular şi reprezentând o culminaţie a bucuriei: „Toată
această mulţime de tradiţii pe care cei din nord le legau de serbarea
solstiţiului iernii, iar cei din sud de echinocţiul primăverii, toate au
trecut la serbarea Anului Nou, un convoi de datini şi credinţe care s-au
concretizat din multe părţi într-un singur punct (…). Ea a fost pentru
păgânătate sărbătoarea sărbătorilor … cu farmece şi vrăji … cu veselie
şi jocuri … cu petreceri şi cântece … cu focuri pe culmi de dealuri …
cu zgomote de scuturi bătute cu arcul … cu glume şi măscărici … cu
logodne.” (George Coşbuc – Sărbătoarea Anului Nou). La Grande
Festa, Anul Nou marchează un interregn eficace prin aplicarea
principiilor dezordinii şi excesului căci fecunditatea se naşte din
exagerare chiar dacă hybrisul prejudiciază ordinea, orgiile sexuale şi
ingestia monstruoasă avându-şi în ultima instanţă modelul în epoca
incesturilor mitice care au marcat trecerea de la haos la cosmos;
manifestările tradiţionale încurajează eliberarea de constrângeri,
inclusiv la nivelul expresiilor şi gesturilor, dar îşi păstrează în bună
măsură caracterul augural. Incipit auroral, sărbătoarea mai poartă în
sine magia primei zile şi este resimţită ca o concentrare de energie
sacră care însă, pentru a se manifesta apotropaic şi propiţiator, impune
veghea şi interdicţia somnului ca probă iniţiatică; prin practici ale
divinaţiei, se instituie un model pentru întregul ciclu anual, prin joc,
cuvânt şi cântec se realizează o comunicare trans-individuală spaţială
dar şi temporală care energizează umanul prin cuplare la energia
cosmică.
Ajunul Epifaniei are similitudini cu cel al Crăciunului, se
practică Kyrie Eleison, se consumă grâu fiert, vărzări, prune afumate,
găluşte cu crupe, se dau vitelor turte pregătite pentru julfă; e o
sărbătoare caracterizată printr-un plus de solemnitate şi centrată pe
efectul lustral al apei; pentru medicina magică, apa e panaceu
universal, cutumiarul popular prevedea judicium aqua, aghia iasma
încorporează rituri ancestrale de purificare şi cinstire a sacralităţii apei:
„apa sfinţită de Bobotează nicicând nu se strică şi, afară de aceasta, e
lecuitoare şi tămăduitoare de orice boală – ceea ce demonstrează că
totul e posibil prin credinţă; înaintea lui S.Fl. Marian (Sărbătorile la
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români), Lorenzo de Medici al nostru notase şi el în Descriptio
Moldaviae obiceiuri şi credinţe referitoare la rolul lustral al
elementului hidric.
Stropitul ritual şi îmbăierea lustrală se practică şi în alte
momente ale anului dar cu semnificaţii mai adânci la această
sărbătoare care încheie perioada obiceiurilor agrare şi practicilor
magice, ablaţiunea fiind şi sancţionare / recunoaştere a unui statut şi
transmitere a iluminării călăuzitoare prin spaţiul mundan şi timpul
profan, propunându-şi să-l redea pe om ritmului cotidian, curat ca
argintul strecurat – adică lămurit asupra rosturilor sale şi ale lumii.
Ingenios până la miraculos şi mistificare, mecanismul sărbătorii
este unul de tip neronian: renovează şi purifică prin distrugere şi
ludificare punând în operă principiul als ob aplicat fără reţinere de
fiinţe, de altfel, raţionale şi pragmatice; imposibilul devine posibil prin
modificările pe care sărbătorescul le produce asupra actanţilor.
Folcloriştii folosesc vocabula când se referă la cei care performează
ritualul ceremonial cu respectarea cutumelor impuse de tradiţie şi
acceptate sau măcar recunoscute de comunitatea chemată să decodifice
actele amalgamate în conformitate cu simbolismul manifestărilor
popular-folclorice; în acest context voi extinde semnificaţia lexemului,
înţelegând prin actant orice entitate care emite un semnal (sau despre
care se face această presupunere) către un destinatar care îi acordă o
semnificaţie folosind un cod validat şi acceptat în virtutea unui model
mitologic. În panoplia actanţială a sărbătorii, în secvenţele de incipit,
cuprins şi excipit, în această paradigmă narativă care presupune
personaje şi roluri, se cuvine să promovez la rangul de actanţi,
performeri şi donatori, beneficiari şi donatari, adjuvanţi şi opozanţi, din
clasa fiinţelor dar şi a obiectelor, prezenţe palpabile sau doar
imaginate, lucruri şi elemente, fenomene şi stihii, existenţe cantonate
în real sau în imaginar; adică: omul, elementele florei şi faunei,
uneltele, spiritele, alimentele, plantele şi stelele … căci factorul uman e
generator şi consumator de semnificaţii pe care le acordă inclusiv
calului şi cerbului, porţii şi stâlpului de la gard, colacului, merelor şi
perelor, grâului, focului, vătraiului, cenuşii, răsăritului şi asfinţitului,
fazelor lunii, sărbătoarea devenind un univers îmbogăţit actanţial prin
accesul la actul ceremonial şi comunicarea prin simboluri. Totul este
posibil din moment ce sărbătoarea îşi are izvorul în copilăria noastră ca
indivizi şi ca specie, în primul stadiu al ontologiei şi filogeniei, în
convenţia jocului conform căruia între copilul călare pe băţul său şi
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Făt-Frunosul viselor pubere şi al coşmarurilor senectuţii, nu există
diferenţe de esenţă ci doar de nuanţă, de dozaj. În acest moment voi
accepta, în acord cu Umberto Eco, principiul conform căruia
comportamentul devine semn prin decizia dublă a emiţătorului şi
receptorului, că orice schimb este un proces semiotic şi că „Obiecte,
comportamente, relaţii de producţie şi valori funcţionează social ca
atare tocmai pentru că se supun legilor semiotice” (Teoria semioticii,
pag. 35). Dacă în cotidian acţionează anonimii, în spaţiul sărbătorii
comunică personalităţile, adică actanţii. Acest comportament semiotic
dezvoltă un panoptism paroxistic în numele căruia vederea (receptarea)
este continuă şi recunoaşterea imediată, chiar când este vorba de zei,
daimoni sau strămoşi decedaţi; se pare că un celebrissim adagiu antic
îşi păstrează pertinenţa: (o dată pe an îţi este permis să faci o nebunie)
din moment ce „păstrează astfel, fără să le înţeleagă, resturi ale unor
tradiţii străvechi, urcând uneori chiar într-un trecut atât de îndepărtat
încât ar fi imposibil de stabilit” – dacă e să dăm crezare textului
guénonian.
Secvenţele ceremoniale presupunând specializări sociale,
profesionale, de vârstă sau sexuale, actanţii festivizaţi şi festivizanţi se
proiectează ca depozitari ai semnificaţiei sărbătorii în acord cu
mentalitatea participativă şi aglutinantă: colindătorii sunt mediatori cu
atribute sacre şi neglijarea lor poate atrage pedeapsa divină iar
gospodarul trebuie să ţină casa deschisă şi masa întinsă pentru
oaspetele-zeu în întâmpinarea căruia va ieşi la răspântii în caz de
întârziere („Chipul cu care primesc oaspeţi străini şi drumeţi e vrednic
de cea mai mare laudă; căci deşi foarte săraci din pricina învecinării cu
tătarii, totuşi nu se dau înapoi niciodată să dea de mâncare şi găzduire
unui oaspe şi-l adăpostesc fără plată timp de trei zile, împreună cu
calul său. Pe străini îi primesc cu faţa voioasă ca şi cum le-ar fi frate
sau altă rudenie. Unii aşteaptă cu masa de prânz până la al nouălea ceas
din zi şi, ca să nu mănânce singuri, îşi trimit slugile pe uliţe şi le
poruncesc să poftească la masă drumeţii pe care îi întâlnesc – notase
domnitorul academician) sau îi va spăla picioarele ca dovadă a
recunoaşterii atributelor sacre, obicei descris şi într-un celebru roman
predist.
Urarea, colinda, muzica sunt daruri augurale iar dansul
comunicare prin simţire împreună şi contact tactilic; spiritele vin la
sărbătoare incognito, prin descensus sau ascensus, indiferent dacă sunt
benefice sau malefice, iar strămoşii prin călătoria eschatologică,
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prohibită în restul timpului; comunicarea devine intensă producţie de
semne (simboluri, indici, iconi) căci „este semn orice lucru care poate
fi considerat drept un substitut semnificant pentru altceva” (Teoria
semioticii, pag. 130), limbajul tinde spre cel al păsărilor (simboluri ale
stărilor superioare), cod iniţial rezervat doar fiinţelor intermediare,
angelice, este marcat suprasegmental şi ritmat; instalat în
comportament comunicaţional, omul festiv este, mai mult inconştient
decât conştient, preocupat de trecerea semnalului de la sursă la
destinaţie, homo comunicans fiind din familia acelor homini narantes
sadovenieni poposiţi în Olimpul moldovenesc al Hanului Ancuţei; mai
mult, cadrul sărbătoresc poate cupla entităţi aflate nu numai in
presentia dar şi in absentia, de la acestea din urmă aşteptându-se
inclusiv un răspuns interpretativ, dorit mai ales în practicile magice;
pentru controlul canalului (funcţia fatică) se va folosi ocurenţa şi
suprapunerea de coduri din panoplia figurilor de insistenţă: se
activează zoosemiotica, se decodează atent semnalele olfactive şi
comunicarea tactilă – măcar la nivelul sărut / îmbrăţişare, kinezica şi
proxemica tind să devină limbaje dominante şi autonome prin
ritualizarea mişcării şi gesticulaţiei, sistemul de comportament şi
evaluare se declanşează instantaneu prin vizualizare, limbajul cotidian
este îmbogăţit prin mijloace para-lingvistice iar cântecul devine
descântec. Arsenalul (enumerat incomplet) are ca scop comunicarea ca
persuasiune şi efectul perlocuţionar, moment în care doresc să clarific
un aspect fundamental: sărbătoarea este un act liber al unor oameni
liberi care însă urmăresc un scop foarte precis. Poate că actanţii sunt
simpli transmiţători a ceea ce au moştenit de la acei vates ai inspiraţiei
primordiale, poate că „poporul” nu înţelege frânturile ce vin spre
prezent din imemorial, dar această incomprehensiune este firească,
garantează că ezoterismul va fi păstrat nealterat şi de aici convingerea
că actul magic, ritual, ceremonial are / trebuie să aibă eficienţă.
Această concepţie asigură unitatea culturii tradiţionale în care
sărbătoarea se defineşte doar ca o componentă din moment ce
simbolurile vehiculate sunt disimulate dar se raportează la
supraconştientul, la arhetipul care asigură – eficient – legătura cu
supraumanul. În acest fel, Spectaculus Mundi devine Liber Mundi iar
aceasta Liber Vitae în care omul îşi citeşte inclusiv viitorul.
Desprind din Ştefan Ciubotaru – Folclor din satele Suliţa şi
Dracşani, Botoşani, 1998: „În noaptea Sf. Andrei, fetele nemăritate se
duc la cocina porcilor şi dau într-un porc spunând «Huidio, acuma!».
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Dacă porcul grohăie imediat, fata se va mărita în anul acela; în aceeaşi
seară gospodina care are mai multe fete de măritat, aşează pe masă un
inel, o oglindă, o bucată de mămăliguţă, un pieptene şi un ban, pe care
le acoperă cu câte o strachină; cine va găsi sub strachină inelul va lua
bărbat înalt şi subţire, oglinda – frumos, mămăliguţa – sărac,
pieptenele – colţat, banul – bogat”. Dacă îl consult pe Artur Gorovei
(Credinţi şi superstiţii…) mi se confirmă ipoteza înţeleptului negustor
David, ciceronele Vitorei, că totul este semeion (Toate cele de pe
lumea asta au nume, glas şi semn. Aicea, în stânga pe deal, se văd şase
case de bârne, şindrilite şi acoperite de omăt. Şi prin şapte hogeaguri
iese fum. Ele nu strigă – dar de spus, spun ceva. Mai întâi spun un
număr: şapte. Al doilea, spun că-i iarnă şi gospodarii stau la vetrele lor
şi pregătesc mămăliga şi topitura. Dacă dintr-un hogeag n-ar ieşi fum,
înţelesul ar fi altul. Vra să zică toate pe lumea asta arată ceva.) şi cad în
aporia Poetului Insolent: Dumnezeu joacă popice cu capetele noastre şi
noi ne mai ducem la medic…
Citez, cu parcimonie, din Gorovei, argumente care pot răsturna
definitiv teoria carteziană a dubitativului care ar fi definitoriu pentru
ergo sum: în conformitate cu divinaţia şi magia premaritală, cu mantica
şi prezicerea phytiatică, totul este sigur, după cum urmează: în seara de
Sf. Vasile fetele pun busuioc în partea de jos a ghizdelelor fântânii şi
dacă îl găsesc cu promoroacă se vor mărita; ţurţurii mari la streaşină
până la Crăciun arată spor la cânepă; în ajunul Crăciunului se strânge
cenuşa şi se presară primăvara pe straturi pentru a nu fi atacate roadele;
în ajunul Crăciunului se aduc paie în casă pentru ca să stea cloştile;
dacă visezi grâu verde în postul Crăciunului anul va fi mănos; gunoiul
măturat de Crăciun face pomii roditori; când cad fetele de Bobotează,
se mărită; în ajun de Crăciun să pui mâna pe coasă, secure, furcă, topor
ca să-ţi fie drag să munceşti cu ele; nu se stinge lumina în noaptea de
Crăciun că-ţi moare cineva; în ajunul Crăciunului, dacă îţi vine în casă
bărbat atunci oile vor făta numai berbeci; când sar scântei din foc îţi
vin oaspeţi; în ziua de Crăciun să mănânci întâi carne de pasăre ca să
fii uşor pe vară; în ajunul Crăciunului se leagă pomii cu paie pentru a
rodi; dacă la Anul Nou este senin şi ger, oamenii vor fi sănătoşi; cine
strănută de Sf. Vasile are noroc; să nu zici colindul sau plugul după
Bobotează că îți curg urechile; fetele care postează la parii gardului şi
numărându-i din 7 în 7, nimerind par nejupuit, ia bărbat bogat, dacă
parul e jupuit, ia bărbat sărac, dacă parul e strâmb, îl ia cocoşat; la
Andrei se ung ţâţânile uşilor cu usturoi împotriva duhurilor necurate; în
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ajunul Crăciunului, înainte de a se pune la masă, se ia din fiecare fel
câte o bucăţică şi se dă cu fânul de mâncat la vaci şi nimeni nu le poate
lua mana; de Sf. Vasile, femeile se duc cu copiii la moaşă ca să-i dea
de grindă (tâta mare… dar şi contactul cu strămoşii); funinginea de pe
coş se scutură şi se duce în ziua de ajun la vie ca să se încarce via cu
struguri; la Crăciun se mănâncă vrăbii pentru a avea putere; în care
parte latră câinii în seara de Crăciun, de acolo vin peţitorii; în ajunul
Sf.-ului Vasile, fetele mari pun pe vatra arsă două fire de păr de porc
ursite şi dacă în ardere se împreună, fata se va mărita…
Anankologia, ştiinţa despre Ananke, entitate căreia i se supun şi
zeii şi care duce pe muritori la ananghie în numele necesităţii
inexorabile care nouă ne apare ca banală întâmplare, este însă şi mai
vastă şi cuprinde compartimente precum: oniromanţia, meteoromanţia,
dendromanţia, astromanţia, geomanţia, metoscopia, chiromanţia,
onomanţia, empymanţia, hidromanţia, ornitomanţia şi aves spicere,
heliomanţia şi selenomancia, nefelomancia şi piromanţia, palomanţia şi
coxiuromanţia, ursomancia şi haruspiciile, cleromanţia şi
necromanţia… Enumerarea rămâne incompletă dar mai adaug doar
tehnica acelor fulugratores etrusci ajunşi de temut inclusiv de
imperatores! Majoritatea acestor tehnici se activează în perioada
sărbătorilor care marchează un timp semnificativ dar şi un timp al
crizei, al indeciziei cosmice, al ante-creaţiei. (Se impune să fiu mai
sistematic şi restrictiv pentru a termina – aşa cum s-a decis chiar azi –
până pe 19 mai!)
Calendaristic, lunile se socotesc după lunaţii şi anul se
calculează după revoluţia Pământului în jurul stelei noastre – Soarele;
în acest fel, la finele ciclului solar, rămân în suspensie douăsprezece
zile considerate echivalent al anului ce urmează: în acest interval se
grupează sărbătorile hibernale şi perioadele propice prezicerilor: zilele
de la mijlocul iernii erau sacre şi prefigurau următorul ciclu
circumsolar; la sărbătorile romane Kalendae Ianuarii se efectuau acte
de divinaţie şi influenţare a destinului … Homo vates îşi propune să
vadă nevăzutul şi să-l dezvăluie prin învăluire şi face aceasta în
segmentele de timp pe care le numim limes căci sărbătorile marchează
liminalitatea temporală, invadarea cosmosului de către haos când nimic
nu este sigur şi totul este posibil. Exacerbarea acestui principiu ar
dăuna însă chiar sărbătorii, motiv pentru care i se suprapune un altul:
ierarhia controlează entropia şi eticheta face parte firească din acel
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comme il faut al festivului în care actantul îşi însuşeşte Pluralis
Majestatis al alteţei educate în severă disciplină aulică.
Excesul, risipa, licenţa, ludicul sunt mărci ale sărbătorescului
însă sunt filtrate de prezenţa unor actanţi care cunosc foarte bine
rigorile şi canoanele vieţii: observaţiile de teren duc la concluzia că în
perioada de pregătire şi parcurgere a sărbătorilor este foarte activă şi
funcţia de control / auto-control: tatăl se instaurează în postura de pater
familiae, mama controlează autoritar spaţiul interior, fetele şi flăcăii
conştientizează şi se supun rigorilor vârstei şi sexului, extremele
neproductive (copiii, bătrânii, bolnavii) sunt mai mult observatori
neimplicaţi şi nedecidenţi. În acest fel, universul sărbătorii se
echilibrează şi este perceput ca o ordine de tip special observabilă şi în
formele concrete ale colindatului.
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KALENDAE

„Nu ne facem iluzii asupra valorii acestei reconstituiri…
Dar confruntările urmărite… nu permit nicidecum să ne
imaginăm un alt cadru.”
G.Dumezil
La medo del camino, in selva cea oscură
Aud, în valuri – valuri, cum viaţa cură… cură…
Valoarea nu aşteaptă s-ajungi la centenar:
Dovada: Ţarul Boris, de azi, e-n calendar…
Trudit apoi m-am aşezat pe-o stâncă:
Capitolul acesta nu începuse încă!
(23 aprilie, ora 23)
Alaltăieri, Minunata a născut patru pisoi şi i-a adăpostit sub
balcon… Ieri şi-au făcut apariţia în zonă doi maidanezi agresivi… Azi
aflu că cei patru micuţi au fost devoraţi… Oribil, normalul e oribil: la
prânz am consumat carne, dacă sacrificaţii ar fi trăit, ar fi poftit
şoareci, Empătrat e tot mai agresivă, Hamlet învinge chiar în momentul
când este condamnat definitiv…
Un pahar de Vita tonic şi o doză dublă de Lescol; exerciţii de
aritmosofie în jurul numărului rău: prima cifră – Kosmosul, suma
următoarelor – Pământul, suma generală – hebdomanda, produsul –
dodecada festivului hibernal…
Un punct arhimedic: m-atârn de tine, Sărbătoare, ca un copil de
poala mumii, să trec cu tine puntea humii spre insula de veşnicie;
hamletizez: scriu pentru că sunt bolnav sau nu mă simt bine pentru că
scriu?
Impersonalul este imperativ la modul absolut: Se impune,
tovarăşi!
Se impune să definesc măcar provizoriu noţiunilor urare (Să
trăiţi bine! Am greşit? N-am greşit?) şi urătură (Câte hopuri –
hopurele, La mulţi ani cu floricele!) evitând relaţionarea cu otomanul
vurma care a generat festivul comandat patriotic dar şi sentimentul
cotidian al românilor: urare = acţiune de a ura şi rezultatul ei; urătură
= text recitat de colindători când umblă cu pluguşorul…
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Aşadar, despre colindă şi colindători, şi aici cu precizările:
acţiunea a colinda defineşte toate manifestărilor oferite de un donator –
oaspete unui donatar – gazdă, care, la rândul său, va deveni donator; în
acest capitol abordez însă doar analiza textelor numite urătură şi
colindă, ca purtătoare prioritare ale semnificaţiilor sărbătorilor
hibernale.
Fiind Un fête pour l’esprit, sărbătoarea pune în operă un Corpus
Hermeticum ce ar putea deruta şi pe demoni în faţa căruia scoliastul ce
slujeşte Ars Regia ar trebui să folosească îndemnul lui Iisus adresat
surdomutului: Efata !, corespunzător formulei kabalistice Sesam,
deschide-te!, fapt intuit pe deplin de Solas Boncompagni în a sa Lume
a simbolurilor: „Înaintea cuvântului au existat însă simbolurile.
Originea lor se pierde în negura vremii şi ele mai ajung acum până la
noi ca un mesaj indescifrabil care răzbeşte, încet-încet, la suprafaţă
tocmai din străfundurile fiinţei noastre pentru a ne dezvălui nişte
adevăruri universale; dar aceasta se va întâmpla numai atunci când noi
vom fi putut desluşi conţinutul acestor mesaje” (pag. 11). Sărbătoarea
îşi propune, sub forma unei Divina Comedia veselă, să recupereze un
model restaurativ printr-un discurs polifonic şi polisemic ale cărui
semne se distribuie într-o veritabilă orchestră semiotică plasată la
rându-i într-un ecosistem de convenţii şi experienţe comunitare, să
niveleze diferenţele prin entropia terapeutică şi, ca sistem constituit, să
acţioneze matriceal chiar dacă succesiunea generaţiilor modifică
modelul instituit iniţial prin dinamismul dialectic al raportului dintre
vectorul centripet şi cel centrifug faţă de punctul generator; în spaţiul
sacru al sărbătorii existenţa e modelată deci de tipare dar e guvernată şi
de forţa creatoare a insolitului – fapt ce produce breşe, fracturi,
infracţiuni faţă de tipul instituit primordial şi care a devenit arhetip.
Dacă, conform tezei eliadeşti, in illo tempore se află cheile faptelor ce
aparţin prezentului, în manifestările concrete cercetate trebuie detectate
schemele şi modelele iniţiale, acele paterns recurente, căci nu există
cunoaştere fără precunoaştere, bază a receptării aprobatoare şi
participative prin simţire împreună. Pentru aceasta cercetătorul trebuie
să dispună de secretele multiplului cod (estetic, moral, social,
ideologic) al Actantului care – cum vom vedea – apare într-o dublă
funcţie: prin percepţia externă bazată pe extrospecţie este factor de
acţiune iar prin autopercepţie (introspecţie) este element de
reprezentare proiectat într-un context plurimorf (situaţional, psihologic,
cultural, axiologic, religios, artistic); de aici şi plurivocitatea
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discursului (lingvistic, gestual, emoţional) pentru cercetarea căruia se
recomandă evitarea insolitării şi trecerea de la receptarea impresionistă
şi simpatetică la raţionalizare. Chiar dacă, camilpetrescian,
naţionalitatea noastră nu stă în opinca lui moş Gheorghe, este de
aşteptat descoperirea unui Weltanchauung românesc în cercetarea
acestei arte hermetice desfăşurate doar oral şi care îşi propune
devenirea fiinţei întru sărbătoare şi certificarea perspectivei nicasiene
conform căreia spiritul nostru îmblânzeşte infinitul, apropie depărtarea
şi concretizează abstractul universal. Aceasta este perspectiva din care
voi aborda un concept operaţional fundamental pentru simbolistica
sărbătorilor cercetate, numit prin unul din cele trei cuvinte româneşti
(dor, doină, a colinda) selecţionate de UNESCO pentru Dicţionarul
Universal.
Iminenţa sfârşitului are enormul avantaj de a revirginiza
percepţia lumii în toate articulaţiile ei; banalul dispare şi un câine care
merge şchiopătând, o vrabie săltăreaţă sau un fir de iarbă ţâşnind din
asfalt devin unicate, experienţe existenţiale şi cognitive definitive;
poate de aici marea demnitate a reginelor conduse spre eşafod, urmând
parcă îndemnul lui Manole către Ana în momentul imolării: Priveşte
soarele şi tot ce se mai poate privi! Privind în acest fel viaţa, delicatul
Ibrăileanu recomanda să receptăm fiecare zi ca şi cum ar fi ultima; aş
adăuga faptul că acest exerciţiu comportă totuşi riscul de a-ţi face iluzii
inclusiv în legătură cu ceea ce greşit numim semenii noştri: fiecare Om
reprezintă o specie diferită, este fără semeni!
Mă întorc spre Cuvânt – ca un îndrăgostit – cu ochii
eminescieni ai serei cei dentîi!
Într-un stil nu foarte clar, Boncompagni (op. cit. pag. 220)
intuieşte valoarea cuvântului rostit, a cuvântului atribuit iniţial doar
unei prezenţe vorbitoare, unui Maestru care de regulă nu lăsa scrieri în
urma sa: „O dată cu trecerea timpului, literele şi-au pierdut acele
atribute semnificative care confereau structurii cuvintelor o
potenţialitate creatoare şi evocatoare prodigioasă, uitată astăzi,
înlocuită de funcţionalitatea unui limbaj sau a unei grafii, înţelese
numai ca un mecanism rece folosit la comunicarea cu semenii noştri.”
Mai clar este în acest sens folclorul românesc – în acele pasaje cu
valoare de ars poetica, de avertisment privind folosirea forţei
cuvântului în blestem (Din blăstămul maicei mele / Mi-au crescut pene
pe piele / Că maica m-a blestemat / Să umblu din sat în sat / Cu glasul
de căpătat) sau cântec (Cântecul de l-oi cânta / Codrul s-a
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cutremura…), în farmecele de dragoste (Eu ţi-am făcut să mă iei / Nu
ţi-am făcut ca să chei.); despre această forţă creatoare / distrugătoare,
de sorginte orpheică a logosului avertizează şi matematicianul-poet în
fascinantele poeme Riga Crypto şi lapona Enigel sau După melci: Melc, melc, ce-ai făcut, din somn cum te-ai desfăcut? Ai crezut în
vorba mea prefăcută…
Marele maestru al acestei arte este însă Moş Nechifor
Perlocuţionarul, deţinător al unui şperaclu psihanalitic extrem de
performant, iniţiator dibaci în ars amandi rustica ( - Lasă, moş
Nechifor, că nici în pădure n-a fost rău! – rosteşte cu sinceră
recunoştinţă Malca), fratele geamăn al lui Ionică cel Prost – proiecţie
chiar a autorului – care aplică moldoveneşte prescripţiile solemne şi
obligatorii din medievalul jus prime noctis, ambii, avatari ai acelui
Ahasverus numit naş – iniţiatorul incub, neobosit: Naşul botează, naşul
cutează! Nu la acest calibru dar existentă la nivelul intenţiei se
recunoaşte funcţia ilocuţionară / perlocuţionară a cuvântului în urătură
şi colindă.
Mitologic, cuvântul fecundează realitatea (Logos spermatikos),
are sens genetic şi e legat de misterul creaţiei; tradiţional, acelaşi
cuvânt e perceput ca o existenţă aparte angajată funcţional, instrument
ritual, magic sau religios nedespărţit de o stare interioară care
anticipează un scop atunci când corpul fonetic e perceput ca set de
semnificaţii prin transpunerea gândului în grai; devenit, din instrument,
cauză, cuvântul stabileşte noi raporturi şi creează stări calitative şi
valori noi prin aliajul dintre substanţă şi energie – aşa cum o dovedesc
magia medicală, descântecul, blestemul, rugăciunea, urătura, colinda.
Pentru aceasta se impune un travaliu deosebit al emiţătorului în
vederea focalizării hipnotice a atenţiei destinatarului determinat la
răspunsuri comportamentale prin activarea funcţiilor ilocuţionare şi
perlocuţionare ale comunicării prin care se realizează o acţiune, se
solicită, se comandă, se declanşează o strategie de contact, se provoacă
stări emoţionale. Aceste efecte se realizează, de regulă, intuitiv, dar la
nivel teoretic se recunoaşte necesitatea competenţei semiotice care
presupune introducerea în mesaj a elementelor nesemiotice ce
funcţionează ca stimuli şi determină în receptor un răspuns imediat; se
enumeră dintre acestea marcarea suprasegmentală, functori
paralingvistici, achiziţii kinezice şi proxemice, tehnica sincretismului,
ocurenţa previzibilă, ambiguitatea stimulatoare, procedee standardizate
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de manipulare prin ambreiori emoţionali, strategii de flatare, tehnici
encomiastice, formule deja dotate cu prestigiu, idiotisme…
Crede Mihi, cititorule, că prin acest instrumentar de tip aedic se
ajunge la viva vox care are un rol hotărâtor pentru managementul
emoţiilor în această perioadă de trecere spre Annus Mirabilis,
manipularea realizându-se cu acordul tacit al destinatarului. Prin rostire
semnificantă revin în cuvânt urme ale forţei cosmogonice, intonaţia şi
tonul dezlănţuie în cuvânt forţa unui zeu, zonele de indeterminare
semantică sunt valorificate imaginativ, în aşa fel încât enunţarea
acţiunii presupune şi realizarea ei imediată şi necondiţionată, spunerea
inducând adeziunea şi acţiunea. Conform lui Lo Cascio (Gramatica
argumentativă) au un puternic efect de persuadare şi convingere
intonaţia, accentele frastice, modulaţiile imperative sau interogative,
emfaza, arsenalul gestual şi mimic. Am temei să cred că la acest nivel
se exprima Eminescu şi îşi ţineau cursurile Călinescu şi Iorga; faptul că
evoc aici amintirea unui ţăran vrîncean care mi-a propus „să mă
cumpere” numai pentru a mă auzi vorbind se cere inclus şi el în acest
set argumentativ. Urătorii şi colindătorii deţin / trebuie să deţină şi ei
aceste strategii; le dedic câteva paragrafe în care îi urmăresc în ceea ce
sunt în realitate şi în felul cum sunt reprezentaţi în textele pe care le
performează.
Modelul de acţiune al cetei de colindători se recunoaşte lejer în
cel propus de Teodor Burada în Istoria teatrului în Moldova cu
aproape un secol în urmă: ”Se întovărăşeau de cu vreme pentru a
umbla cu colinda pe la casele locuitorilor, pregătindu-se în acest scop a
avea cu ei un buhai, harapnice, un clopoţel sau o talancă (…) şi astfel
pornesc de la casă la casă, cântând pe la fereşti colinda Pluguşorului –
în tot timpul cât unul din colindători (…) rosteşte acea colindă, ceilalţi
care îl însoţesc nu încetează de a suna din clopoţei sau talancă, iar alţii
de a pocni amarnic cu harapnicul sau bicele, trăgând buhaiul întruna, şi
când cel ce urează spune la colindători Ia mai mânaţi, măi!, toţi într-un
glas strigă cât le ia gura: Hăi! Hăi!” – de, aş adăuga, rămân babele cu
gurile căscate şi fetele îmbujorate, deşi – într-o primă etapă, Nică se
integrează într-un alai improvizat care va fi întâmpinat cu ostilitate:
„Talanca mea era acasă; dar mă puteam duce s-o ieu? În sfârşit, facem
noi ce facem, şi sclipuim de colè o coasă ruptă, de ici o cîrceie de
tânjală, mai un vătrai cu belciug, mai beşica cea de porc a mea, şi pe
după toacă şi pornim pe la case.”
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Constituirea şi funcţionarea acestor alaiuri au fost foarte bine
surprinse de Traian Herseni în cercetările de teren întreprinse în
perioada interbelică (Forme străvechi de cultură poporană
românească), ceata fiind definită ca asociaţie temporară masculină
juvenilă organizată după ziua de Andrei şi foarte activă în cele
douăsprezece zile, cu posibilităţi de menţinere a statutului şi în
perioada următoare, ludi juveniles având rolul de a asigura pregătirea
la o gazdă primitoare, a tocmi lăutari, a performa obiceiul, a
supraveghea celelalte manifestări dedicate tineretului rustican.
Psihologic, alaizarea produce un efect sufletesc de securizare: omul
tradiţiei, când se află izolat, se teme de spiritele malefice, ceata îi apără
vulnerabilitatea căci imunitatea acesteia trece asupra fiecăruia;
practicile de vânătoare, pradă, război au dezvoltat această convingere
edificată inclusiv de cutumiarul întrajutorării în muncă şi principiul
participativ la ceremoniile ce vizează individul, familia, colectivitatea.
Aşadar, ceata are rădăcini preistorice şi este favorabilă practicilor de
iniţiere şi ermetismului cu funcţii cultice ce caracterizează orice
societate închisă.
În ceremonialul sărbătoresc hibernal, colindătorii sunt agenţi ai
obiceiului, materializează competenţa ceremonială pe care o
împărtăşesc / sugerează şi celor colindaţi în grade diferite, în funcţie de
criteriile grupării pe vârstă sau sex: cetele de copii sunt mai laxe,
constituite ad hoc, cu evident scop lucrativ, colindând neselectiv, din
casă în casă; cele de fete se specializează în colinda propriu-zisă,
atenuând funcţia ritualică; cetele de flăcăi urmăresc în subsidiar
socializarea relaţiilor intime, colindatul are funcţia prenupţială, ceea ce
impune selectarea destinaţiei; bărbaţii căsătoriţi îşi colindă rudele, fără
pregătire prealabilă, improvizaţia bazându-se totuşi pe o competenţă a
experienţei anterioare…
Indiferent de forma concretă de asociere, colindătorul reataşează
actului performării sugestia unei convingeri arhetipale că este un
blagovestnic venit să aducă evanghelion al primenirii timpului, lumii şi
omului, se înscrie într-o zonă de mister comunicând ermetic şi
dezvăluind prin ocultare, conform principiului Aurum nostrum non
este aurum vulgi. Interogând câteva texte-tip, voi încerca să aflu mai
multe despre colindători: de unde vin, cu ce scop, unde se întorc; pe
această proiecţie în mit se bazează fascinaţia mereu actuală a actului
comentat.
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Pe porţile larg deschide, colindătorii intră în curte (topos
cosmizat) şi urcă pe prispă (spaţiu de tranziţie): prispa aparţine casei
dar este accesibilă şi spiritelor / daimonilor; urătura se desfăşoară la
fereastră – un alt spaţiu marcat magic, un spaţiu al comunicării, al
accesului în interiorul domestic, al raptului (mireasa răpită) şi al
tranzacţiilor şi metamorfozelor (copilul vândut); este protejată de
elemente apotropaice (perdele) care nu închid însă comunicarea ci o
fac mai misterioasă, poate deveni un canal al invaziei maleficului –
împotriva căruia e protejată magic (usturoiul); are dublă deschidere
(spre interior / exterior), permite comunicarea protejând
comunicatorul; loc al invaziei erotice, este şi ochi al casei. Urătura este
ascultată lângă / după perdele, deşi urătorii au capacitatea magică de a
accesa vizual interiorul luminat, de a descrie masa încărcată, de a
sesiza poziţiile celor din interior. Primirea colindătorilor se face în
prag, după care poate urma intrarea în casă: „Colindăm, cât colindăm /
La fereastră aşteptăm” – spun colindătorii, după care „Ea (fata – n.n.)
în prag la noi să iasă / În rochiţa cea frumoasă.”
Timpul performării are o distribuţie triplă: seara („Bine seara na-nserat / Noi cu uratul ne-am luat”), după miezul nopţii („Căci vă vin
colindători / Noaptea pe la cântători”), în zorii zilei („Am pornit la
colindat / Într-un zori de ziuă”); toate sunt segmente temporale
protejate de invazia maleficului, solicitând însă activarea maximă a
umanului ca probă iniţiatică, şi momente inaugurale: „Nu-i vremea de
hodinit / Că e vremea de pornit”; îndemnul „Sculaţi gazde, nu dormiţi”
devine ocurent în urătură şi colindă, mitologic Morpheu şi Thanatos
fiind fraţi, ceea ce conotează pericolul şi posibilitatea ocultării
dialogului, posibil doar în timpul kairotic; starea de veghe înscrie şi un
model augural pentru noul ciclu temporal: zorile dalbe figurează şi un
simbol auroral, timpul necorupt al purităţii şi speranţei. Destinatarii
actului performat sunt gospodarul, jupânul, gazda („Pentru astă gazdăa noastră / Trageţi roată înc-o brazdă”), gospodina, stăpâna
(„Gospodină de casă / Ia poftim pân-la fereastră”), pubera aflată în
situaţie premaritală (Cu rochiţa croită pe ţâţîşoară, va întâmpina
oaspeţii în prag şi va fi sărutată – act de conştientizare şi acceptare a
statutului); atitudinea receptorului este indicată în text de către
urătorul–narator care, prin insistenţă aplică procedeul stereotipului care
devine convingere; gospodarul este în acest fel asimilat plugarului şi
ipostaziat în vârful unei ierarhii nu numai descrişi în momente
superlative ale bogăţiei, frumuseţii şi fericirii, dar şi nominalizaţi –
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ceea ce creează, prin sugestie şi autosugestie, un autentic sentiment de
superioritate necesar plonjării în noul timp, sentiment de care, prin
actul dăruirii, beneficiază şi colindătorii care nu sunt „de ici-colea”.
Sintagma citată sugerează apartenenţa colindătorilor la postura
supraumană sau intermediară între profan şi sacru, indică un spaţiu
aspaţial şi un timp atemporal – ambele aflate pe un alt tărâm; textele
vehiculează toposuri marcate convenţional (susul Prutului, Odobeşti,
Herţa, Dorohoi, Hîrlău) dar este evidentă sugestia unei geografii
mitice: solii noului an vin de la „curţi împărăteşti” aflate pe un tărâm
unde „plouă cu ouă de ciocîrlie / coapte-n nouri de Sfîntul Ilie”, au
mult de umblat peste munţi întunecoşi şi văi nenumărate, au de trecut
peste o apă rece sau prin păduri unde îi ameninţă lei-paralei sau balauri
cu gurile căscate; sunt bucuroşi şi aduc cu ei bucuria, nu ocolesc casele
cu fete frumoase şi neveste tinere dar „Tot mai bine-i pe la curţile
noastre / Decât pe la ale dumneavoastră”; situarea spaţio-temporală
clarifică misterul unei misiuni din care nu lipsesc riscurile – efortul
pentru renovatio impunând o răsplată care îi asigură eficienţa magică;
de aici, magia darului, indicat în text prin colaci, bani, oleacă de
băutură; supralicitat de consumul energetic, colindătorul se află în
transă comunicaţională: „Astă seară parcă-s beat!”, „Tare-s necăjit /
căci mi-i foame şi mi-i sete.”
Colindătorul a parcurs spaţiul folosind timpul („Şase săptămâni
trecute / vin cu ursul de la munte”) şi va reveni la punctul nesupus
condiţiei spaţiale (unde se află „mămăliga” pe care „o păzesc
doisprezece cu măciuca”) şi temporale, unde se află picătura
germinativă (eminesciana „boabă a spumii”), generatoarea expansiunii
cosmice. Metaforic, „mămăliga” semnifică lumina minerală, aurul din
care zeul cosmocrator a rupt bucăţi pe care le-a aruncat pe cer (Soare,
Lună şi Luceferi), dar şi anda – oul auric care conservă modelul
cosmic; sol al transcendenţei, colindătorul se află în căutarea unui
centru, desfăşoară o călătorie de descoperire, cunoaştere şi iniţiere,
ascensională şi descensională (anabază şi catabază), pentru a găsi şi a
comunica un principiu; se proiectează ca venind în avesticul RAY
(„Am venit să colindăm / Din raiul nostru din cer”), având de străbătut
prăpăstiile neantizării şi ţări ale morţilor, teritorii psihice ale
inconştientului, ca păstrător în travesti a tradiţiei istorice şi de neam; se
va întoarce în Centrul unde se produce coincidentia opositorum
(„Unde-ngheaţă apa-n tioc / Şi găluştele pe foc”), în topos atopos unde
se află Punctul Omega (Theilhard de Chardin), centru suprem
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transcendent; descinde din spiţa lui Buziges, primul îmblânzitor al
taurilor şi primul plugar în mitologia greacă, e descălecător, dătător de
legi şi datini, coborât în timpul şi spaţiul oamenilor cu un dublu scop:
captatio benevolentiae a spiritelor benefice, constrângerea celor
malefice; a coborât în mundan „Pe cărarea şerpuită / cu argint
împietruită” şi, după epuizarea timpului benefic va emerge ab initio.
Indiferent de perspectiva genealogică (Cantemir consideră obiceiul de
origine păgână, dacică, eventual scitică iar G.Dem. Teodorescu crede
că acesta demonstrează „latina noastră origine” fiind „instituţie latină
şi naţională”), uratul şi colindatul au caracter apotropaic, iniţiator,
propiţiator şi augural – aşa cum va rezulta din analiza unor simboluri –
nucleu.
Din panoplia cercetărilor anterioare se desprind cel puţin după
interpretări bine intenţionate dar simplificatoare şi reducţioniste:
asimilarea pluguşorului cu mitul etnogenezei: („Bădica Traian”
indicând un fapt istoric mitizat) şi cu un „tratat de agronomie”
folclorizată care ar ilustra îndătinarea culturii grâului la daco-romani
(ca reflectare a etapelor lungului drum al pâinii către casă); simbolurile
fundamentale demonstrează sensuri mult mai adânci. Desigur, ca şi
plugarul, Traian poate fi receptat ca un erou civilizator şi regenerator
de cultură dar nu trebuie uitat că recitarea scenariului mitologic are
funcţie apotropaică, că urătura este un epos cu valenţe auspiciale, că
desfăşoară un adevărat decalog de instrucţiuni orale şi rituri cu scopul
de a produce modificări radicale la nivelul destinatarului pe traseul ce
trece de la natură la cultură. Folosind vorbirea memorizată şi ritualizată
prin acei topoi care sunt formule – cheie în toate practicile magice,
urătorul performează conform principiului că semnul creează lucrul şi
cuvântul evenimentul, prezintă efectul dorit ca îndeplinit (tehnica
descântecului) căci trecutul reglează viitorul şi memoria este
generatoarea profeţiei; din semne preinterpretate se edifică un discurs
incitativ, hipertrofiat de imperative şi interdicţii (Sculaţi, nu dormiţi,
hăi, hăi!) şi o axiologie modelatoare, din moment ce actul narativ are
funcţie apotropaică şi lustrală şi instaurează convingerea că ceea ce
este semnificat este şi real. Ca program de iniţiere agricolă, pluguşorul
îşi bazează sensul iniţiatic pe modelul impus de zei („Ceres, ea primanvăţat-a pe oameni să are cu plugul” – citim în Georgicele vergiliene),
sanctifică divini gloria ruris şi pledează pentru labor improbus în
vederea obţinerii arghezianului belşug: „El, singuratic, duce către cer /
Brazda pornită-n ţară, de la vatră, / Când îi priveşti împiedicaţi în fier /
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Par, el de bronz şi vitele-i de piatră.”). Adevărat proiect aspiraţional ce
conjugă omul cu divinitatea, urătura proiectează Le Monde tel qu’il
sera asociindu-şi inclusiv simbolismul acţiunilor şi obiectelor căci
„Include diferite acte simbolice cu specific agrar, concretizate mai ales
în tragerea unei brazde în curtea sau la poarta gospodarului căruia i se
urează. Avem de a face cu un străvechi obicei agrar, avându-şi originea
într-un rit de fertilitate, devenit un obicei de urare, augural, ce
contribuie la accentuarea caracterului sărbătoresc al momentului de
trecere la noul an” (Al. Popescu – Tradiţii de muncă româneşti, pag.
213). În practica uratului, comunicarea e de tip diadic şi activează
principalele funcţii ale limbajului: emotivă, conotivă, referenţială,
metalingvistică, fatică; influenţarea atitudinii destinatarului se face
inclusiv prin referiri ad personam ironice sau laudative, directe sau
eufemistice, scopul fiind acelaşi – bunăstarea în dimensiunile ei
materiale şi sufleteşti. În context, se foloseşte intens gestul şi mimica
(moştenire a practicilor de vânătoare, pescuit, război), primul fiind
polisemic (deictic, plastic, simbolic, apotropaic), inclusiv gestul lui
Harpocrates putând semnifica în arealul erogen. Semiotica gestuală se
asociază recuzitei rituale asupra căreia voi referi într-un capitol special,
concluzionând că această convingere a colindătorilor în forţa
perlocuţionară a mesajului se recunoaşte şi în obiceiul descolindatului
(act magic similar imprecaţiei şi blestemului) din care o mostră găsim
în capodopera crengiană, desfăşurări de imprecaţii şi proiecţii de rău
augur destinate preotului Oşlobanu – om hursuz şi pîclişit: „Drele pe
podele / Şi bureţi pe pereţi; / Câte pene pe cucoşi / Atâţia copii
burduhănoşi.” Exprimată in nomine veritas, urătura realizează
metanoia inclusiv prin folosirea unor simboluri de mare rezonanţă
cognitivă şi emoţională. Unul din acestea este brazda: „Bună seara,
jupân gazdă, / Am venit să trag o brazdă.”
Simbolismul brazdei este, preponderent, apotropaic: marchează
cercul protector şi consacră hotarul: are eficienţă împotriva ciumei
dacă plugul este tras de femei în postura desnuda (Ce vremi şi ce
oameni!); brazda magică în jurul aşezării are funcţie profilactică;
figurează în legendele întemeierii (Latium) ca element de ocrotire,
culturalizare şi cosmizare a spaţiului; ogorul nearat este locus in-cultus
iar fossatum marca limesul satului ca act de luare în posesie; într-un
complex mitico-simbolic mai larg, aratul şi semănatul sunt asociate
actului sexual şi fecundităţii; în imperiul roman, prima brazdă era trasă
de împărat, figurând ca model consacrat, tradiţiunile populare cercetate
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de N. Densuşianu acordând acelaşi simbolism Brazdei lui Novac,
românii crezând „că brazda aceasta mare este făcută ca probă pentru
arat şi mijloc de hrană; că e trasă pentru pomeneală ca să rămână de
pomenire până va fi lumea şi pământul; că românii au învăţat plugăria
de când Novac a tras brazda aceasta mare; şi că pământul acestei
brazde este aruncat spre miazăzi, în semn că spre miazăzi să ne
închinăm.” (Dacia preistorică, pag. 134 în ediţia din 1986); se mai
crede că satul înconjurat de o brazdă trasă de boi gemeni va fi ferit de
boli; asociată numelui lui Traian (Fossa Traiani Imperatores),
mitologica brazdă devine val, construct megalitic în Terra valachorum
cu rol defensiv dar şi de separare între Dacia capta şi Dacia comata;
locuţiunea a face brazdă conotează şi ideea de descindere într-un
spaţiu iar derivatul a brăzda sugerează şi signatura culturalizantă a
eroului civilizator.
Relaţionat cu sanscrisul tex, aratul este înţeles şi ca metaforă a
scrisului: scriind, de fapt ar lotul meu A 4, transformând plugul în pix,
încercând să-i uit semnificaţia falică sugerată de înrudirea lingala –
linga; Saturnus era receptat şi ca ocrotitor al semănăturilor (satus), cel
care a dăruit oamenilor Fericirea: Age, uti libertate Decembri! căci
Non semper Saturnalia; atribut al regalităţii în India, plugul e asimilat
instrumentarului sacru dăruit de zei: pentru Blaga, plugurile sunt paseri
negre pogorâte din cer iar pentru Ioan Alexandru, mijlocitoare celeste;
pământul fiind matricea roditoare, ploaia e sperma fecundantă iar
plugul îşi asumă simbolismul falic ilustrat în serialul obiceiurilor
agrare: Pornirea plugului, Tragerea primei brazde, Bricelatul, Tînjaua,
Pluguşorul; este purtat de boi – simboluri ale energiei terestre şi
cosmice, marcaţi de semnele inconfundabile ale singularităţii
exemplare: în frunte ţinţăţei, în coadă cudalbei răstoarnă brazdă şi
revarsă pâine albă; este şi unealtă magică apotropaică şi icon al
penetraţiei spirituale…; imaginea plastică a trinităţii plug – plugar –
boi e surprinsă magistral într-o cimilitură: „Un râmător, / Un strigător,
/ Doi trăgători.”
Conţinutul propriu-zis al urăturii este iniţiatic, cu accent pe
actele magice ce trebuie să însoţească etapele muncii sporitoare;
lustraţia, căutarea locului curat, aratul şi semănatul, adjuvanţii,
uneltele, măcinatul, cernerea făinii, coacerea colacului – moment în
care timpul naraţiunii coincide cu timpul spunerii. Bădica Traian
(apelativul indică rangul spiritual) s-a sculat mai an (exprimare
oximoronică ce apropie timpul mitic de cel al performării), faţa albă
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şi-a spălat, a ales cursierul fabulos şi s-a dus să găsească loc curat de
semănat; locul curat e prezent şi în miturile întemeierii, aici
simbolizând ogorul sacralizat prin purificare rituală; aratul se execută
respectând magia zilelor faste / nefaste iar semănatul după prescripţiile
lui Treptolemos, însoţitor al Demetrei; la luna, la săptămâna porneşte
epopeea aflării fierarului, descendent al lui Hefaistos / Vulcan,
intermediar între divinitate şi om, caracterizat prin ambivalenţă
axiologică, satanism ce inspiră teamă dar şi spirit demiurgic, capabil să
prelucreze fierul adus pe pământ de meteoriţi; ştie a da cu ciocanul
(principiu activ) pe nicovală (principiu pasiv), ca vrăjitor ştie să
confecţioneze amulete apotropaice; face seceri mari pentru secerători
tari şi seceri mai mărunţele, cu mănunchi de micşunele, pentru fete
ochişele şi neveste tinerele (metalul fiind impur / infernal omul se
protejează prin intermediul materiei lemnoase şi al simbolurilor
apotropaice); iniţial din corn de cerb (ca şi anticul aratrum), secera e
simbol lunar, e închinată zeului uranian, este unealtă dar şi armă (sica)
şi chiar însemn al puterii regale; grâul fiind nalt cât casa, spicul e cât
vrabia; fiu al hierogamiei şi emblemă a divinităţii recoltei, spicul
conţine hrană şi sămânţă, e apotropeu pe ţesături şi cusături, abordarea
seceratului impunând intervenţia adjuvanţilor; se strâng finii şi vecinii
dar şi vreo cinci babe bătrâne care ştiu rândul la pâine, neamuri –
nemurele, nepoţi şi nepoţele; seceratul devine magie: „Spicele-n lanuri
– de dor se-nfioară, de moarte, când secera lunii pe boltă apare. Ca
fetele cată, cu părul de aur, la zeul din zare”; oameni şi zei în lumina
nesfârşită a zilei de vară, solidari precum fascia snopului care
concentrează energia ogorului; spiritele strămoşilor (iepe suriepe) şi
elementele naturii (geliştea vântului) se mobilizează pentru separarea
boabelor (cu nările vântura, cu urechile-n sac turna) şi încărcarea
carelor cu pohoara ce va înspăimânta moara nărăvaşă; moara se află la
Hînca sau Hîrlău, morar e Ciugur-Mugur cel bătrân cu brâul de lână,
cu ciocanu-n mână, cu luleaua-n dinţi, cu ochii boldiţi; când are apă
bea vin, este situat excentric faţă de vatra satului, are relaţii strânse cu
stihiile, în alaiurile de mascaţi figurează strămoşul mitic; moara are
evidente conotaţii infernale (la Slavici conotează fatalitatea iar la
Galaction este locul epifaniilor diabolice) dar morarul a făcut cioc-boc
şi-a dat moara la loc; în final, intră în scenă doamna curţilor care
trebuie să dovedească ştiinţa discernerii valorilor (refuză sita rară de
negară şi o alege pe cea deasă de mătasă) şi care va coace colac frumos
ca şi faţa lui Hristos!
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Dacă pe parcursul oraţiei au fost inventariaţi puţini constituenţi
cu rol apotropaic (Răcituri cu usturoi, haideţi roată măi flăcăi), finalul
acesteia are acest rol fundamental: prin comparaţii cu elemente
specifice spaţiului tradiţional (pietre din fântână, pene de hulub) /
cocoş, cărbuni în cuptor sau în vatră, cuie pe casă (?) se fac urări
generice sau individuale pentru sănătate, belşug, urmaşi numeroşi,
împlinire maritală, viaţă îndelungată, totul sub semnul blagian al
armoniei: Ca pomii să înfloriţi şi ca ei să-mbătrâniţi!
Abordând rezonanţele mitului în textul colindei (Izvoare
mitice), Mihai Coman apreciază că marile teme sunt reduse ca număr şi
se referă la componente primordiale ale existenţei alcătuind toposuri
culturale universale prin care amprenta culturii tradiţionale modelează
individul (enculturaţie), că „nimic nu este în literatură care să nu fi fost
mai întâi în mitologie” (pag. 9) şi că „ecourile civilizaţiilor arhaice,
perpetuate prin transferul de informaţie culturală de-a lungul secolelor,
sunt şi astăzi vii în noi” (ibid). Vasile Lovinescu (Dacia hiperboreană)
proiectează originea colindei, în abisul trecutului, convins că „Aceste
colinde nu sunt, bineînţeles, latine, ci urcă la obârşia comună protopelasgică, într-o antichitate abisală, ele sunt tot ce e mai misterios în
poezia populară română” (pag. 23), lui Petru Caraman colinda-i pare a
ilustra Olimpul creştin, Simion Mangiuca, cercetând originea şi
însemnătatea astronomică şi calendaristică a colindei credea că aceasta
„nu poate fi altceva decât un cult de soare, în a cărui onoare se
colindează în solstiţiul de iarnă, în 25 decembrie”, fiind nemulţumit că
tradiţia calendelor romane „au spurcat-o prin necuviincioase hore, prin
măşti şi veşminte de muieri, ori de fiare sălbatice” pe când G. Alexici
îi atribuie origine slavă, „melodia şi în cea mai mare parte conţinutul
colindelor este urma influenţei slavone” cu referire la „gintele slave din
Balcani”, pentru B. Bartók melodiile de colindă dezvăluie mai puţine
deosebiri regionale decât alte specii iar Sabin Drăgoi află în această
specie ritmuri neînchipuite şi neîntrebuinţate de cei mai mari
muzicanţi…
Enumerarea anterioară se constituie într-un prim argument că
specia colindei constituie La piece de rezistence a sărbătorescului de
prag anual, Crismas Songs şi Cantico di Natale alcătuind Gesta
rusticorum comparabile doar cu impresionantul repertoriu Carmen
pastorale; colindei i s-au dedicat culegători şi cercetători de prestigiu
(Anton Pann, At. Marienescu, T. Burada, Dem. Teodorescu, G.
Alexici, Gr. Tocilescu, Păsculescu, Viciu, Bălăşel, Monica Brătulescu,
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Lucia Cireş) prin aportul cărora s-a alcătuit un corpus bogat de wintersolstice songs care permite, în cunoştinţă de cauză, definiţii, clasificări
şi descrieri complete asupra cărora nu insist dar pe care nu le pot
neglija total.
Denumirea valorifică magia cercului ocrotitor care se regăseşte
şi în noţiuni precum inel, cercel, colac, ocol, brâu, horă, roată şi
virtuţile apotropaice al circumambulaţiunii, lumea în totalitatea ei fiind
un cerc plin; definiţia evidenţiază sincretismul text-muzică, în actul
performării textul cântat integrând şi pasaje recitate, gestică şi
elemente plastice; de dragoste, familiale, de curte, moralizatoare,
biblice, apocrife sau pentru gospodar / gospodină, flăcău / fată mare,
logodiţi / însurăţei, copii / văduvă / bătrân, preot / cioban / pescar /
negustor / soldat / străin / decedat… sau colinde – baladă / colinde –
cântec. În fond, mai importantă decât taxonomia este funcţionalitatea
(integrare, solidarizare, divertisment) bazată şi pe o anumită structură a
textului (formule iniţiale, mediane, finale, refren, apendice melodic sau
doar verbal) şi pe tehnica execuţiei. Hic et nunc e important de
subliniat că urarea are rol modelator şi e percepută ca echivalent al
predestinării, că în contextul sărbătorii confirmă un statut şi recunoaşte
un prestigiu, înfiripează speranţă şi alină traume sufleteşti anterioare.
Relaţia agent – destinatar desfăşoară un sărbătoresc protocol al
cordialităţii prin gestualitatea ceremonială, practica nocturnă la uşă sau
fereastră, colindatul în ordinea prestigiului social/familial, referiri
individualizate pentru fiecare membru al familiei pentru includerea
emoţională a receptorului în discurs şi realizarea unei suprapuneri între
postura eroului şi cea a adresantului: „Descrierile şi micronaraţiunile
colindei oferă exemplificări ale unui model de perfecţiune
profesională, ceremonială, fizică, morală sau socială (…). Colinda
prezintă ca înfăptuindu-se sub ochii noştri un ideal de viaţă sau
comportament, ideal presupus a se realiza prin puterea coercitivă
atribuită formulei urării” (Monica Brătulescu – Colinda românească,
pag. 76). Incipitul axat chiar pe actul performării, localizarea acţiunii,
evocarea prezenţelor animaliere specifice miraculosului popular,
diminutivele, metafora şi hiperbola, paralelismul, tautologia şi mai ales
formulele fixe şi refrenul au o mare forţă de persuasiune; actanţii sunt
proiectaţi în situaţii mitice care realizează comuniunea cu sacrul,
flăcăul este consacrat prin identificarea cu vânătorul mitic, simbolurile
fundamentale sunt orientate marital; un inventar de refrene (apud Lucia
Cireş) mi se pare semnificativ pentru semantismul simbolurilor
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fundamentale pe care le înglobează colinda: Florile dalbe sunt de măr, /
Asta-i seara de Crăciun, / Asta-i seara lui ajun, / Asta-i seara lui
Crăciun, / Bună seara Moş Crăciun, / Dă Doamne, Doamne, / Dom,
dom şi iar dom, / Domn, Domn din cer, Domn, / Domn să-nălţăm, /
Florile dalbe de măr, / Florile dalbe, / Florile dalbe, flori, / Florile
dalbe sunt de măr, / Hai, lerui ler, / În noaptea de Moş Crăciun, / Lerui
măru-i cu flori dalbe, / Mărului măr, / Raiule, grădină dulce / Eu din
tine nu m-aş duce, / Raza soarelui / Floarea soarelui, / Ziorel de ziuă…
Sunt concentrate în aceste sintagme nucleare relicte ce amintesc de
originea colindei, vestigii ale unor datini ancestrale, semnificaţii azi
pierdute ale unor termeni arhaici, peste toate plutind sugestia unui
cântec al speranţei: „Colinde, colinde / E vremea colindelor / Când
gheaţa se-ntinde /Asemenea oglindelor…” Speranţa domină şi în suava
colindă dedicată fetei aflate în stadiul premarital, în care afli practic
simboluri ale vegetalului metaforizat: la doi meri prăsădiţi „de tulpinădepărtaţi, de la vârf apropiaţi” într-un pat „în strug lucrat” şade „fata
supărată” invadată de dorinţa depăşirii stadiului puberal şi găsirea
împlinirii prin dragoste: „Şade la gherghef şi coasă: / Nu ştiu coasă ori
descoasă / Lăcrămioare ştiu că varsă / De pe faţă pân’pe braţă / De-a
făcut fântână-n casă”. Simbolurile şi metaforele au darul de a
conştientiza criza erotică într-o notă a discreţiei iar rima vocalică şi
monorima sugerează atât descântatul propiţiator cât şi adormitorul
cântec de leagăn ce pregăteşte „trezirea” într-un alt stadiu al existenţei.
În această postură, colindătorii preiau rolul Zburătorului – desfăşurând
un scenariu iniţiatic ce suprapune două praguri: trecerea spre noul an şi
trecerea spre împlinirea personală fundamentală.
Având simultan caracter prescriptiv şi conotaţii pedagogice,
colinda realizează un efect de beatificare caracteristică începuturilor
absolute propice schimbărilor de nivel ontologic când universul se află
încă in statu nascendi şi fenomenele au maximum de semnificaţii –
aspecte pe care mă limitez să le ilustrez cu câteva exemplificări:
Bună seara, gospodari,
Că vă vin colindători,
Că nu-i seara de dormit
Şi-i seara de-mpodobit.
*
Ia sculaţi, boieri, sculaţi
Şi sculaţi şi slugile
S-aprindă luminile
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Să măture curţile.
*
Sculaţi, sculaţi, boieri mari,
Sculaţi voi români plugari
Că vă vin colindători
Noaptea pe la cântători.
*
Busuioc bătut pe loc,
Rămâi gazdă cu noroc.
Busuioc bătut pe masă,
Rămâi gazdă sănătoasă.
*
Câte hopuri, hopurele,
La mulţi ani cu viorele,
Câte hopuri hopurate,
La mulţi ani cu sănătate.
*
Casa să vă fie plină
De a soarelui lumină.
Busuioc şi viorele,
Eu vă zic la revedere.
Înainte de a produce la rându-mi o închidere care se deschide,
cititorul e rugat să-mi accepte un foarte scurt excurs întregitor: originea
romană este semnificativ ilustrată în unele colinde din judeţul Botoşani
trimise la Chestionarul lui Hasdeu în care colindătorii se recomandă ca
fiind trimişi de împărat să strângă birul (impozitul era colectat în
imperiul roman la zi întâi a lunii); în acelaşi perimetru este puternică şi
influenţa exercitată de koleada ucraineană care a furnizat şi o
terminologie specifică: bereza, bojăit (Hoi dai boje), hoiranu (Hoi,
rano, rano).
Dacă, „la calendae januariae colinda a ocupat între datinile
romane locul dintâi şi va fi fost foarte cultivată şi foarte populară în tot
imperiul” (P. Caraman), aceeaşi apreciere se cuvine şi pentru statutul
colindei în imperiul spiritual al sărbătorilor româneşti de iarnă.
Consideraţiilor despre stea, sorcovă, semănat le-am rezervat
capitolul Recuzita rituală iar cele despre teatrul popular se vor regăsi
în secţiunea Eros matutinus.
Aşadar, să o urmăm pe Calliope – cea cu glas de privighetoare –
căci se apropie sărbătoarea de Armindeni!
66

*
De ceva timp aud plouând, aud materia plângând, sunt singur şi
mă duce-un gând spre post-meridianul când în vecinătatea imediată va
avea loc un eveniment (aproape) monden pentru locuitorii oraşului
nostru european (Un cer de stele dedesupt, deasupra cer de stele): se
inaugurează O lume pentru toată lumea, Birt Center, sub o titulatură
împrumutată de la peninsulari şi scrisă greşit pe orgolioasa firmă italoamericană; într-un alt secol, un astfel de stabiliment era numit traktir –
termen, de asemenea, împrumutat; şi totuşi, limba noastră rămâne o
comoară!
Cei care vor participa la eveniment şi nu cunosc istoria locului
se vor bucura sincer şi epidermic; ceilalţi vor naviga spre tempi passati,
uitând de baba care se piaptănă înainte de a apela 112 şi amintindu-şi
că Alecsandri era mai chel dar parc-avea mai mult talent!
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BESTIAR

„Tropot îmi sună-n auz, un tropot de repezi copite.”
Homer – Iliada
Noapte de mai în 1887:
„Anacreon re-nalţă vocea, dialoghează Theocrit…
Veniţi, priveghetoarea cântă în aerul îmbălsămit.”
Al. M. – Rex
Dimineaţă de Armindeni, 120 de ani mai tîrziu:
„E mai, şi muncitorii cu drag se duc la piaţă
Unde poporul harnic de referend învaţă…
În drum, Birică plânge, cuprins de-amar şi frânt:
- Unde eşti, copilărie, cu pădurea ta de-argint?”
D. L. – Servus
În fabuloasa pădure de argint în care Poetul proiectează
paradisul dacic (cerboaicele oferă zânelor „ugerele lor împlute”, „lângizvoarele înflorite pasc cai albi c-a mării spume” potcoviţi cu „aur roş”,
„zimbrii codrilor cei vecinici” cu „sura coamă” având în frunte semnul
lăsat de sărutul zânei Dochia şi duci îmbrăcaţi în „roşii piei de tigru şi
de leu” urcă muntele „jumătate-n lume, jumătate-n infinit”) se află una
din sursele bestiarului sărbătoresc al românilor care aliniază în vii şi
multicolore alaiuri porcul (Vasilca), oaia (Brezaia), taurul (Boriţa),
travestiuri de măşti zoomorfe (Ursul, Cerbul, Capra, Leul), sau
avimorfe (Cocostârcul) şi mascoide (Căiuţii); exprimarea lor este
preponderent coregrafică, aici ermetismul simbolurilor fiind şi mai
evident.
Trăim (?) un timp al concursurilor, fără şansa de a înregistra
vreun eşec: Te uiţi şi câştigi, Bei şi câştigi, Cumperi şi câştigi… Îţi
propun la rându-mi un concurs: răspunde corect la ghicitorile care
urmează şi vei afla un pic mai devreme care vor fi personajele acestui
capitol:
Am un puişor de drac
Cu doi dinţi de greblă-n cap.
*
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Burtă-n burtă, păr în păr,
La mijloc un beţişor.
*
Ce are barbă şi totuşi nu e bărbat?
*
Cine are şase picioare
Dar numai cu patru umblă?
*
Unul ară,
Doi se miară,
Patru-mping,
Şi-un coţofling.
Bestiarul arhaic şi popular românesc e prezent în credinţe, datini
şi obiceiuri conservate în legende şi naraţiuni fantastice ca reziduuri ale
zoolatriei şi zoototemismului când animalelor mitice li se atribuia o
gândire ante- şi supraumană, precum şi posibilitatea de a comunica cu
zeul, când nu erau chiar ele zeificate; la proto-daci şi daci erau
considerate animale sacre, bourul, zimbrul sombru şi regal, taurul,
lupul; în munţii Daciei (Ceahlău, Kogaion) existau hieropole iar la
sărbătorile solstiţiale şi echinocţiale se practicau oribazii în numele
unui veritabil kogaionism, Herodot fiind convins că dacii, al căror
strămoş mitic era lykantrop – ceea ce îi înrudea cu romanii care
practicau un cult imperial al lupului, se schimbă o dată pe an în lupi;
acest cult s-a practicat până în evul mediu timpuriu când se mai
înregistrează încă măşti de lupi purtate la jocurile invernale – după
cum susţine Romulus Vulcănescu. Fantasticul folcloric e vieţuit de
cerbi mirifici şi căprioare vrăjite, urşii şi mistreţii pot fi oameni
blestemaţi de părinţi, oraţia de nuntă este centrată pe metafora fetei
travestite în căprioară, motive asemănătoare traversează basme
semnate de Creangă (Făt-Frumos fiul iepei, Povestea porcului),
Eminescu proiectează o Dacie boreală, paradis al faunei fabuloase,
Cantemir îmbogăţeşte bestiarul folcloric în a sa Istorie hieroglifică,
Sadoveanu îl imaginează pe Ştefan urmărind Bourul Alb iar Ştefan
Augustin Doinaş pe prinţul din Levant urmărind mistreţul cu colţi de
argint…
Originea acestor proiecţii mitice se află în totemismul care
certifică filiaţia animal-om, înaintaşii primordiali fiind imaginaţi ca
animale, păsări, insecte, plante sau chiar obiecte, fiecare entitate din
cele enumerate „fiind rudă cu mine” – ceea ce a unificat viziunea
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asupra lumii şi a asigurat unitatea clanurilor încă din perioada
preagrară când comunităţile de kinegetikos extrapolează relaţiile
consangvine în totemul care devine şi tabu; în acest fel, arhetipul se
înscrie ca model ordonator şi se articulează în scenariul mitic care e
echivalentul unui început de raţionalizare, chiar dacă animalul-totem
devine şi un simbol care dezvoltă o polifonie de sensuri cu rol mediator
şi explorează şi dincolo de raţional. Animalul totem fiind şi tabu,
uciderea acestuia e permisă doar o dată pe an în cadrul unor ritualuri ce
presupun recitări şi invocaţii pentru revenirea anteică la modelul
regenerator al originilor. Practicarea denominaţiei (Lupu, Ursu), unele
embleme şi simboluri pot constitui căi prin care totemul
supravieţuieşte; un astfel de relict se recunoaşte şi în măştile alaiurilor
animaliere de sărbătoare: „Măştile acestea, folosind nu numai un mod
de expresie, ci şi de gândire, aflat în colinde, nu sunt ceea ce sunt, ci…
ceea ce imaginaţia şi credinţa face din ele. Deci aceeaşi mască poate fi
considerată, după complexul etnografic în care se încadrează, fie ca
zeu, ca demon, ca sfânt, ca erou, fie ca o simplă mască teatrală,
complet desacralizată, laicizată, menită doar să distreze spectatorii.”
(Traian Herseni – Forme străvechi de cultură poporană românească,
pag. 162); funcţionând ca simbol, masca se încadrează într-o
constelaţie de sensuri şi devine cifrul unui mister ce nu poate fi spus în
alt mod, întreţinând un raport tensionat între semn şi subiect; de aici –
emoţia întâlnirii cu masca ce poate semnifica descinderea în
manifestare a principiului divin, hierogamie, apariţia în lume a unui
avatar; divinitatea fiind caracterizată prin ubicuitate şi ocultare (unde
nu gândeai, acolo îl aflai), mintea omenească a simţit nevoia să
concretizeze abstractul printr-un permanent proces creator: „…trebuie,
evident, să depăşim ideea creaţiei ca fapt istoric consumat în trecut, în
spaţiu şi timp; trebuie să o înţelegem în funcţie de o stare creatoare” –
afirmă Julius Evola în Tradiţia hermetică, adăugând imediat, că „a
cunoaşte un zeu înseamnă a realiza o stare creatoare”, mai ales că, în
conformitate cu Evelyn Underhill (Mistica, Apostrof, 1999), Madam
Cum şi Lady De ce sunt tăcute. În acest fel, animalul e perceput ca
Signatura Dei şi nu în ordinea more animalico din moment ce are acces
la sacralitate şi este chiar sursa acesteia, garantul norocului şi
depozitarul mitologic al soartei omului, genius locci ce permite
identificarea cu zeul ca punct central al oricărei iniţieri. „Societăţile
arhaice aveau cu totul altă părere despre animalul căruia i se atribuiau
calităţi pe care omul nu le are sau nu le mai are: intuiţia, clarviziunea,
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cunoaşterea resorturilor tainice ale firii. În mai multe privinţe, fiara era
mai aproape de zei decât oamenii, care încercau s-o înţeleagă, să-i
desluşească semnalele şi să le urmeze” (Lucian Boia – Între înger şi
fiară, pag. 17); aşadar, se produce o confuzie biologică om-animal, o
identificare a celui care poartă numele / masca animalului cu spiritul
strămoşului totemic prin consubstanţialitatea care acceptă fantasticul
ca a doua realitate a lumii; aceste semne-măşti distribuie visuri căci se
visează mai bine la răspântiile aluziilor şi rezonanţelor mitice când ne
putem lipsi de adevăr pentru a avea acces la nebunia salvatoare care
este extazul. Iată, în perspectivă eliadescă, o sinteză a acestor ecouri ce
vin spre prezent din The Lost World: „…legendele punând în scenă un
animal satisfăceau anumite nevoi ale unui psyché profund: ele jucau un
rol în dialectica spiritului omenesc, care-l obligă pe om să fie prezent
în lume revelându-şi lui însuşi propriul mod de existenţă şi asumânduşi totodată responsabilităţile. Or, sursa tuturor acestor mituri, credinţe
şi legende se află într-o concepţie magico-religioasă extrem de arhaică:
animalul (i.e. forţa religioasă pe care o încarnează) este cel care
descoperă soluţia unei situaţii aparent fără ieşire, el este cel care
operează ruptura într-o lume închisă şi face posibilă trecerea la un mod
de existenţă superior”. (De la Zalmoxis la Genghis-han, pag. 164),
pământul vechii Dacii – când mai mare, când mai mic – fiind Terra
mirabilis pentru astfel de experienţe: „În toată Europa, dar mai ales în
regiunile din sud est, etnii, religii şi culturi diferite s-au întâlnit,
confruntat şi influenţat mutual de cel puţin trei milenii înaintea erei
marilor invazii. Dacia a fost prin excelenţă ţara întâlnirilor.” (op. cit.
pag. 161). Aşadar, din La Madre Silva şi din The Medieval World, din
acel Le Moyen-Âge fantastique vin spre noi Bestiare arhaiques şi The
Mask of God care nu sunt nici Piccolo divertismento, nici advertising,
nici grand-guignol prezentat la Manor Farm ci facies Dei revelata prin
Theos ca dies, nu pentru teomahie ci pentru dezmierdare într-un
univers-teosferă în care deos otiosus/absconditus devine revelatus prin
teopantism şi prin înmulţirea entităţilor somatice situate Entre l’Ange
et la Bête pe care omul le percepe ca asura, daimoni, zombi, kama,
incubi sau sucubi înlănţuiţi într-o agonistică din care învingător va ieşi
Agathadaimon. În acest moment devin nostalgic, la fel ca Maestrul:
„Simbolurile, semnificaţiile, imaginile care au ţâşnit şi s-au constituit
în acele timpuri fabuloase în care animalul reprezenta în acelaşi timp
misterul lumii şi cifrul care făcea lumea inteligibilă şi-au pierdut de
mult timp funcţia lor în conştiinţă, căci au devenit inutile la nivelul
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experienţei pragmatice diurne. Dar ele mai supravieţuiesc încă în
universuri imaginare: visuri, fantezii, creaţii literare şi artistice etc. şi
sunt inestimabile pentru cunoaşterea omului” (De la Zalmoxis la
Genghis-han, pag. 165). Omul însă, la rândul său este chemat să
interogheze aceste simboluri polivalente şi proteiforme în dimensiunile
lor afective, onirice, estetice, poetice şi în calitatea sa de fiinţă
senzitivă pregătită să situeze una şi aceeaşi prezenţă în sisteme
axiologice diferite, uneori chiar contrarii, să înţeleagă gestualitatea
caracterizatoare prin recurenţă, să realizeze subtilitatea relaţiei
semnificant-semnificat care poate fi directă sau doar aluzivă, plastică
sau fonică, că nimic din aceste semne nu funcţionează decât într-un
context în care a sugera e mai important decât a spune şi a imagina
coerent mai convingător decât realul întâmplărilor cotidiene. În ce mă
priveşte, voi fi străduielnic în a stabili şi de această dată o dihotomie
sărbătoare-carnavalesc, convins fiind că acele categorii etnoestetice
specifice carnavalului (hidosul, asimetricul, dezechilibratul, sinistrul –
apud R. Vulcănescu) nu caracterizează şi sărbătorescul românesc
autentic.
Dezvoltate din drama ritualică, jocurile cu măşti sunt şi cele mai
vechi; un sinod creştin din anul 575 interzicea jocul Cerbului,
cronicarii (Costin, Neculce) şi Cantemir relatează despre obiceiuri care
se mai practică şi azi.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, jocurile dramatice cu măşti
zoomorfe ajung în fază maximă de înflorire, încă de atunci
observându-se însă o deplasare a funcţiilor lor magico-rituale spre cele
distractiv-spectaculare, în paralel cu un proces de restrângere, unele
datini, obiceiuri şi petreceri populare de acest tip dispărând sau fiind pe
cale de dispariţie: Păpuşile, Paparudele, Drăgaica, Lăzărelul,
Caloianul. De la celebrarea iniţială a rodirii câmpurilor şi turmelor,
credinţele şi ritualurile au trecut în sărbătoarea Anului Nou, care şi-a
subordonat toate manifestările spectaculare de peste an. Tipurile
primare s-au adaptat noilor condiţii social-istorice, practica jocului cu
măşti evoluând de la faza ritual spectaculară spre „spectacolul fără rit”
(Romulus Vulcănescu – Măştile populare). „Cu trecerea timpului,
desprinse de sensul lor iniţial, imaginile teatrale cu origini străvechi se
modifică superficial, structura lor rezistând însă ca o schemă
convenţională, un tipar fix care păstrează modalitatea simbolică,
arhaică, deghizări şi acţiuni sunt preluate şi repetate din inerţie, fără ca
participarea conştientă a jucătorilor să se manifeste într-un proces viu,
72

de reflectare a realităţii, ci realizându-se în imitarea imaginilor-model”.
(Istoria teatrului în România – pag. 67).
Şi totuşi, în tabloul actual al jocurilor de la sărbătorile de iarnă,
lumea antică îşi dă mâna cu evul mediu şi epoca modernă, ecourile
celei dintâi fiind atât de vii încât descrierea straboniană îşi păstrează
actualitatea: „…unul ţine în mână un fluier iar cu degetul execută un
cântec care îi provoacă pe toţi la strigăte nebuneşti; altul tună cu
chimvalul de alamă… Răsună un cântec vesel, mugete îngrozitoare,
imitând taurul, mugesc dintr-un loc ascuns, vuietul îngrozitor al
timpanului se răspândeşte ca un tunet subteran” (vezi capitolul
Elemente de artă teatrală în riturile, ceremoniile şi spectacolele din
epoca veche din Istoria teatrului din România).
In mare gurgito, printre antropodaimoni şi zoodaimoni, nu mă
decid în ce ordine să încep (clipa Deciziei e Nebunie – avertizează
Kierkegaard). Trag la sorţi. Evrika! Primiţi cu… porcul?
Reprezentanţii ştiinţelor oculte şi cercetătorii devotaţi ai
Tradiţiei asimilează mistreţul autorităţii spirituale supreme, de ordin
sacerdotal, epoca noastră reprezentând ciclul Mistreţului Alb; ca
demon al forţei brutale şi prolificităţii, era considerat animal sacru la
daci, fantomă hiperboreeană aducătoare de noroc; mistreţul care l-a
ucis pe Adonis era travestirea zeului Marte, vierul sălbatic întrupare a
lui Vishnu, porca optima se sacrifica pentru Fauna Bona dea,
iconografia evului de mijloc o reprezintă pe Venus călare pe mistreţ;
simbolistica literară l-a asimilat esenţei care se protejează sub aparenţe:
Veniţi să vânăm în păduri nepătrunse
Mistreţul cu colţi de argint, fioros,
Ce zilnic îşi schimbă în scorburi ascunse
Copita şi blana şi ochiul sticlos…
Chiar dacă porcul e perceput ca simbol degradat al mistreţului, e
acceptat totuşi ca ofrandă zeilor chitonieni; la grecii antici era închinat
Demetrei, jertfit divinităţilor care ocroteau vegetaţia şi lui Dionysos
care stăpânea butucii de vie, romanii îl sacrificau lui Saturnus, Isis era
reprezentată ca o scroafă cu purcei pentru a sugera devoţiunea maternă,
în imperiul Circei e asociat lubricităţii; în simbolistica creştină e
demonizat, biserica medievală îl asociază lăcomiei şi trândăviei iar
unele tribunale ad-hoc îl condamnă la spânzurătoare. Mitologia
populară românească pare mai realistă: îl consideră animal augural cu
virtuţi meteorologice, tăierea ceremonială de Ignat favorizează
pomenile ceremoniale şi comemorative. Se pare că obiceiul
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colindatului cu masca de mistreţ / porc a persistat până la începutul
secolului trecut, Vasilca fiind denumirea mascoidei cu care se umbla în
ajun de An Nou, denumire devenită, prin contragere, Siva; sub aceeaşi
denumire a funcţionat obiceiul în prima jumătate a secolului al XX-lea,
mascoida fiind substituită chiar cu un cap de porc, curăţat şi împodobit,
purtat pe o tavă pe la casele târgoveţilor mai avuţi. În interpretarea
acestui ceremonial degradat se cuvine să avem în vedere perceperea
animalului ca atotştiutor, simbolistica primei zile a anului şi relaţia cu
femininul care denumeşte pe soţia bazileului – pentru a înţelege că
acest tip de colind este dedicat împlinirii într-un nou ciclu temporal a
idealului de bunăstare – ca bază a înmulţirii oamenilor. A propos: care
poate fi motivaţia dispariţiei acestui tip de colindă? Propun
următoarele răspunsuri provizorii: capul porcin ilustrează grotescul şi
sinistrul respins de marca sărbătorescului autentic; tel-quell unui Zeu
autentic, simbolul animalului invocat s-a retras în ceremonialul
sacrificial ce premerge sărbătorile pentru a ilustra mors trimfalis.
Un avatar al zeului catabazic îl reprezintă Ursul, medved al ţării
melifagilor, cum este denumită Dacia în unele izvoare:
Şapte săptămîni trecute
Vin cu ursul de la munte
Numai-n coate şi genunche.
De la muntele Ceahlău,
De acolo-l aduc eu.
Ursul coboară însă nu numai din spaţiu ci şi din timp: alter-ego
şi geamăn zoomorf al omului, legendele îi imaginează originea umană
şi oralitatea sătească îi deconspiră relaţiile cu femeia-urs (Zice că o
femeie a şi trăit cu un urs, fură femei, trăieşte cu ele, zău!), grecii îl
încadrau în suita zeiţei Artemis ale cărei preotese se înveşmântau în
piei de urs, pentru celţi era simbolul puterii temporale, la daci se
înregistrează un cult ancestral al ursului totemic evocat în riturile
infernale ale morţii şi cele primavernale ale reînvierii naturii, audacii
purtau măşti ale celui considerat patronul confreriilor iniţiatice de
tineri războinici; despre Zalmoxis (Zalmo, Olxis) se credea că descinde
dintr-un trib care folosea acest totem, că ar fi fost un Zeu-urs invocat
prin ritualuri în care se utiliza pielea de urs, hebrida generând şi
onomastica, Gebeleizis era şi el trecut în categoria melifagilor. Numele
îi este proiectat în două constelaţii – ursitoare, la Anul Nou i se
interpretează urmele, vestigia pedis generând ursomancia, la Stratenie i
se interpretează pithiatic comportamentul pentru a sesiza
74

dezhibernarea, calendarul popular îi rezervă sărbătoarea Martinii şi
Sâmbăta ursului din postul prepascal; când vânezi urs înseamnă noroc
iar medicina magică depune mărturie că dacă te calcă pe şale eşti scutit
de boli prin efectul translaţiei de energie, cel care îi poartă numele
beneficiază şi de puterea sa: „Om aspru care doarme culcat pe-un
buzdugan, / Ursan pletos ca zimbrul cu pieptul gros şi lat, / cu braţul de
bărbat, cu pumnul apăsat…”; răspunde la persuasiune şi după ce este
dresat primeşte numele Vasilică şi îşi exercită însuşirile apotropaice
sub supravegherea ursarilor, singurii care pot stăpâni puterea sa stihială
care uneori poate deveni demonică aşa cum demonstrează un roman
sadovenian.
Zilele ce îi sunt dedicate „stau la cumpăna vremii, în acele clipe
ambivalente şi nesigure, când energiile naturii nu s-a înscris încă pe
matca lor obişnuită.” (M. Coman – Mitologia populară românească, I,
pag. 181); rolul Ursului în scenariul complex al sărbătorilor de iarnă a
fost sintetizat astfel de Romulus Vulcănescu: în colindul cu ursul
animalul moare şi învie într-o dramatizare simbolică a mitului
renaşterii naturii, dramatizare a cărei tramă cuprinde chemarea, urcarea
pe toiag, moartea, învierea, hora Ursului…
În cadrul alaiurilor de Anul Nou, jocul Ursului, care se putea
vedea în trecut la Martini când animalul – considerat simbol al
vegetaţiei – ieşea din hibernare, a fost contaminat de jocurile de bâlci,
forma mai veche nefiind azi cunoscută. Masca-costum e confecţionată
din blană de urs, lup, capră, bursuc şi atunci când e bine realizată
stârneşte printre privitori o adevărată „teroare ludică”. Ursarii preferă
de regulă îmbrăcămintea de culoare neagră; la Coşula aceştia au tunici
albe şi coifuri înalte bogat împodobite cu mărgele şi panglici; tot aici,
ursarul e încins cu o curea lată, ferecată cu rozete şi nasturi, are două
diagonale pe piept iar pe umeri epoleţi; e încălţat cu opinci de porc
împodobite cu zurgălăi şi motocei, poartă în mână o tobă (ciur) din
piele de câine întinsă pe o veşcă de mesteacăn; toba e folosită şi la
primirea banilor şi a darurilor; muzica este asigurată de un fluierar.
Dialogul şi jocul debutează cu chemarea Ursului (Stejărel din
rădăcină, / Vină, măi Gavrilă, vină!), salutul adresat gazdelor (Foaie
verde trei cărbuni / Bună seara, oameni buni!), invitaţia de a trece
pragul (Intră, tată-, ngenuncheat / Că miroase-a porc tăiat.); în ritmul
melodiei şi al jocului, se expune povestea Ursului (Acest urs eu l-am
vânat / Din Oceanul Îngheţat; // Din mijlocul codrului / Unde-a scos
ursoaica pui) şi a relaţiei urs-ursar (Eu l-am prins cât un căţel / Şi-acum
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e cât un viţel), animalul fiind stimulat prin comenzi (Şi iar verde şi-o
lalea / Ia-o roată puiulea. // Şi iar verde mazăre / La pământ aşază-te //
În picioare şi-apoi sus / Să sameni a pui de urs), promisiuni (Saltă bine,
măi Martine / Că-ţi dau pâine cu măsline) sau ameninţări (Că de nu mii asculta / Eu blăniţa ţi-oi lua) până când intervine un moment de criză
– subliniat şi melodic – explicat prin epuizare (Ursul meu e mort de
foame / C-a jucat vreo trei cucoane) sau magie (Frunză verde lemn
uscat / Ursul meu s-a deocheat), depăşit prin descântec sau mijloace ale
medicinei populare. Jocul reîncepe într-un ritm aproape delirant, cu
evidente intenţii ascensionale (Urcă-te pe hadarag, / Ca fasolea pe
toiag), prinzând în ritmul său şi pe ursarul ce pare dominat de demoni
(Nu ştiu, Doamne, ce-am să fac, / Ori sunt popă, ori sunt drac, / Ori
căciula-mi joacă-n cap! / Deasupra căciulii mele / Joacă dracul c-o
muiere / Şi mă-nvaţă să fac rele. / Căci am fost fecior de popă / Şi-am
ajuns să bat în tobă.) şi inclusiv pe cei care privesc, implicaţi prin
ambreiori de ordin emotiv: Foaie verde trei scaieţi / Ia, fă roata la
băieţi! / Foaie verde foi de tei / Ia, fă roata la femei! Nu lipseşte,
uneori, călcatul pe şale. Prestaţia este răsplătită cu bani, colaci, nuci,
mere, iar finalul e al unei urări propriu-zise: Foaie verde măr mustos /
Noi vă mulţumim frumos / Pentru colaci, pentru bani / Şi vă dorim la
mulţi ani! / Foaie verde mere, pere / Vă zicem la revedere / La anul
când iar venim / Mai tineri să vă găsim; nu lipsesc gesturile
ceremonioase (Înc-o roată şi-un avânt / Şi-un salut pân-la pămînt) sau
imaginarea unei subtile hierogamii:
Şi-apoi, hi, Gavrile, hi,
Pe vale ne-om coborî
Unde-a fi lumina trasă
Şi o fată mai frumoasă
Acolo am să rămân
Până ce voi fi bătrân.
Iar tu mergi la Pădureni
Să te iernezi cu strujeni,
Cu strujeni şi cu oiţe
Şi să fii drag la fetiţe!
Kairosul s-a epuizat, vremea epifaniei a trecut – zeul se retrage
în non-manifestat după ce a înfăţişat oamenilor un model de depăşire a
crizei prin adaos energetic!
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Noaptea de 4 spre 5 va fi prima noapte albă din oraşul nostru,
dedicată tinerilor, agenţi la rându-le ai unui surplus de energie ce se
cere consumată; deduc deci că şi zavtra va fi o zi, în care mă voi dedica
cerbului: Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii, părea c-aud venind în
cete cerbii.
Animal totemic şi strămoş mitic la multe popoare nordice,
cerbul figurează în legenda antică despre cerboaica ce apără gurile
Dunării, la carpato-danubieni este animal totemic, îl figurează pe
legendarul Orpheu, bacantele cutreierau munţii înfăşurate în piei de
cerb, briţii cunoşteau un dans al coarnelor de cerb, pentru celţi era o
făptură purtătoare de sarcini mitice – mesager divin, animal
psyhopomp, simbol al purităţii, călăuză pentru eroi şi pentru sufletele
morţilor, la traci simboliza soarele iar la romani era consacrat Dianei;
ipostază a naturii primordiale, cerbul posedă un surplus de sacralitate –
ceea ce explică cultul autohton al cervidelor; în paleolitic, din oasele şi
coarnele lui se confecţionau ace, cuţite, seceri, brăzdare, căprioara era
dar ritual la sărbătorile de iarnă iar vânarea sa – act eroic – era probă
de iniţiere şi consacrare, asigurând prestigiul şi dreptul la căsătorie;
hălăduieşte în locuri fabuloase, inaccesibile omului iar pe tărâmul
magic al cerbului, în acea spaţialitate sacră, nu se pătrunde decât prin
ritualitate; Ovidiu Bîrlea observa pe bună dreptate că unele colinde
păstrează ecouri ale sacrificiului cerbului pentru asigurarea dăinuirii
construcţiilor iar vânarea e o etapă necesară a riturilor de trecere
nupţiale; în alte colinde, cerbul este chiar personajul excepţional,
metamorfozat în urma unui blestem; formă a divinităţii ce coboară în
lume pentru revigorarea creaţiei, reprezintă concomitent şi imaginea
arhaică a ciclurilor vieţii prin coarnele sale care se reînnoiesc, motiv
pentru care îl regăsim reprezentat şi în ornamentica populară: „Apariţii
mai rare, cerbii sunt reprezentaţi în mişcare sau culcaţi, izolaţi –
alcătuind elementul central al decorului – afrontaţi sau în şir, încadrând
alte categorii de elemente” (Ornamente tradiţionale populare, pag. 27)
– pentru funcţia sa magică.
Unele colinde îi arată pe vânători transformaţi în cerbi iar în alte
oraţii figurează mirele, prin identificarea coarnelor cu razele soarelui
transgresând ca adjuvant, acolit solar, mesager divin, indicator al
destinului purtând stea în frunte şi în coarnele lui floarea soarelui,
masca putând întruchipa zeul-soare în mersul său prin zodiac; în alte
colinde aduce cu sine obiecte sacre dăruite gospodarului; purtând în
herbul înalt şi ramificat un brad sau un leagăn conduce mireasa către
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mire, masca reprezentând de această dată explozia de vitalitate
sporitoare a fertilităţii.
Colindatul cu masca de cerb revivalizează anual un scenariu
mitic al morţii şi învierii susţinut de toboşari, fluieraşi, mascaţi: „Jocul
cerbului, un joc spectaculos, complicat şi expresiv, este integrat într-un
complex ceremonial mai amplu, care include şi o dramă cu ecouri
mitice; ea cuprinde ieşirea în câmp, împuşcarea şi jelirea cerbului” (M.
Coman – Mitologie populară românească, pag. 170); chiar dacă îl
confundă cu Turca pentru care propune o etimologie fantezistă, prinţul
Dimitrie oferă o descriere reuşită a acestui travesti: „Turca este un joc
închipuit în vremurile vechi de ură împotriva turcilor. În ziua de
Crăciun se pune cuiva o căpăţână de cerb cu coarne mari, de care se
leagă o mască făcută din fâşii de pânză colorată şi atât de lungi încât
acoperă şi picioarele celui care o poartă. Peste aceasta se aşază altul,
care se face un bătrân, ghebos, şi aşa străbat toate uliţele şi casele,
jucând şi cântând, cu o mulţime de lume după ei.” Deşi e mult mai
puţin răspândit decât calul sau capra, cerbul constituie prezenţa cea
mai atrăgătoare în alaiurile de Anul Nou, masca fiind de o frumuseţe
deosebită. Tipul clasic – aşa cum este cunoscut în triunghiul Roman,
Iaşi, Fălticeni şi în zonele limitrofe impresionează prin herbul măştii şi
prin blana împodobită cu oglinzi. În judeţul Botoşani e cunoscut în
puţine localităţi (Frumuşica, Brăieşti, Hudeşti, Ştefăneşti, Coţuşca,
Truşeşti), uneori în forme degradate şi este tot mai puţin practicat în
ultima jumătate de secol.
Capul măştii, confecţionat cu o deosebită măiestrie, e din lemn
vopsit. Maxilarul de jos e mobil. Coarnele, din lemn, sunt împodobite
cu canafi de lână. Deasupra capului – o coroană de flori. De coroană
atârnă panglici. Printre cauzele răspândirii limitate a acestei măşti
trebuie să luăm în considerare, pe lângă podoabele costisitoare şi
dificultatea construirii măştii, şi faptul că „purtatul” Cerbului cere un
rafinament deosebit şi se poate executa numai de oameni maturi,
experimentaţi. Trecerea jocului cu măşti de la maturi la copii a
influenţat în mod evident existenţa Cerbului; şi azi, acolo unde se mai
practică, chiar dacă însoţitorii – ursarii – sunt copii, jocul măştii se
încredinţează unui matur.
Scenariul este cunoscut şi previzibil, desfăşurând momente
precum aducerea animalului din pădure, deochiul, îmbolnăvirea,
descântecul în ritmul tobelor, revenirea semnificată de jocuri precum
Muşamaua, Ciobănaşul, Bătuta, Hora – în care figurează ursarii,
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ofiţerii, ciobanul, fluierarul; strigăturile urmează trama sugerată
anterior: descinderea (Te-am adus din codru verde / Te-am băgat în sat
la fete), invitaţia (Foicică de mătasă / Ia poftim, Jenică-n casă),
incitarea (Sus, Valere, nu te da // Să ţii minte ce ţi-am spus / Să mai
sari o dată-n sus), prin promisiune (Măi Jenică-am să te-nsor / După
fata lui Bujor) sau ameninţare (Dă din coadă, dă din trup / Ca să nu te
dau la lup!), deochiul (Şi iar verde lemn de brad / Valeru s-a deocheat;
/ Şi iar verde peliniţă / L-a deocheat o fetiţă // Fetele când te-au văzut /
Tu pe loc ai şi căzut), remediul (Măi ursare, ursăraş / Adu iute-un
cuţitaş / Să iau sânge cerbului / De la vâna gâtului) prin mijloace
magice (descântecul, stricneaua de argint), resuscitarea…
Trei observaţii pe marginea semnificaţiilor scenariului: sugestia
că chiar suferinţa cerbului este de natură erotică (Foaie verde de negară
/ Valer e bolnav de-aseară), ocurenţa comenzii de săritură ca surplus de
putere stihială dar cu evidente conotaţii erotice (Foaie verde de harbuz
/ Să mai sari o dată-n sus!), autorecomandarea enigmatică a ursarului
care se protejează printr-o doză de mister: Eu sunt eu şi iarăşi eu / Şi
mă cheamă cum ştiu eu. Şi o concluzie: scenariul iniţiatic al cerbului
înfăţişează prin simboluri literare, plastice, coregrafice renaşterea
ciclică pe care în acelaşi timp o susţine într-un efort de renovatio
universală.
Te invit acum, în postura de The Spectator, să speculăm
împreună asupra făpturii caprine – sub speciae ludi, dar păstrând în
memorie şi suava sugestie din Cântarea Cântărilor: Sânii tăi par doi
iezi care pasc printre crini!
Dionysos era ucigătorul de capre dar şi protectorul lor iar alaiul
dionysiac al făpturilor antropocaprine grupa la traci şi greci inclusiv
daimoni care desfăşurau un ritual magic al prolificităţii şi fertilităţii,
preotesele egiptene se dăruiau ţapului sacru, pentru J. Frazer, capra
întruchipează spiritul grâului, ritualistic şi simbolic se confundă cu
ţapul, ambele încarnări ale divinităţii recoltei, ambele proiectate în
semnul zodiacal al Capricornului, Dioniysos, Pan şi satirii au înfăţişări
de ţap, capra Amaltheia a fost doica lui Zeus-copil iar din pielea
acesteia Olimpianul şi-a confecţionat egida folosită în lupta contra
Titanilor, o capră se dădea ca premiu păstorului câştigător la întrecerile
poetico-muzicale pe tema muncilor campestre şi a iubirii, temă care a
originat georgicele şi bucolicele, grecescul tragos a generat şi
derivatele semnificative tragizein şi tragodiai precum şi un sens
suprapus: cântecul ce însoţea dansul ritual al sacrificării ţapului, zeiţa
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grecească a dragostei e imaginată călărind un ţap, la Lupercalia
romane, lupercii îmbrăcaţi cu piei de ţap loveau femeile cu biciul întrun gest fecundator magic, Lucreţiu imaginează satiri cu picioare de
capră, Pan este Tragoforas frământat de amor carnalis pentru
proslăvirea căruia, mărturiseşte Homer, a născocit syrinxul ce seara o
umple de cântări, Thorr, temutul zeu al războiului, tunetelor şi
fulgerelor călătoreşte într-un car de foc tras de două capre şi se desfată
cu hidromelul preparat de capra cerească Heidhrun care trăieşte pe
acoperişul lumii şi se hrăneşte cu mugurii arborelui cosmic, Herei îi era
jertfită o capră neagră iar zeul vinului se putea metamorfoza în ţap,
acuplările sale rituale cu femei simbolizând renaşterea naturii, pe acest
fond la traci dezvoltându-se şi un autentic cult falic întreţinut de
imaginile antropocaprine.
Comentând semnificaţia măştilor populare, Romulus
Vulcănescu afirmă despre cele care înfăţişează ţapul şi paredra sa: „În
concepţia mitologică a popoarelor din sud-estul Europei, capra şi
dubletul ei masculin ţapul au fost concepute ca personificări demonice
ale prolificităţii zoologice şi fertilităţii telurice. De aceea la popoarele
din sud-estul Europei întâlnim în ornamentică, în proza şi poezia
populară, simbolurile şi alegoriile caprei şi ţapului”, opinii similare
exprimând şi autorii studiului dedicat ornamentelor populare
tradiţionale: „Un element decorativ de origine agro-pastorală este
capra, imagine frecventă, în partea nordică a judeţului, atât în
ornamentica scoarţelor şi lăicerelor cât şi a broderiilor, pe acestea din
urmă căpătând valoare de condiment vizual în microscene de gen,
alături de personaje feminine”; interesant este că acest îndelungat
proces de simbolizare şi alegorizare îşi păstrează unitatea în timp şi
spaţiu prin valorificarea psihanalitică a unor elemente de ambiguitate.
În calitate de ţap ispăşitor şi victimă expiatoare, animalul devine
prin consacrare mediator în comunicarea profan-sacru, reactualizând
ideea de comuniune; de la transfer ispăşitor şi proiecţie în alter a
sentimentului de culpabilitate, de la animal de exorcizare, simbolul a
migrat spre energia genezică (Pan = zeul-ţap) exacerbată de
lubricitatea ce ar putea fi contrazisă de podoaba rezervată doar
patriarhilor: de la simbol al principiului generator s-a ajuns la cel al
ţapului bătrân – faun desfrânat şi libidinos, Silvanus dezlănţuit, senex
hircosus şi Old goat, demonizat prin travesti religios până la a-l
reprezenta în pictura de la Voroneţ pe Satan; când Fiul Omului va
reveni, „El va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de
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capre şi va pune oile în dreapta iar caprele în stânga lui”; să privim şi
noi mai atent, la ce mai este nou pe frontul din stânga!
Simbolul caprei, iniţial al mamei primordiale, a degenerat până
la cel al capriciului, iar cel al libertăţii în degradare prin libertinaj şi
adulter până la desfrânare; sprintenă ca un dactil, cum o caracterizează
poetul din Miorcani, capra a fost înzestrată cu magnetism lasciv şi
pofte libidinoase ca o răzbunare pentru întruparea capriciului: mândră,
independentă şi cu terminaţia codală pe sus, poate, desigur, părea
impertinentă şi ţâfnoasă, oaia dracului ilustrând un deficit de sacralitate
şi prestigiu şi devenind inamicul divinităţii canonice, remodelarea
demonologică păstrând încă mărcile daimonului simpatic, aşa cum o
percepe şi novicele aflat pe drumul iniţierii erotice la hanul
Mînjoloaiei: „Căpriţa s-a apropiat de mâna mea: e un ied negru foarte
drăguţ, care se lasă blând să-l ridic de jos. L-am pus în desaga din
dreapta peste nişte haine. În vremea asta calul se cutremură şi dârdâie
din toate încheieturile ca de frigurile morţii. Am încălecat… Calul a
pornit năuc”; mai adaug observaţia că renumita caprină crengiană e un
autentic model moral şi matern: „Încă se rânjea la mine câteodată şi-mi
făcea cu măseaua…Apoi eu nu-s de-aceea de care crede el: n-am sărit
peste garduri niciodată, de când sunt”; invit cititorul la o solitară
meditaţie în marginile polisemantismului vocabulei ce denumeşte
simpaticul personaj zoomorf ce ne colindă prin jocul său care îşi
propune un autentic transfer de potenţialităţi de la figura sacră a măştii
ca chip al divinităţii către fiinţa, casa şi bunurile celui colindat…
Alături de Căluţ, Capra şi dubletul ei masculin, Ţapul, e
omniprezentă în alaiul sărbătorilor de Anul Nou; dezvoltarea, încă din
antichitate, a unui cult local al caprei a fost dimensionată de rolul
important jucat de aceasta în economia comunei primitive, şi nu numai,
din moment ce şi azi e apreciată ca vaca săracului şi sunt recunoscute
proprietăţile vindecătoare ale laptelui. Concepută ca o personificare a
prolificităţii sau ca animal ce prevesteşte vremea, „remodelată” de
mitologia creştină care a văzut în ea un animal „diavolesc”, capra este
prezentă de foarte mult timp la jocurile de petrecere ţărăneşti; dacă
ţinem seama că sub chipul Ţapului, grecii se mascau la serbările zeului
Dionysos şi că de atunci animalul a fost prezent permanent în datini şi
obiceiuri, vom înţelege de ce această mască e atât de cunoscută şi
iubită, chiar dacă reprezintă o formă elementară de teatru popular.
Dintre formele cunoscute de jocul caprei în judeţul Botoşani, cea mai
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răspândită este sceneta, care dezvoltă ideea îmbolnăvirii şi recuperării
animalului(prin descântec sau intervenţie medicală).
Construcţia măştii depinde de locul ocupat de aceasta în alai –
ea putând fi subordonată altei măşti sau independentă; când e
subordonată Căiuţilor (Oneaga, Tudora), poziţia e cea de biped (om
zoomorfizat), costumul fiind realizat dintr-o ţesătură uşoară; când
evoluează independent de alte măşti – chiar dacă le însoţeşte – Capra e
personajul principal şi are poziţia de patruped; în acest caz, corpul
măştii e realizat din blană de oaie, spic de stuf, cordele, hârtie obişnuită
sau hârtie creponată. Şi într-un caz şi-n altul, punctul de atracţie îl
constituie capul confecţionat din lemn vopsit sau din piele şi sprijinită
într-un băţ; de maxilarul de jos, mobil, atârnă un barbişon şi un
clopoţel; la urechi are canafi.
Coarnele sunt de capră, căprioară şi, uneori, sunt dublate de o
coroană în formă de trapez; capul e împodobit cu numeroase cordele;
indiferent de poziţie – în picioare sau aplecat, purtătorul îmbracă
costumul care imită blana animalului, făcând corp comun cu capul
măştii. O excepţie o constituie Capra de la Dimăcheni: purtătorul
îmbracă un cojoc întors pe dos şi duce în mână capul măştii.
În anturajul Caprei intră Ciobanul, Mocanul, Doctorul,
Negustorul, Harapul, Moşneagul, Baba; nelipsit este fluierarul. Prin
strigături, stăpânul caprei invită animalul în casă:
Foaie verde şi-o lalea,
Hai şi eu cu capra mea.
*
Trei fasole-ntr-o mănuşă,
Intră capra mea pe uşă!
Şi iar verde de mătasă,
Intră capra mea în casă!
îl laudă faţă de privitori:
Asta-i capră de la munte:
Cu steluţă albă-n frunte.
*
Capra noastră-i dintre flori,
Noi am scos-o-n sărbători.
îşi arată bucuria când animalul a fost vindecat:
Bogdaproste c-am ajuns
Şi-am văzut căpriţa sus!
şi, în final, îl invită afară:
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Foicică lozioară,
Ieşi afară, căprioară!
Colindatul prin prezentarea jocului caprei adaugă
sărbătorescului augural încă un element: fecunditatea dorită
pământului, animalelor, omului, aşa cum rezultă şi din simbolistica
dăruirii acesteia către mireasă – generatoarea noilor generaţii în
postura sa postmaritală! În spatele măştii, Pan redivivius, negând
perspectiva trasată de Blaga (Moartea lui Pan) sau de Th. Gautier:
Golgota îl biruie pe-Olimp şi Zeus fuge de Nazarinean.
Ţi s-a urat pentru bunăstare, energie, renaştere, fecunditate – dar
tu ai nevoie de iubire:
Dă-mi, Doamne, şi nu-mi da mult
Că nu-ţi cer bani împrumut:
Dă-mi un cal de călărie
Şi-o mândră să-mi placă mie!
„Calul arhetipal polariza valori uraniene ori solare şi în acelaşi
timp chtoniene, în ipostaza de cel care urmează drumul soarelui din
lumea albă în lumea neagră şi iarăşi în lumea albă. De altfel, calul a
avut o multitudine de accepţiuni magice în credinţele şi practicile
rituale ale oamenilor de pe aceste meleaguri. Caii erau implicaţi în
magia apei şi a focului, a rodniciei terestre, cumulând totodată şi
atribute apotropaice. Masca de cal psyhopomp era aproape nelipsită
din repertoriul jocului de priveghi din această zonă.” (Ornamente
populare tradiţionale, pag. 27). Aşadar, avem în faţă un simbol extrem
de complex ce ipostaziază făptura cabalină în postura de confident,
martor, pedagog, adjuvant, donator, simbol cu o impresionantă carieră
în magie, mitologie, proza fantastică, lirica erotică, baladescul eroic,
datini, obiceiuri, credinţe…
Puternic mitologizat, calul este vehicul al zeilor şi eroilor în
dubla sa ipostază solară şi htoniană, prezent în riturile agrare şi de
trecere, călăuză şi sfetnic în basme, cu rol psyhopomp în bocete,
caracter apotropaic în ornamentică, stimulator al fertilităţii şi
fecundităţii în jocul Căiuţilor, aceştia din urmă reflectând natura duală
a fiinţei umane în postura bărbaţi–centaur cu un apetit sexual exacerbat
care îl caracterizează şi pe miticul Kyron îndrăgostit de Djenaira,
formator al unor eroi precum Hercule sau Ahile, căci în cazul
hibridului om-cal monstruosul este semn al sacrului cratofanic, zeii
solari hinduşi au capete de cal, Arion, calul divin al grecilor era
înzestrat cu darul vorbirii, Pegas era calul înaripat la muzelor, Sellaf
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era denumirea corporaţiei religioase din Dodona care interpreta voinţa
lui Zeus şi care a modelat confreria romană a salienilor în care se
recunosc căluşarii românilor care au preluat jocul cathartic al saliilor
dedicat lui Jupiter şi pe cel al calisaliilor dedicat lui Romulus (la
urmaşii acestuia Epona fiind ocrotitoarea cailor); prin textul homeric
circulă Lampos şi Faeton, telegarii care o poartă pe zeiţa dimineţii,
Xantos, nemuritorul cal ahileic şi caii „mai albi ca zăpada, mai
sprinteni decât suflarea vântului” al căror tropot îl mai aude şi Marele
Incendiator din moment ce, înaintea sinuciderii, îşi recita celebrul vers
520 din Iliada. La traci, calul era animal solar (cursier) într-un cult
uranian şi animal funerar (psyhopomp) într-un cult chtonian, la protodaci se consemnează sceptrul de piatră împodobit cu un cap de cal, pe
monumentele funerare dacice figurează calul psyhopomp, la aceiaşi
fiind şi emblemă a şefului de trib; se înregistrează ca zei aborigeni
călăreţul trac şi călăreţii danubieni, galatii se considerau fii unei iepe
(motiv întâlnit şi în opera unor Creangă sau Bănulescu), eroizarea
ecvestră devenind un topos obişnuit al spiritualităţii româneşti: Prin
vulturi vântul viu vuia / Vreun prinţ mai tânăr când trecea / C-un braţ
în şold şi pe presărea / Cu celălalt. În legendele etiologice, soarele
apare tras de doisprezece cai albi, capetele de cai de pe acoperişul
caselor funcţionează ca apotropeu, caii lui Sîntoader pedepsesc femeile
care nu le respecta sărbătoarea, cultul cabalin fiind susţinut şi de alte
cutume: capul calului mort se punea într-un par ca să nu atace lupii
dobitoacele, ca să se mărite, fata mare ţinea în foc o potcoavă de cal, se
credea că oasele au virtuţi apotropaice, la Bobotează sau la Sîntoader
se organiza încurarea cailor, în această a doua sărbătoare fetele îşi
spălau părul cu apă în care puneau paie din ieslea cailor pentru a avea
plete abundente… Mitologia îi încredinţează inclusiv funcţii oraculare
şi îl imaginează în posturi antagonice (piric, celest sau infernal) ce au
ca fundament o ambiguitate ancestrală a receptării după criterii
taxonomice foarte diferite: codul economic îi apreciază cu rezerve
eficienţa şi randamentul (Boii ară, caii mănâncă), codul mitologic îl
situează între benefic şi malefic iar cel magic ca entitate protectoare
dar potenţial agresivă, epica îl distribuie în rol de adjuvant sau sfătuitor
hrănit cu energie ignică; figurând în mai multe contexte simbolice,
devine figură mitologică polimorfă şi polifuncţională (ritualistic,
magic, epic, poetic – fiind perspectivele care îi fixează funcţiile),
dominantă fiind specializarea de a purta trupul stăpânului – în rai şi în
iad, la război sau la mândre, în trezie şi în beţie; are o naştere
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miraculoasă şi consumă alimente miraculoase care îi asigură un set de
atribute mitologice pe baza cărora presimte maleficul şi inclusiv
moartea stăpânului căruia îi va săpa groapa: Murgul jalnic rînchiza /
Cu copita că-mi săpa, / Groapă mică că-i făcea, / Fânişor îi aşternea, /
Floricele că-i sădea, / Cu trei lacrimi le uda.”; devine alter-ego al
stăpânului, sfătuitor, mesager, salvator, marcă de vârstă şi semn de
vitejie asociată prestigiului social, despărţirea fiind imposibilă: O, calul
meu! Tu, fala mea, / De-acum eu nu te voi vedea / Cum ţii tu nările-n
pământ / Şi coada ta fuior în vânt, / În zbor de rândunea! Uneori devine
atribut al bărbăţiei făloase (Să le-mpletesc coamele / Să le-atârn
panglicele / Să mă vadă mândrele) iar în unele colinde este glorificat în
avantajul stăpânului; străbate drumul dorului ca mijlocitor între cer şi
pământ, masculin şi feminin, fiind operator al trecerii între nivelurile
existenţei: mai este recepţionat şi ca zeu vegetaţional simbolizând
spiritul acesteia sau al celor dispăruţi, divinităţile echinocţiale fiind
călăreţi iar încurarea cailor ajutând soarele în momentele de criză
cosmică, saltul permiţând transferul energetic şi fiind inclusiv
fertilizator; prin omologia între impulsivitatea cabalină şi cea erotică,
jucatul calului devine probă maritală, semn complex al culturii
populare a eroismului şi virilităţii, păstrându-şi însă predicţia simbolică
echivocă: pentru Apollo se sacrificau cai albi, la fel şi pe mormintele
tumulare ale geţilor (Odobescu relatează despre mormântul crăiesc de
la Conceşti în care s-ar fi descoperit „osemintele unui om, înconjurate
de numeroase şi bogate podoabe, precum şi un schelet de cal”), calul
negru figura într-un cult chtonian, calul infernal e cursierul zeităţilor
nefaste, în noaptea de Andrei se metamorfozează în flăcăi care
nechează, sicriul se mai numeşte şi calul Sfântului Mihail, în ipostaza
celestă poartă soarele şi astrele, anunţă sosirea primăverii şi a toamnei,
roibul aduce în lume zorile şi amurgul; tradiţia vedică a impus hibridul
cal – om dar mitul centaurului a fost consolidat de greci şi celţii
călăreţi; Eminescu îi popularizează inclusiv postura acvatică iar calul
ludic ar putea reprezenta inclusiv demonul hipomorf, mixtură şi
transgresiune a speciilor, siamezi – unul în doi când doi nu sunt
unul… În lirica erotică, legarea frâului de stâlpul casei semnifică
popasul de dragoste ştiut fiind că „Murgul trage la grăunţe şi bădiţa la
mândruţe”, pricină pentru care şi răsplata e dublă: Să-ţi dau grăunţe cu
poala şi lui badea vin cu oala; tot calul e cel care conştientizează eroul
asupra sentimentelor încă nelămurite (Frunzuliţă cimbrişor / Bate
murgul din picior /Să-i pun şaua binişor,/ Să mă duc unde mi-i dor”) şi
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asupra magiei erotice: Să-mi dea mie flori din sân şi ţie un braţ de fân;
în lipsa cursierului, întâlnirea nu poate avea loc (Bădiţa de pe cel deal
ar veni dar n-are cal.) iar prezenţa acestuia pecetluieşte chiar împlinirea
sentimentului: Măi bădiţă Neculai, / Nu mai da cu biciu-n cai, / Lasă
caii-ngăduit / Să mă satur de iubit! Cu această încărcătură simbolică
vin spre prezentul sărbătorilor de iarnă alaiurile de căiuţi, aşa cum îi
vedea şi Paul Petrescu prin arcadele timpului: „În ţinutul Botoşanilor,
în vremea sărbătorilor de iarnă, satele sunt străbătute de căiuţi
îmbrăcaţi în prostire albe, cu clopoţei şi cu flori de canafi, beteală şi
mărgele, dansul lor invocând aceleaşi forţe ale fertilităţii pământului.”
Făcând trecerea între drama ritualică şi teatrul propriu-zis,
jocurile dramatice cu măşti umane, animale sau ornitologice au azi mai
mult un caracter spectacular şi distractiv, funcţia magică şi ritualică
fiind uitată. Dintre jocurile dramatice cu măşti zoomorfe în judeţul
Botoşani, cea mai mare răspândire o are Calul. Animal specific
spaţiului carpato-dunărean. Calul a fost privit ca un geniu al fertilităţii,
ca o fiinţă plină de puteri magice, ceea ce explică prezenţa timpurie a
măştii în riturile populaţiei băştinaşe.
În jocurile de Anul Nou, masca are o funcţie spectaculară
deosebită, dovadă că s-a multiplicat într-un număr impresionant,
accentul punându-se pe dansurile de virtuozitate care de cele mai multe
ori încearcă să redea imaginea galopului dezlănţuit. Ca în întreaga
Moldovă, purtătorii măştii nu sunt şi cei care o confecţionează.
Oameni pricepuţi confecţionează masca care se păstrează cu
grijă de la an la an, în sarcina purtătorului rămânând doar împodobirea
acesteia. Masca se construieşte din lemn uşor (plop, răchită, brad, tei)
şi cântăreşte între 200 – 900 grame. Pentru a se obţine forma dorită,
lemnul este uneori învelit în paie, lână, vată peste care se îmbracă
pânză de culoare albă, roşie sau neagră, ornată cu mărgele, hurmuz,
flori de hârtie, canafi de lână. Când nu se foloseşte pânză, lemnul e
vopsit, de obicei, alb; se pictează în culori închise conturul ochilor şi
gurii şi chiar căpăstrul care de cele mai multe ori e din piele.
Ochii sunt din pioneze, nasturi, mărgele sau oglinzi, dar pot fi
redaţi şi prin două scobituri rotunde. Urechile sunt de miel sau de
iepure sau din stofă neagră, coama e din păr de cal sau lână de oaie;
uneori e înlocuită cu un şir de flori mici de hârtie. Ca podoabă se
folosesc panglici numeroase şi variind ca dimensiuni de la 20 – 30 cm
la 2 m. Căiuţii de la Tudora au şi o coroană deasupra capului care
simbolizează – prin dispunerea florilor şi oglinzilor, aşezarea
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planetelor – calul fiind considerat un simbol solar. Uneori Căluţul are
în frunte fotografia purtătorului.
De cele mai multe ori masca e fixată la brâul purtătorului; poate
fi însă purtată şi în mână (Corlăteni, Hlipiceni, Hăneşti, Ibăneşti) sau
poate fi detaşabilă (Dimăcheni). Corpul măştii e redat prin două veşci
de sită, fixate la brâul purtătorului; în cazul unei mascoide de proporţii
mai mari (Boscoteni, Mihăileni, Ştefăneşti, Drislea, Fd. Herţii), corpul
e închipuit de o covată spartă sau de un cleşte de lemn. La Fundu
Herţii, Căluţul are şi două picioare din sârmă acoperite cu pânză.
Uneori masca e dublă (Băluşeni) sau triplă (Dimăcheni).
Purtătorul căluţului poate îmbrăca costum naţional, bluză albă
sau roşie, pelerină albastră sau neagră, tunică kaki.Pe umeri, uneori,
are epoleţi. Pe cap are chipiu, capelă, căciulă neagră sau brumărie şi
chiar bască. Ca podoabă, foloseşte flori, funde, decoraţii, oglinzi,
panglici care atârnă pe piept şi spate sau pornesc chiar de la chipiu. Are
curea lată, chimir, brâu, diagonală şi contradiagonală. De fiecare dată,
purtătorul are o fluierătoare atârnată de frâul calului sau de un şnur
special.
În mână, purtătorul mai are bici, cravaşă sau sabie. Peste trupul
măştii atârnă o fustă albă cusută, uneori, cu motive populare şi
împodobită cu panglici. Culorile care predomină sunt alb, roşu, negru,
albastru; în picioare, purtătorul preferă încălţămintea uşoară – de obicei
opinci, sau cizmele adecvate costumului militar.
În judeţul Botoşani căiuţii merg de regulă grupaţi într-un număr
par – de la 2 până la 10 - 12; în formaţie poate apărea şi un căluţ mai
mic, purtat de un copil. La Ibăneşti, Vf. Câmpului, Mihăileni,
Frumuşica şi Movila Ruptă, masca nu s-a multiplicat. În
majoritatea localităţilor, Calul sau Căluţul nu sunt însoţiţi de o altă
mască zoomorfă; la Corlăteni formaţia merge însoţită doar de un
fluierar şi un urător. La Oneaga şi Tudora sunt însoţiţi de Capră care
nu are decât rolul de a marca ritmul dansului prin clămpăniturile
maxilarului; Ursul (la Tudora) şi Capra (la Broscăuţi) pot însoţi
Căiuţii, având „piesă” separată în spectacol; la Hudeşti, Căiuţii intră în
alaiul mai mare al Nunţii. Chiar secondat de o altă mască. Calul
concentrează asupra sa maximum de interes. În anturajul căiuţilor (cu
excepţia celor de la Corlăteni) intră şi alte personaje – unele
împrumutate de la teatrul de haiduci, altele specifice: dame, cavaleri,
moşnegi, ofiţeri, împăraţi, domnişoare, haiduci, turci, miri, doctori,
comişi, calfe, arapi... Numărul însoţitorilor variază în funcţie de tipul
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de spectacol care poate fi fără text literar şi fără strigături (Cristeşti,
Oneaga, Ibăneşti, Vârful Câmpului, Fundu Herţii, Corlăteni,
Dimăcheni, Hlipiceni); numai cu strigături (Griviţa-Cordăreni,
Tudora); cu scenetă şi strigături (Boscoteni, Broscăuţi. Hăneşti,
Vlăsineşti, Movila Ruptă, Bosînceni). Textul e de multe ori sub
influenţa teatrului de haiduci sau a celorlalte jocuri cu măşti. Motivul
vehiculat de text e cel al îmbolnăvirii animalului sau al poposirii cetei
într-un loc interzis. Lipsa „paşapoartelor” poate şi ea genera un
conflict. Chiar în cazul prezenţei unui text literar, punctul de interes al
spectacolului rămân dansurile, masca chiar devenind uneori un simplu
auxiliar al acestora. Unele dansuri se execută în timpul urăturii care se
spune la fereastră, cele mai multe rămânând pentru „în casă”.
Executate pe pas de sârbă sau bătută, dansurile sunt de o mare
vigoare generând o adevărată întrecere atletică care cere un efort
considerabil mai ales în cazul când mascoida e destul de grea. La
originea acestora au stat dansurile populare propriu-zise: Polcuţa,
Mazurca, Sârba, Ţânţăraşul, Coasa, Galopul, Alunelul. Cărăşelul, Raţa,
Polca. Altele sunt specifice numai formaţiilor de căiuţi: Intrarea-n casă,
Calul, Griviţeanca. Toaca, Gânjul, Căprăreasca, Ciobăneasca,
Gontăreasca, Tăieta, Hobalanul. Împreună cu purtătorii căiuţilor pot
dansa şi comişii (Vf Câmpului), ursarii (Frumuşica), ofiţerii (Ibăneşti),
mascaţii (Broscăuţi). Formaţia în care se dansează diferă de la o
localitate la alta fiind în funcţie şi de numărul măştilor: semicerc sau
cerc, în linie pe un rund sau pe două, faţă în faţă sau spate în spate.
Acompaniamentul e asigurat de cobză, vioară, fluier, acordeon sau
armonică, trompetă, clarinet, putând fi un singur instrument sau un
grup instrumental. În cazul prezenţei unei scenete, dialogul se poartă
pe o melodie doinită. Ritmul e ţinut de ţignale şi fluierători iar
clopoţeii şi zurgălăii asigură o ambianţă sonoră specifică sărbătorilor
de Anul Nou.
Strigăturile sunt „strigate” de către purtătorii căiuţilor sau de
însoţitori: ofiţeri, dame, cavaleri ... şi sunt cu preponderenţă, specifice
evoluţiei acestei măşti.
Şi iar verde-a florilor,
Ista-i calul Sîrbilor.
Şi iar verde foi ca macu
Ne cântă Gheorghe Cazacu.
Uite la căiuţii mei
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Cât îs ei de frumuşei
Şi joacă ca nişte zmei.
sau de comandă:
Şi-altă foaie mintă creaţă
La comandă faţă-n faţă!
Şi-alată foaie de hurmuz
Faţă-n faţă cât mai sus!
*
Şi-ncă-o dată pădureţ
Schimbaţi sârba, măi băieţi!
Şi-ncă –o dată brăduleţ
Învârtiţi-vă băieţi!
Unele strigături sunt luate de la hora satului sau de la alte
petreceri, neavând legătură de substanţă cu evoluţia căiuţilor.
La unele formaţii sunt şi dansuri specifice personajelor care
însoţesc căiuţii: Alinierea (Sarafineşti), Jocul arapilor şi Jocul
comişilor (Vf. Cîmpului), Sârba ofiţerilor (Fd. Herţii), Ursăreasca
(Boscoteni). La Ibăneşti putătorul căluţului dansează cu fata gazdei
Jocul fetei.
Strigăturile pot fi:
de introducere:
Bună seara, gospodari!
Nu primiţi un armăsari?
de încheiere:
Şi iar verde de-o negară
Calul nostru iese-afară!
*
Bob secară, bob secară
Caii mei să iasă afară!
de prezentare:
Foaie verde de mătasă,
Intră calul nostru-n casă!
Calul nostru-i potcovit
Cu potcoava de argint
Şi caiele de chibrit.
Indiferent de concretul în care se realizează, această formă de
colindat prin jocul Calului semnifică prezenţa în hipomorf a
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teriomorfului revenit din interiora terrae pentru a reaminti muritorilor
că „dragostea-i unica vecie dată nouă”.
Dintre măştile ornitologice – puţin răspândite în judeţul
Botoşani – se remarcă Struţul de la Crasnaleuca şi Cocostârcul de la
Ştiubieni. Struţul a generat un alai independent bazat pe o scenetă în
versuri, pe când Cocostârcul rămâne un auxiliar al altor alaiuri de Anul
Nou. Unele alaiuri sunt însoţite de un Cocoş care prin cântecul său dă
semnalul de plecare la o altă gospodărie.
Trecerea în revistă a reprezentanţilor bestiarului festiv se
apropie de sfârşit şi, din nou, extremele se atrag: am avut o reţinere în a
te ruga să accepţi primirea… Porcului; în continuare vei asista la
intrarea în scenă a… Boului! În ambele situaţii, entităţile numite nu
aparţin regnului zoologic ci celui mitologic.
Introduc câteva precizări preliminare: în alaiul colindătorilor,
Ursul, Cerbul, Capra, Calul sunt reprezentaţi prin mască, mascoidă sau
simulacre; Porcul e reprezentat sinecdotic iar Boul – metonimic;
prezenţa acestuia e uneori concretă în carne şi oase (Plugul cel mare al
gospodarilor); simbolistic, figurează şi sensuri degajate de Taur,
Zimbru, Buhai, Minotaur.
O ordonare cronologică fiind imposibil de realizat, trec în
revistă câteva din ipostazele mitologice ale acestui animal: fenicianul
şi ebraicul aleph reprezenta o stilizare a unui cap de bou sau taur,
grecii imaginau hierogamii cu zeul-taur în mitul despre răpirea Europei
şi în riturile de fertilitate, lui Mithra ucigătorul de tauri, îi erau
sacrificate bovidee pentru taurobolii care produceau hecatombe, boul
Apis era ipostaza zoomorfă a lui Osiris, taurii gemeni se folosesc în
tragerea brazdei protectoare, Homer imagina o Hera boopis, Dionysos
avea şi supranumele Bougennis sau Tauromorfis iar Zeus era
îndrăgostit de Io, argonautul Iason ară cu taurii care aveau copite de
fier şi foc arzător răsuflau (apud Pindar), primul peţitor al Djenairei
avea chip de taur, pe Capitoliu se oficiau în sunete de flaut sacrificii de
tauri împodobiţi cu panglici multicolore, taurul mithraic era demiurg
solar şi cosmofor, grecii sărbătoreau bufonia, zeul celtic Cernunos
purta între coarne discul solar, Zeus se metamorfozează în taur pentru a
ademeni prinţesa feniciană, Minotaurul e rezultatul unei hierogamii,
bourul devine semn heraldic, la sărbătoarea boului gras practicată în
Europa evului mediu un copil figurând pe Eros era purtat pe spinare de
il bove, în antichitate boul alb semnifica urarea de bine…; în ipostaza
juvenilă semnifică şi azi candoarea şi ezitarea în faţa necunoscutului
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care te poate aştepta dincolo de… poarta nouă! Miracolul a început la
Altamira (Papá, mira toros pintaclos!) şi continuă şi azi la fiesta dia de
toros desfăşurată sub deviza Pan y toros.
Zeii daci sunt imaginaţi de către poporul ce se bucura la
tauroforii ieşind din valuri călări pe bouri căci dacii au cultivat
taurolatria vizibilă în ceremoniile dedicate zeului Pontos când se
purtau măşti taurocefale ţinând de un simbolism meteorologic şi astral,
imaginea bourului figurând pe scutul dacic iar coarnele devenind
rythonuri, al doilea descălecat are ca erou zimbrul întemeietor înnobilat
ca semn heraldic, stemă şi pecete, căci „capul cel de bour, o hiară
vestită, / Sămnează puterea ţării nesmintită” după cum proclamă în
Stihuri la luminatul herb al Ţărîi Moldovei mitropolitul care era
convins că pentru noi de la Moscova vine lucoare, ipostază din care
imaginea a migrat şi pe stâlpii de hotar.
Magic şi mitologic, cele două ipostaze ale bovideului au
importante roluri: boul corespunde funcţiilor fecundatoare, apotropaice
şi augurale fiind prezent direct sau indirect în riturile de magie agrară,
taurul simbolizează forţa dezvoltată în spaţiul uranian şi chtonian, de
unde o poate prelua şi fiinţa umană; ca daimon al fertilităţii,
simbolizează soarele fecundator: Blaga crede că printre coarnele
taurului soarele vine în sat, un poet cu nume de sfânt „aude cum se
coace-n el sămânţa” iar mentalul popular acceptă că juncanii au
coarnele arcuite în chip de lună; în mediul tradiţional simbolizează
invazia erosului la ceas vesperal: Vibra al serii aer de tauri grea
murmură, în acelaşi spaţiu înregistrându-se şi obiceiul de a aşeza
capete de boi pe cumpăna fântânii, ca apotropeu.
Dincolo de posibila influenţă a mithraismului, în tradiţia
românească taurul e perceput ca fiind cosmofor, spirit masculin al
puterii şi fecundităţii iar boul ca operator ceremonial aducând între
coarne mireasa, purtător al căldurii primordiale ce impulsionează
renaşterea luminii; acest simbolism este suficient pentru a justifica
prezenţa, în diferite zone ale ţării, a măştii numite turca (touron) sau
boriţa, mai interesante fiind însă două prezenţe indirecte, specifice şi
judeţului Botoşani. Este mai întâi un instrument ritual în alaiul
Pluguşorului pe care îl voi descrie în capitolul Recuzita rituală, numit
buhai: asociat cu sunetul cornului de bovideu, buhaiul materializează
sonor forţa devastatoare, penetrantă, pandemică a Erosului Universal,
departe de tradiţia vedică focalizată pe zeul indic, prea suav şi jucăuş
pentru concepţia carpatină a bărbatului care trebuie să supună prin
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cratos, asemenea mitologicului bicornis; în acest fel, buhaiul se opune
boului care în ghicitori figurează plugul, răbdător în efort, răsplătit de
binecuvântarea divină dar lipsit de bucuria procreaţiei; imaginaţi în
oraţia augurală „în frunte ţinţăţăi, în coadă cudălbei”, blândele
rumegătoare răspund unui impuls exterior (Aho, aho!, Hăi, hăi!) pe
când în cazul buhaiului acest resort este interior, moştenit de la
originile lumii, aşa cum o dovedeşte şi sintagma lapte de buhai asupra
căreia voi reveni în capitolul Do ut das; preparat din seminţe de cânepă
prin procedeul „mama stă şi tata-i dă”, laptele de buhai pare, în plan
material, un element rezidual în procesul pentru prepararea julfei: este
un lichid de culoare albă amintind de eufemisticul bătut al smântânii,
mereu în expansiune, degajând un miros specific; relaţionat cu pluralia
tantum lapţi semnifică lichidul seminal, masa spermatică, acel
miraculos liqueur seminale – izvor al vieţii şi al nemuririi; aşadar,
buhaiul şi laptele de buhai sunt purtători ai simbolismului pe care îl
preiau de la animalul ce semnifică cratofania şi hierogamia menite să
conştientizeze fiinţa de puterea care ordonează şi guvernează
universul; taurul celest se coboară în sunet şi miros pentru a adăuga
încă o dimensiune fenomenului colindatului: urarea ca indivizii să aibă
suficientă putere pentru a se perpetua prin creaţie!
Alte măşti zoomorfe (Brezaia, Leul) sau avimorfe (Struţul,
Cocostîrcul) sunt apariţii mai puţin semnificative în bestiarul
sărbătoresc al românilor şi nu adaugă nimic esenţial la darul magic pe
care celelalte prezenţe comentate îl aduc omului: urările de bunăstare
materială, echilibrul energetic, renaştere ciclică, prolificitate, dragoste,
putere. Practic, aceste urări sunt doar sugerate chiar prin prezenţa
măştilor şi prin limbajul lor preponderent kinezic – aşa cum era şi al
înţeleptului Zorba Grecul.
Gândul că Algerianca s-a reîntors în Peninsulă ar trebui să mă
întristeze dar mă simt invadat de bucurie în numele principiului că tot
ce vine de la zei trebuie să ne bucure: mă bucur deci că, la nemişcare
fiind condamnat, mai pot scrie despre muzică şi dans.
Cu doar câteva secole în urmă, unui străin poposit pe meleaguri
botoşănene, chiotul din timpul jocului i se părea urletul unui urs rănit
iar acompaniamentul – musique abominable: „Pământul se cutremură,
şi dacă ar fi să stau cu ei şi să rabd aşa ceva, aş vrea mai bine să fac
orice altă muncă grea decât să mai joc înainte cu ei. Dar ei pot duce
înainte ceasuri întregi…”; pe la 1718, fostul secretar al Brâncoveanului
observa în a sa Istoria delle moderne rivoluzione, della Valachia că în
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jocul căluşarilor se manifesta histeria rhytmica, fapt ce pare confirmat
şi de celebrul roman predist: „Abreaaau! Izbucni mutul şi se repezi cu
sabia roşie în mulţime, care la vederea lui se năpusti îndărăt cu strigăte
sălbatice de veselie şi spaimă. Mutul scoase falusul de lemn şi gonind
şi mormăind bestial de-a lungul cercului din jurul căluşarilor începe să
toarne peste el lapte şi să spargă ouă”; aspecte similare surprinde în
satele de pe Someş, Rebreanu: „De tropotele flăcăilor se hurducă
pământul. Zecile de perechi bat someşana cu atâta pasiune că
potcoavele flăcăilor scapără scântei, poalele fetelor se bolbocesc, iar
colbul de pe jos se învâltoreşte, se aşază în straturi groase pe feţele
brăzdate de sudoare, luminate de oboseală şi de mulţumire. Cu cât
Briceag înteţeşte cântecul, cu atât flăcăii se îndîrjesc, îşi înfloresc
jocul, trec fetele pe sub mână, le dau drumul să se învârtească singure,
ţopăie pe loc ridicând tălpile, îşi ciocnesc zgomotos călcâile, îşi
plesnesc turetcii cizmelor cu palmele năduşite…”; tabloul este
completat de imaginea istratienei sârbe din Alba Hudeştilor: „Şi unde
începe apoi a se încârjoi în felurite chipuri, clepşindu-se iute peste
turetci şi zvârlind aprig din cîlcîie ca un armăsar şi unde prinse a sfîrîi
din buze, a şuiera răzbit, a flutura din cap şi a pocni din degete, de
gîndeai că, doamne fereşte, dacă pune cumva mâna pe vreo fată mai
cruduţă şi prinde s-o joace, o face iască nu alta, tutun face dintr-însa”;
jucătorul dezlănţuit pare realmente înfricoşător pentru inimile mai
sensibile, dar imediat se aude vocea realistă a înţelepciunii: „- Las s-o
zghihuie, că nu se mai satură…”; în contextul sărbătorilor de iarnă,
după restricţii impuse de post, setea de joc a actanţilor devine aproape
patologică.
Această convergenţă a punctelor de vedere consemnate
demonstrează indubitabil că ceea ce Romulus Vulcănescu denumea
fenomenul horal are valenţe de nebănuit care se nutresc dintr-o
experienţă multimilenară. Formă pre- şi paralingvistică de înfăţişare a
sentimentelor şi etalare a senzaţiilor, jocul există şi în universul animal
ca dans nupţial, de curtoazie, sau războinic, de avertizare; iniţial, act
magic şi formă ritualizată de exprimare a sentimentului religios, a
bucuriilor festive sau a durerii de doliu de tip eleghia, jocul pare
autotrădare şi mărturisire, frenezia autoalimentată îmbinând dionisiacul
şi apolinicul, mesaj dansat, ballet d’action, poveste fără cuvinte dar cu
sens; dacă este adevărat că limba e mai întâi ton, cântec şi invocaţie şi
mai apoi cuvânt, că ritmul şi armonia funcţionează ca principale
manifestări ale percepţiei frumosului, vom deduce că jocul se fixează
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prioritar în memorie prin instrumentarul insistenţei (repetiţia, refrenul,
alternanţa, înlănţuirea) şi ca o formă culturală ce edifică o tramă cu
multiple funcţii simbolice (solară, telurică, apotropaică); în contextul
sărbătorescului, jocul corelează festivul şi ludicul urmărind integrarea
şi armonizarea contrariilor, ilustrând actanţial un mit şi conservând
rituri şi forme de magie verbală, coregrafică, muzicală topite în
complexa comunicare kinezică cu funcţii mistice şi religioase, erotice
şi estetice, psihologice, sociale; pe lângă eliminarea unui surplus
energetic, ludicul stabileşte raporturi (aproape) erotice, funcţionând în
paralel ca liant social şi coagulant al obştii; privitorul nu doar priveşte
ci participă activ, chiar dacă platonic, la exteriorizarea unor
personalităţi dezlănţuite într-o bucurie agresivă şi contagioasă.
Dansul ritual practicat ca o formă de colind are menirea de a
asigura bogăţia recoltelor prin simbolistica stimulatoare a săriturii care
poate semnifica inclusiv actul sexual, o codificare a levitaţiei (Haide
sus pe hadarag!) sau magic prin similitudine (Hai, mai dă-te peste cap /
Ca fetiţa noapte-an pat!); din simbolistica ancestrală a jocului sunt de
menţionat informaţiile conform cărora existau dansuri speciale pentru
cânepă, fructe, zea mais, vin, că ocolirea prin dans a unei fiinţe e
similară unei posedări, că jocurile nupţiale au rol de integrare şi
recunoaştere a noului statut, că jocurile de la sfârşitul colindatului au
rol de iniţiere a fetei pentru perioada prenupţială ce va dura până la jus
primae noctis când iniţierea va fi de alt tip; cu rol de liant funcţionează
jocul în manifestarea cultului strămoşilor prin comuniunea morţi-vii
care are şi rol apotropaic. Îmbinând sacralul cu grotescul şi solemnul
cu ilariantul, jocurile cu măşti au şi certe virtuţi curative care se
transmit celor colindaţi în acest mod; ca dansuri mitologice, aceste
jocuri reconstituie prin mijloacele coregrafiei preexistente acte
arhetipale ce mimează cosmogonia sau codifică un mesaj pentru zei;
din această perspectivă, interpretul se confundă cu creatorul mişcării
coregrafice pe care o reproduce păstrându-şi individualitatea dar
preluând acte arhetipale de fecundare, expulzare a spiritelor malefice,
provocare de fenomene cosmice considerate favorabile. Dacă orice
ritual are un model divin, puterea divinităţii poate fi preluată pe căi
magice prin imitarea actelor primordiale care au avut ca efect
cosmogonia sau antropogonia. La nivelul actanţilor, jocul înregistrează
un efect de contrast între tensiunea fiziologică şi efectul psihologic de
relaxare, aceştia năzuind spre o stare extatică ce este atribuită cureţilor,
coribanţilor, cabirilor, dactililor, satirilor, silenilor sau bacantelor; în
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acest fel se produce o unificare de ordin emoţional întreţinută şi de
dialogul chiotelor şi strigătelor ce amplifică psihoza bucuriei colective;
directă sau prin aluzie este şi influenţa strigăturilor care devin analogii
ale unor descântece cu efect imediat; contextul sărbătoresc şi excitant,
efectul de poliritmie, sincretismul dans, muzică, strigături le asigură
manifestării ludice colective magia şi vraja capabile de abolire şi
evadare îmbinând funcţii magice, erotice, spectaculare, competiţionale
(apud O. Bîrlea). Prin această artă a ritmului cu desfăşurare spaţiotemporală, omul contemporaneităţii e mai aproape de strămoşii care
i-au transmis formule melodice şi structuri ritmice, mai aproape de
rădăcina artelor ilustrată de fluier, nai, cobză, mai aproape de zeii care
au creat dansând.
Devenind locul de refugiu al unor jocuri tradiţionale de factură
ancestrală şi arhetipală, sărbătorile comentate au conservat într-o nouă
funcţie structurile preluate prin transfer funcţional de la ritual la
distractiv şi relaţional, de la ceremonial la erotic şi agonal, peste toate
colinda prin dans impunând bucuria care este şi a unei reîntâlniri cu
euforia psihofiziologică pe care o atribuim strămoşilor: „Ursul, cerbul,
capra, apar şi azi în fantasticele cortegii ale celor douăsprezece zile din
preajma Anului Nou, coborându-se în zările trecutului. Toate se
contopesc în marele act şi spectacol al colindatului, petrecut pe trepte
diferite ale vârstei omului şi în felurimea diversă a peisajului
românesc, şi nu de puţine ori am fost martorul tulburat al desfăşurării
acestor istorii mitice materializate în forma, mişcarea, sunetul şi
cuvântul, făcute şi rostite de făpturi omeneşti şi de altele întruchipate
de nesecata lui fantezie.” (Paul Petrescu – Arcade în timp, pag. 109).
Integrat în L’Esthétique et la technique de danses populaires,
jocul măştilor animaliere devine glifă în marele discurs augural
sugerând transferul de la furor heroicus la furor eroticus, de la
speelman la peţitor. Să ne închipuim capra de stuf – prezenţă, în fond,
insignifiantă atunci când încă nu a intrat în joc. E deajuns însă ca
stăpînul să o solicite şi cu aceasta mască se petrece o metamorfoză
nebănuită: capul se agită şi caută spre cei din jur, cordelele flutură,
oglinzile dintre coarne sclipesc, spicul de stuf tremură ca bătut de vînt.
La fel se întâmplă cu Ursul, Calul, Cerbul – care îşi găsesc în mişcare
ipostaza cea mai potrivită pentru a valorifica potenţele expresive ale
măştii. Aşa se explică şi faptul că masca începe să se adapteze la
necesităţile coregrafiei: „Divertismentul a transformat masca într-un
auxiliar al dansului (…). Masca îşi pierde treptat în dans semnificaţia
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ei tehnică primară de unealtă rituală şi cîştigă una nouă de piesă
decorativă populară” (R. Vulcănescu – Măştile populare, pag. 256).
Să nu uităm nici ambianţa sonoră, căci larma care însoţeşte
alaiul sărbătoresc al jocurilor de anul Nou e de multe ori asurzitoare.
Reminiscenţă a zgomotelor care alungau duhurile sau a împuşcăturilor
care simbolizau moartea vechiului an, alaiul sonor traduce azi o
schimbare de spirit specifică celui care se maschează sau intră,
constitutiv, printre elementele spectacolului. În toate datinile populare
dezvoltate din vechi ritualuri şi obiceiuri, muzica populară intră ca
parte constitutivă; în teatrul popular propriu-zis, banta de lăutari
însoţeşte ceata acompaniind doar finalul care nu mai aparţine de
spectacol căci implică, prin dans, şi gazdele; la fel, masca de Cerb, Urs
sau Cal se joacă cu acompaniament instrumental. Nu lipseşte nici
recitativul (la jocurile cu măşti) şi nici corul (în teatrul de haiduci).
Demne de menţionat sunt şi celelalte resurse sonore: clămpănitul
maxilarului, tropotul picioarelor, lovirea bastoanelor, plesnetul
biciului, icnetele şi strigătele mascaţilor. Această dezlănţuire de culori
şi sunete şi această combinare de linii şi mişcări se convertesc totuşi
într-un spectacol unitar care solicită întreaga atenţie a celor care
privesc euforizaţi de asediul atâtor semnale codificate în bună măsură
de elementele recuzitei rituale a sărbătorii.
Mirificele exemplare ale fabulosului bestiar sărbătoresc şi-au
încheiat colinda; pentru un an, imaginea lor va rămâne doar pe
cusăturile şi ţesăturile ce împodobesc locuinţa spre a aminti omului
spaţiul matriceal: „Ornamentele zoomorfe se bucură de o largă
utilizare, atît în redarea geometrică, cât şi în cea liber desenată şi
mixtă, într-o gamă, structurală şi semantică din cele mai bogate şi
variate. În contextul ornamenticii tradiţionale româneşti, multe dintre
acestea atrag în mod deosebit atenţia printr-o serie de aspecte
morfologice şi structurale mai caracteristice, prin apartenenţa lor la
fondul principal ornamental comun tuturor ţinuturilor noastre, cât şi
prin sugerarea unor corelaţii etnoculturale şi artistice populare
interzonale de mare însemnătate din punctul de vedere al teoriei şi
istoriei artei populare. (N. Dunăre – Ornamentica tradiţională
comparată – pag. 90).
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RECUZITA RITUALĂ

„Puţine spre ştiinţă, spre bucurie multe datu-s-au
muritorilor.”
Hölderlin
Descopăr într-un articol al bardului de la Hordou următoarele
observaţii despre Puterea mistică a fierului: „La sărbătorile de
primăvară, când înconjoară ţăranii casa şi cuprinsul de pe lângă ea,
aprind focul, afumă cu cârpe şi tămîie, stropesc cu agheasmă şi fac
zgomote cu unelte de fier. Bat un ciocan de altul, clănţănesc cu
foarfecele, zuruiesc lanţuri, fac sunet de clopote, zăngănesc cuţite, bat
coasele”; descopăr în finalul poveştii Dănilă Prepeleac un mod
asemănător de a folosi „blăstămurile casei”: „Atunci, lasă pe copii, că
şi dracul fuge de dânşii. Au tăbărât cu toţii pe dânsul şi l-au schingiuit
după placul lui Dănilă. Ş-au început dracul a ţipa cât îl lua gura; şi
scăpând cu mare greu din mâinile lor, stâlcit cum era, a lăsat şi bani şi
tot, şi s-a dus pe urlaţi, după ceilalţi.”; descopăr în cursul de folclor al
profesorului Gh. Vrabie un aspect similar referitor la sărbătorile de
iarnă: „În părţile Dorohoiului se umblă cu Cîrceia. Cîţiva mascaţi iau
lanţurile de la plug, pe care le zdrăngănesc fără încetare. Întregul
cortegiu (…) poartă numele de malancă, termen, ca şi obicei, întâlnit la
slavii de nord (ucraineni)”; ar fi de adăugat că Vasile Bogrea a explicat
că Malanca are etimologie ruteană, etimonul fiind derivat de la numele
Sf. Melania, sărbătorită la 31 decembrie şi că am întâlnit obiceiul până
în urmă cu doar câteva decenii în satele comunelor Ibăneşti şi
Cristineşti.
Aspectele enumerate conduc la concluzia că în perioadele de
criză (echinocţii şi solstiţii), obiectele obişnuite ale inventarului
domestic şi agricol îşi intensifică la modul superlativ funcţia ritualică
de apotropeu, cunosc o refuncţionalizare considerată eficientă în plan
magic, facilitată şi de activizarea unor funcţii în mod obişnuit pasive
ale comunicării: deja Umberto Eco recunoştea că limba este
instrumentul semiotic cel mai puternic care însă nu satisface în
totalitate cerinţele exprimabilităţii din moment ce există conţinuturi
exprimate în unităţi non-verbale complexe care nu pot fi codificate
într-o unitate verbală obişnuită. După modelul mitologic al divinităţilor
care îşi anunţă apariţia în acorduri muzicale maiestuoase sau în
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dezacordurile stranii ale zgomotelor asurzitoare, sărbătorescul tradiţiei
devine şi o sinteză de activităţi sonore uneori stranii, provocate de
instrumente de percuţie, de suflat, de coarde, dublate de modalităţi
vocale neobişnuite de recitare, scandare sau cântare care produc o
euforie sonoră de tremoluri, enumerări ritmice, şoapte, strigăte.
Desigur, în acest context, muzica e receptată ca stimulând forţele
vitale, fecunditatea şi rodnicia, funcţionând ca o metaerotică dar având
şi funcţii oraculare şi chiar divine. Ştiut fiind că la venirea serii
ciobanii sunau din bucium împotriva spiritelor malefice şi că la acel
ceas al zilei, în sat, clopotul şi toaca au rol apotropaic, se va accepta că
şi în intervalul sărbătorilor comentate, toba, clopoţelul sau biciul reiau
motive mitice şi se înscriu într-o recuzită rituală mult mai bogată
corespunzătoare ceremonialului actanţial în care aproape orice obiect
devine semn arătat al unei prezenţe ocultate. Astfel, muzica,
pantomima, gestica, dansul, costumaţia, jocul devin limbaje de
comunicare cu strămoşii mitici, instrumentele muzicale vechi precum
drîmba, buciumul, cornul, cimpoiul, naiul, cobza (confecţionată până
acum câteva secole din jumătate de dovleac peste care se întindea o
piele şi se aliniau coarde din maţe de animale) şi fluierul (făcut inclusiv
din oasele celor decedaţi) devin în aceste condiţii adevărate massmedia ale lumii de dincolo, asociate într-o paradă multifonică ale cărei
acorduri permit receptarea premonitivă pregătită şi de ritmurile
concepute ca revenire obsedantă a identicului şi asemănătorului. Astfel
de tehnici îşi au originea cu milenii în urmă când s-au fixat modelele
unor astfel de ceremonii: la orgiile menadelor se foloseau toba şi
fluierul, la Dionysiile din Corint dansurile circulare erau acompaniate
cu fluierul de trestie, Pan ar fi îngrozit la Maraton pe soldaţii persani
suflând într-o scoică, Xenofon aduce informaţia că tracii dansau
înarmaţi în sunete de flaut, corn şi trompete din piele netăbăcită iar de
la Aristotel aflăm că „legile se cântă ca să nu se uite”. Metaforic, am
putea aprecia că la Winter-Solstice românii convoacă pe toate fiicele
lui Zeus şi ale Mnemosinei (Caliope şi Clio, Erato şi Euterpe,
Melpomene şi Talia, Tersihore şi Urania), activează Oldspeak, Musica
Daco-Romana, Rumanian Folk Music şi Vulgaria Carmina, antrenează
pe fiecare Meistersinger într-un adevărat Sängerkrieg guvernat de Il
Signor Vacarmi care se exprimă con molto expresione, poliglot dar pe
înţelesul tuturor, având la dispoziţie şi instrumentarul plin de simboluri
al recuzitei rituale.
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Un loc primordial în panoplia acestei recuzite cu funcţii magice,
rituale şi ceremoniale îl ocupă elementele vegetalului: bradul (brat),
vâscul, ramura, floarea, alunul, cornul, busuiocul, ceapa, bobul de
grâu….
„Consacrarea rituală a bradului în sărbătorile solstiţiului de
iarnă e anterioară erei noastre” – afirmă Romulus Vulcănescu
(Mitologia română, pag. 332) având în vedere premisele dendrolatriei:
simbol sacralizat al ecosistemului carpatic, coloană a cerului şi agent al
comunicării între planurile cosmosului, Arbor vitae şi Axis mundi,
bradul a devenit metaforă a tinereţii şi alegorie a forţei telurice,
consubstanţial omului, prezent în heraldică, ca element armorial, şi
ornamentică (imprimat, zugrăvit sau gravat), simbol masculin prin
excelenţă, asociat ceremonialului de nuntă sau înmormântare, figurare
alegorică a logodnicilor nefericiţi uniţi prin moarte, substitutul
simbolic al mirelui, inclusiv pe mormântul celor nelumiţi şi care au
avut parte de nunta mioritică. Fitotem în mitologia dacilor, tradiţia
adaugă bradului calităţi care îl înrudesc cu umanul, crezându-se că în
apropierea sa se activizează inspiraţia şi memoria şi îl asociază şi altor
elemente vegetale cu funcţie apotropaică şi de stimulare a fecundităţii
care apar în recuzita unor sărbători de tranziţie: Florii, Paşte, Sf.
Gheorghe, Armindeni, Rusalii…; se poate adăuga simbolistica florilor
de Sânzîiene folosite în practicile magice premaritale, a pelinului din
care Căluşarii îşi fac cununi apotropaice, a ramurilor verzi în care se
înfăşoară Paparudele…
P. Caraman a demonstrat (Xilogenese et lithogeneses de
l’homme) că primitivii cred că originea omului e în piatră (lithogeneză)
iar pentru Jung, ca arhetip, arborele este înainte de orice un simbol
matern şi un analogon al omului (Omule, pomule!); unele mitologii
imaginează un neam al dendriţilor, care trăiau şi erau înmormântaţi în
copaci, idee pe care o dezvolta şi Gaston Bachellard: „Încă de la
naştere, omul era menit vegetalului, avându-şi copacul personal.
Moartea trebuie să fie la fel de ocrotită ca şi viaţa. Astfel, situat din
nou în inima vegetalului, redat sânului vegetal al copacului, cadavrul
era dăruit focului; sau pământului; sau aştepta în frunziş, pe vârful
copacilor din pădure, să se descompună în aer, cu ajutorul păsărilor de
Noapte şi a nenumăratelor năluci ale Vântului sau, în sfârşit, într-un
chip încă şi mai intim, tot alungit în sicriul lui natural, în dublul său
vegetal, în sarcofagul său devorator şi viu, în Copac – între două
noduri lemnoase – era lăsat apei, abandonat valurilor.” (Apa şi visele,
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Univers, 1995, pag. 83). În aceste condiţii, sicriul monoxil nu ar mai fi
ultima ci prima barcă, aşa cum înhumarea nu ar reprezenta decât o
„însămânţare”, în ambele posturi descoperindu-se acea acceptare
senină a morţii de tip mioritic care nu lipseşte nici din poezia cultă
românească: „ascult cum creşte-n trupul tău sicriul, sicriul meu cu
fiecare clipă care trece, gorunule din margine de codru” – se exprimă
în tonalitate de elegie reţinută gânditorul care stătea de vorbă cu
fluturii şi cu Dumnezeu în timp ce Maryn L’Ensoleille abordează
ipostaza rîsu – plânsu: „Acolo, pe Bisa, se discută despre moarte
simplu, ca despre croială şi m-am mirat. Moşu avea aproape optzeci de
ani, dar se ţinea bine. Acum era bucuros că stejarul acela îi venea de
minune”; teiul eminescian şi salcâmul predist adaugă noi nuanţe
simbolismului arboricol.
În contextul sărbătorilor româneşti de iarnă, bradul dezvoltă un
simbolism complex dacă este asociat imaginii sale din colinde şi altor
prezenţe vegetale din mitologiile lumii: scandinavii cred că zeii au
făcut primul bărbat dintr-un frasin, grecii şi romanii practicau lovirea
cu o ramură de laur pentru alungarea spiritelor malefice, la celţi
vestitoarele zeilor se arătau cu o crenguţă de măr în mâini, vâscul este
asociat mitologemului The Golden Bough, mistica La Rameau d’or
care veghea secretul anticelor sanctuare, persanul gestin semnifică
arborele vieţii dar şi destinul, la români stâlpii funerari sau justiţiari
sunt simulacre ale arborelui, în Olimpul multor popoare sunt imaginaţi
zei dendrofori, psihanaliza acordă arborelui un simbolism falic; din
acest amalgam s-ar putea desprinde funcţia dublă a bradului în recuzita
rituală a sărbătorilor, asociat concomitent vieţii şi morţii, bucuriei şi
tristeţii, antagonism care, în fond, e specific oricărui rit de trecere; se
adaugă valorizarea bradului de Crăciun ca apotropeu şi oracol augural
– semnificaţii pe care le deţin şi alte prezenţe dendromorfe căci, în
ordinea tradiţiei, lemnul cunoaşte o întreagă eflorescenţă de funcţii:
socială, artistică, ideologică, cultică…
Din recuzita rituală a Crăciunului nu lipseşte butucul care
menţine focul sacru, întruchipare a strămoşului dendromorf, şi
trunchiul – adevărat altar al ceremoniilor religioase ancestrale şi loc al
practicilor magice de tip descântec sau prezicere iar în cea a Anului
Nou e prezent toiagul, simbol axial şi falic, purtat de membrii cetelor
de mascaţi, care îşi dezvăluie paleta de înţelesuri magice prin asocierea
cu bâta, bagheta, măciuca, tyrsul, nuiaua, caduceul, cârja, bastonul,
sceptrul, biciul şi alte simboluri ale puterii spirituale, biologice sau
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sociale. „Toiagul ritual este înzestrat cu puteri magice, fiind capabil să
îndepărteze influenţele nefaste, să fecundeze femeia, să fertilizeze
solul, să producă moartea dar şi învierea celui lovit” sintetizează Ivan
Evseev (Simboluri folclorice, pag. 196).
Să ne amintim: băţul încovoiat slujea păstorilor pentru mânarea
/ prinderea animalelor, lovirea cu băţul de alun era considerată act
fertilizator, toiagul şi celelalte reprezentări ale sale sunt simboluri ale
puterii supraumane, extensii şi reprezentanţi ai persoanei, metonimii
ale arborelui cosmic, au conotaţii sexuale; recuzita rituală înregistrează
toiagul de nuntă cu care se umblă pentru invitarea nuntaşilor şi toiagul
de înmormântare în care se va sprijini pribeagul plecat în lumea fără
dor, caduceul era şi emblemă a păcii, băţul rezemat de poartă sau uşă îl
reprezintă pe stăpân; cu toiagul unii zei cosmocratori transformă şi
ordonează lumea, în afara conotaţiilor falice, măciuca este şi simbol al
confreriilor de iniţiere războinică, ghioaga este arma temută a lui
Hercule, bagheta, care a fost trecută şi dirijorului, simbolizează
clarviziunea şi anunţă pe vestitorii lui Hermes, cârja marchează o
slăbiciune exterioară şi o forţă interioară ambivalentă între benefic şi
malefic, cu un toiag magic Hermes conducea umbrele celor morţi prin
întunericul infernului, Mithra alunga demonii cu o măciucă iar profetul
Tiresias purta un toiag de aur…
Ca simbol, toiagul relaţionează cu paloşul – principiu masculin,
activ şi transformator, asociat cu fulgerul sau raza, armă a eroului solar
-, şi cu sabia – simbol al tradiţiei şi al încredinţării experienţei prin
moştenire dar şi simbol al verbului care poate semnifica cu dublă
explicaţie, benefică sau malefică; înfiptă în pământ, spada
simbolizează divinitatea (in signo vincens) iar relaţionată cu teaca
referă la conjuncţia principiilor fundamentale yin şi yang…
În recuzita rituală a Anului Nou, toiagul a simbolizat iniţial raza
de lumină iar ulterior s-a transformat în mascoida calului solar, cu el se
ameninţă duhurile rele, se lovesc copiii pentru a creşte şi femeile
pentru a naşte, e vindecător şi apotropaic, semnificant falic şi iniţiatic.
În dimineaţa Anului Nou se colindă cu Sorcova, se merge cu
semănatul, ambele forme de colindă, care uneori se confundă, fiind
epilog al pluguşorului, al aratului, în care se îmbină formele cunoscute
de felicitare şi urare; sorcovele (vezi sud-slavul surov) sunt beţe
împodobite care ating pe cei colindaţi într-un gest de consacrare,
odinioară umblându-se chiar cu mănunchiuri de crengi sau mlădiţe de
măr şi păr puse în apă la Sf. Andrei; acest ritual augural asociază magia
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de contact ca translaţia energetică şi forţa incantatorie a cuvântului care
urează celui colindat tăria fierului, iuţeala oţelului, rodnicia arborilor –
metaforic, înflorirea prin dezvoltarea forţelor spirituale pentru trezirea
în planul suprauman, după modelul mitologic al Celui înflorit (Budha),
pe care îl recunoaştem şi în idealul blagian: Ca oameni să trăim şi ca
pomi să înflorim!
Simbolistica florii în acest Morgendämmerung al unui nou
început devine însă mai complexă dacă e corelată cu misteriosul refren
al colindelor: florile dalbe; gaelicul dealbh semnifică un spectru, o
stafie, o apariţie de pe cealaltă lume pregătind L’Annunciazione, bunavestire a unui miracol; sintagma în cauză se asociază cu epitetul dalb
aplicat celui plecat dintre vii şi îi anunţă prezenţa căci, la marile
sărbători, florile vorbesc cu oamenii „numai trebuie să pricepi limba
lor” (El.N. Voronca). Ca expansiune a unui centru generator, floarea
conturează un model al existenţei fiinţiale, ca potir e receptacul al
forţelor uraniene, echivalent al cupei şi semilunii, prin frumuseţe
indică idealul armoniei şi purităţii, prin relaţia cu sămânţa (Laudă
seminţelor, celor de faţă şi-n veci tuturor!) semnifică pasiunea şi
renovarea prin moartea creatoare. Acesta e şi rostul semănatului cu
boabe de grâu, autorul Spaţiului mioritic precizând că „După credinţa
ţăranilor noştri din unele regiuni, dacă te uiţi mai aproape la boabele de
grâu bagi seamă că pe fiecare boabă de grâu e înfăţişată faţa lui
Hristos”. În acest fel, simbolurile florii şi ale boabei coincid – ambele
anunţând o re-naştere bazată pe principiul magic al convingerii, căci
„credinţa zugrăveşte icoanele-n biserici”, principiu care funcţionează şi
în cazul calendarului de ceapă, leguma cu efect lacrimogen fiind
considerată şi afrodisiacă din moment ce la traci era dar de nuntă, şi
apotropeu, ca şi usturoiul sau leuşteanul, dar înzestrată şi cu harul
prezicerilor meteorologice – dacă e asociată cu sarea, cîntată la ospeţe
de barbari.
Dintre elementele cosmice, în recuzita rituală comentată
figurează Steaua; obiceiul relativ recent de sorginte cărturărească şi
supus modelului biblic al magilor Melhior, Balthazar, Caspar s-a altoit
pe credinţa izvorâtă din cultul stelelor la români, şi acesta cu o carieră
impresionantă în marile mitologii ale lumii: în Orient, steaua e
simbolul sacralităţii, în neolitic semnifica hierogamia, ca stea a lui
David înglobează modelul hebdomadei (colţurile – cele şase zile ale
creaţiei, hexagonul interior – sabatul), cvasigenerală e credinţa în
efectul destinal al stelei călăuzitoare. În zilele Crăciunului, colindatul
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cu Steaua introduce o notă de solemnitate meditativă, hieratism
bizantin şi distincţie protocolară adresată celor care practică obiceiul
(copiii) şi celor care beneficiază de această prestaţie (vârstnicii).
Mitologic relevă deschiderea cosmosului spre planul profan, psihologic
are efect de lustraţie prin primenirea sufletească, în finalul ciclului
sărbătoresc acest rol revenind elementului hidric: sacralizată, apa
devine agheasma soteriologică purificatoare, antidot universal pentru
un nou ciclu temporal.
Nu lipseşte din inventarul recuzitei rituale fierul, valorizat în
baza credinţei că obiectele de metal înlătură influenţele nefaste;
vătraiul era purtat de alaiul de femei care trăgeau brazda împotriva
ciumei, cuţitul pus la brâu e apotropeu, potcoava aduce noroc, secera e
folosită în descântece, nicovala, plugul, grapa pot apăra omul de
spiritele duşmănoase; la Anul Nou, lovirea obiectelor de metal are
acelaşi efect, într-un univers deschis modelului primordial al
nediferenţierii. Ca mediator al opoziţiilor binare este receptat simbolic
cuptorul – puternic activat în perioada sărbătorilor: asigură contactul
cu spiritele casei, este matern şi regenerator, conotează Athanorul
alchimic, figurează ca probă iniţiatică (casa de aramă – din Povestea
lui Harap-Alb); pe drumul producerii copturilor rituale are rol
hotărâtor, semnificând finalizarea unui proces pe parcursul căruia
intervine şi sita sau ciurul care, simbolic, nominalizează efortul de
clarificare, lămurire prin judecată nepărtinitoare şi necruţătoare spre
separarea binelui de rău; la nivelul recuzitei rituale, sita şi cuptorul
semnifică acţiunea asupra Sinelui pentru a obţine acordul între
ritmurile Fiinţei şi cele ale Cosmosului; acelaşi efect îl au împodobirea
şi primenirea.
În planul timpului profan, omul se nutreşte şi se protejează de
intemperii prin îmbrăcăminte; în timpul sacralizat al sărbătorii, acelaşi
om se primeneşte nu se îmbracă, cinsteşte nu bea, ospătează nu
mănâncă – profanul cotidian proiectându-se, prin magie şi rit, în sacru.
Forţând, prin în-cleştare, slova de foc şi slova făurită să se
mărite în interiorul unei comparaţii, s-ar putea spune că în comunităţile
tradiţionale straiele reprezintă un autentic CNP: haina este un prim
nivel – aşezat sub regimul vizualului imediat – al identificării sociale,
etnice, profesionale, de vârstă, psihologice, comunicaţionale, protecţie
şi simbol imitând prin fibra materiei, cromatică şi formă entitatea
totemică iar prin adăugiri punând purtătorul sub protecţia daimonului
vegetal: cununi vegetale, spice şi ramuri, flori la pălărie şi/sau în păr,
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ierburi magice la cingătoare; în practicile magice de tip apotropaic,
piesa de îmbrăcăminte ţine locul persoanei şi acţiunea asupra
veştmintelor e act asupra purtătorului: Femeia, dusă pe gânduri, şedea
pe pat cu căciula mea în mână, o tot învârtea ş-o răsucea. (…)
Pocovnicul o ţine întruna că în fundul căciulii îmi pusese cocoana
farmece…
Hainele celor morţi se oferă ca ofrandă sau se pun în pod pentru
spiritele strămoşilor ce vor coborî pe horn, croitul, cusutul, purtatul,
spălatul şi uscatul componentelor fiind reglementate de acte rituale:
Mă duc, mândră, la catane, / Tu rămâi şi-mi spală haine, / Şi le spală-n
lăcrimele / Şi le uscă-n sân la piele / Şi te uită-n sus la stele… //
Nevasta care iubeşte / Spală noaptea şi ghileşte / Şi ziua se
primeneşte… Funcţii apotropaice au panglicile, firele roşii, brâul
multicolor, nodurile, obiectele de fier pe care le poartă copiii mici sau
gravidele: tradiţia recunoaşte nodul ca mijloc magic de fixare într-o
stare determinată şi hieroglifă a unui alfabet magic, ca talisman şi
catalizator al memoriei (nodul la batistă sau nodul pe care arabii îl fac
în barbă); panglicile realizează în timpul mişcării ritmice a jocului
efectul de mandorlă şi semnifică dorinţa de ascensiune, de levitaţie, de
transgresiune pe podul de culori al curcubeului. Încarnare a spiritului
animalului totemic şi simbol al libertăţii este încălţămintea din piele,
după întrebuinţare având capacitatea de a dezvolta valenţe magice:
opincile vechi se pun în parii gardului ca apotropeu, cu opinca legată
de un bici se loveau femeile în riturile de fertilitate, piciorul fiind un
simbol falic şi erotic. Pregătindu-se să traverseze timpul sărbătorii,
omul festiv se primeneşte asemenea Făt-Frumosului eminescian: „puse
pe trupul său împărătesc haine de păstor, cămaşă de borangic…
mândră pălărie cu flori… îşi pusese la brâul verde un fluier de doine şi
unul de hore”; nu vor lipsi – mai ales în cazul fetelor aflate în stadiul
premarital – podoabele propriu-zise pentru că aduc vise frumoase,
activează memoria şi protejează împotriva vrăjilor, sunt condensatori
energetici şi ambreiori ai relaţiei erotice, perla fiind un puternic simbol
sexual prin raportare la scoică.
Cu totul altă semnificaţie au hainele întoarse pe dos, procedeul
cel mai simplu de mascare ce indică renunţarea la postura umană şi
trecerea la una daimonică, primordială, stăpânită de atotputernicia
erosului; în acest fel, natura îşi dezvăluie taina tainelor care, după
Nietzche, este Dionnysos, inclusiv prin limbajul culorilor şi sunetelor.
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Înmănunchere de gestică, dans, muzică şi text literar,
spectacolul teatrului popular dispune de nebănuite resurse pentru a
atrage atenţia privitorului.
Dispune, în primul rând, de culoare, „euforia vestimentară” de
care dau dovadă interpreţii asociindu-şi cele mai stridente culori. Dacă
în trecut materialele pentru mască şi pentru costumul adecvat măştii se
alegeau după presupuse virtuţi magice – azi primează criteriul de ordin
plastic. Fie că valorifică resursele locale, fie că se adresează
artizanatului, purtătorul măştii e preocupat de a obţine culorile cele mai
vii, strălucirea cea mai puternică. Nimic nu e neglijat – fantezia
găsindu-şi aici un teren nelimitat: de la întoarcerea costumului pe dos
sau alcătuirea lui din piese disparate pînă la „împănarea” şi
„împuierea” acestuia până la saturaţie, păstrându-se însă diferenţieri
între „frumoşi” sau „gătiţi” şi „urîţi”.
„Frumoşii” (haiducii, ofiţerii, damele, cavalerii, împăraţii)
preferă să nu pună mască, compensând lipsa acesteia prin
ornamentarea capului şi a pieptului. Acoperământul capului se
împodobeşte cu mărgele, coroniţe, flori naturale sau artificiale, pene de
păun sau cocoş, crenguţe de brad, cordele. Nu lipseşte pomponul. Pe
piept şi umeri - insigne, eşarfe, panglici, epoleţi şi eghileţi, diagonale
bătute în rozete, oglinzi. „Urâții” sunt şi mai inventivi, gama
travestirilor, deghizărilor şi mascărilor fiind extrem de întinsă. Faţa se
dă cu funingine sau se acoperă cu mască din cârpă, piele, material
plastic. Se foloseşte chiar şi masca de gaze. Nu lipsesc excrescenţele
corporale: coarne de animal, nas roşu imens, urechi mari. Costumul, se
înţelege, e adecvat măştii şi împodobit pe măsura acesteia. Ca piese
auxiliare mascării se folosesc biciul, hadaragul, bâta, ciocanul, sabia,
toba, talanga, cornul de vită, fluierătoarea…
Clopoţelul, clopotul, talanga, zurgălăii sunt componente sine
qua non ale recuzitei rituale de sărbătoare; că organologia clasifică
această categorie printre pseudo-instrumentele idiofone (materialul e
pus în vibraţie prin lovire) e mai puţin important hic et nunc căci mai
semnificativă este folosirea lor în anumite practici şi ritualuri. Metaforă
a vibraţiei ordonatoare de tip Big Bang, clopotul aduce spre prezent un
rudiment din limbajul primordial al revelaţiei divine şi comunicării cer
– pământ, punctează momentele ritualice, de alarmă şi adunare,
cheamă la rugăciune (e introdus în biserica răsăriteană din secolul al
IX-lea), are numeroase funcţii magice şi propiţiatoare, este mesager
erotic şi apotropeu, figurează în numeroase credinţe populare: copilului
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nou-născut i se dă de băut apă dintr-un clopoţel sleit ca să cânte
precum un al doilea Cucuzel, fata care va lua busuioc de la clopotul
urătorilor va fi dragă la flăcăi, fetelor care se spală cu apă din clopot li
se va duce vestea la fel de departe ca sunetul acestuia…
Simbolismul clopotului este reţinut într-o expresie memorabilă
de un celebru proverbium (Vivos voco, mortuos plango, fulgura
frango) iar sunetul său e redat genial prin armonia imitativă
macendonskiană: Un an, - dind d-ani, leag-an d-an, - d-ani vani; lui
Blaga, sunetul îi picură în suflet stropi de linişte (…aud din pieptul
unui turn cum bate ca o inimă un clopot.) iar lui Pillat îi sugerează
trecerea timpului şi a vieţii spre extincţie (Şi cum şedeau… departe, un
clopot a sunat, de nuntă sau de moarte, din turnul vechi din sat.);
folclorul îl impregnează de aluzii erotice: Măi bădiţă, măi şi măi, /
Când îi trece pe la noi / Să-ţi pui clopoţei la boi / (…) Când îi trece
să-te-aud / Ca să ies să te sărut.
La Crăciun şi Anul Nou, sunetul vestitor al clopoţelului anunţă
şi întreţine speranţa, pregăteşte receptarea miracolului reînnoirii,
stimulează – ca şi cornul – forţele genezice latente. Ca simbol al
abundenţei şi fertilităţii agricole, cornul era purtat de zeiţe precum
Fortuna, Ceres, Cybele: ferecat în aur sau argint devenea rhyton la
ospeţele rituale ale ducilor daci; la Eminescu semnalează melancolia
romantică a pierderilor iremediabile (Mai suna-vei, dulce corn, pentru
mine vreodată?) iar în balada doinaşiană semnifică proiecţia în
memoria colectivă a actelor exemplare ce impun sacrificiul suprem (Şi
cornul sună… însă foarte puţin…). În noaptea noului an, cornul este
vestitor al plugarilor şi cetelor de haiduci dominând, cu sunetul său
puternic, întreaga obşte – la fel ca şi toba prezentă în alaiul
pluguşorului şi, mai ales, în cel al mascaţilor şi urşilor; metonimic,
cornul este semn al bovideului prezent în alai, în aceeaşi modalitate,
prin buhaiul confecţionat dintr-o cofă având la unul din capete o piele
întinsă care vibrează prin tragerea unui smoc de fire de păr de cal fixat
în centru.
Ca instrumente sacre, toba imită tunetul iar buhaiul dezlănţuirea
uraniană sonoră ale cărei mesaje iau forma fulgerului şi sunt decodate
de fulguratores în timp ce simbolul profetic al tunetului (grom) a
generat gromovnicul – formă a divinaţiei meteorologice; mitologic,
toba este asimilată egidei: scutul lui Zeus era din piele de capră,
imaginea bourului figura pe scuturile dacilor care erau lovite cu
arcurile pentru a înspăimânta duşmanul, despre scuturile sacre ale
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salienilor se credea că au fost cioplite dintr-un aerolit; nelipsită din
ceremoniile rituale, toba şamanică alunga duhurile rele şi provoca stări
ale histeriei sacre, dacilor le oferea protecţie împotriva spiritelor rele în
postura de cratofanie a puterilor uraniene şi armă psihologică cu
valoare de apotropeu.
Neputând aplica principiul teutonic Züruk zu Kant, mă întorc
doar asupra unor idiotisme în care figurează elemente ale
sărbătorescului a căror semnificaţie se diversifică în contexte, precum:
a umbla cu ursul, a-şi juca calul, a trage cuiva clopotele, a bate toba în
tot satul… Din moment ce cântecul stratanian mă anunţă că bunica
bate toba, bunica bate tare – ar trebui să concluzionez că toba
atenţionează asupra unui mesaj, păstrându-şi inclusiv funcţia
apotropaică în continuum-ul spaţio-temporal confuz al sfârşitului /
începutului de an când se practică ritualistica defensivă deservită
inclusiv de toacă; o cu totul altă simbolistică are ciocanul (al ţiganului,
fierarului, morarului, ursarului, moşului) – temuta armă a zeilor
chtonieni sau uranieni semnificând efortul demiurgic/formator şi
figurând în magia neagră simbolul falic; instrument magic de
purificare şi purtător al energiei creatoare este şi biciul: pocnitura sa
are, în basme, efect magic–transformator, în ordine mitologică
semnalează energia războinică şi cratofania iar magia îi acceptă rolul
fecundator; prin efectul sonor se grupează împreună cu puşca sau
pistolul – simboluri ale tensiunii (psihologice, sexuale) ce năzuieşte
spre… descărcare; perspectiva popular-folclorică asupra biciului o
sintetizează magistral Coşbuc: Pocnind din bici pe lîngă boi, / În zori
de zi el a trecut / Cu plugul pe la noi. / Şi de pe bici l-am cunoscut, / Şi
cum ţeseam, nici n-am ştiut / Cum am sărit şi m-am zbătut / Să ies de
la război. Folosit de flăcăii-colindători, biciul recomandă un statut
social şi de vârstă corespunzător împlinirii prin nuntire, hipertrofiază
personalitatea purtătorului în actul concurenţial al trecerii de la stadiul
de miles la cel de mire.
Colinda cu pluguşorul, ursul, capra, căiuţii nu s-ar putea
desfăşura fără fluierul a cărui melodie sugerează trama şi
impulsionează ritmica coreică; foarte accesibil, instrument iniţial
pastoral confecţionat din os, trestie, lemn, metal, fluierul a avut la getodaci o largă sferă de circulaţie, păstrată şi la români căci e prezent la
naştere, nuntă, înmormântare, muncă, joc, bucurie, tristeţe; eludez
semnificaţia adâncă a fluierului mioritic pentru a evidenţia
dimensiunea mitologică a modestului aerofon: se crede că a fost
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inventat de legendarul aed trac Marsyas, tradiţia impunând făurirea sa
din plantele totemice care preiau puterea orfică a melosului; în lumea
basmului, donatorii mitici oferă fluiere miraculoase după care joci fără
voie, lumea pastoral-mitică crede că asigură protecţia stânelor şi
locuinţelor sau că transmite mioarelor gândul ciobanului. În alaiul
sărbătoresc, fluierul îşi depăşeşte statutul de acompaniator căci,
ritualic, se adresează tuturor regnurilor – stimulator şi fecund,
asigurând îndelungi ecouri mnezice în sufletul actanţilor: Şi rămâneau
s-asculte tăcuţi şi duşi cu gândul, / Cum îşi purta el ghiersul, din fluier
desfăcându-l.
Îţi solicit, cititorule, un moment de respiro, timp în care să
parcurgem miraculosul Poem al odăilor, semnat de Leonid Oniricul, o
introducţie la cele câteva consideraţii despre cromatologie şi
cromoterapie festivă ce vor urma, splendidă defilare a simbolurilor
cromatice asupra cărora zăbovesc atât de puţin:
Ca seria spre fund să fie calmă
Sunt scoase uşile din loc în loc,
Adună-ţi umerii cei reci sub palmă.
Rămâi alături, să privim din toc.
E verdele grădinii primăvara
Înviorat cuminte, din brocart,
Şi scoica venusină cu ghitara
Închisă-n ea de-un Odiseu de cart,
E purpura adâncă-n draperie
Ca fluturii de email în cute-ascunşi
Şi mantii de prelaţi plecaţi să fie
În reci bazilici de pontife unşi,
E galbenul spătarelor de jeţuri
Cu bumbi albaştri în reţea dispuşi,
Din glastre cafenii cînd suie ceţuri
Şi scârţâie-n peizaje cărăbuşi,
E capa de mătase violetă
Nepăsător răsfrântă pe sofa.
Când aşteptarea înlemni, secretă
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Capacul cu păstori, de besactea,
Este sideful spart peste platouri
Adus de caravele din ocean,
E-un alb veşmânt înăbuşind ecouri
Din catedrale, la sfârşit de an
E marele chivot portocaliu
Cu sfinţi de sânge presăraţi în stea
Şi poartă-n miez. Mîneru-i negru-l ţin
Din răsputeri: îl trage careva,
E ultima în care apoi zac
Culorile din fiece odaie.
O scenă de irozi cu vârcolac,
Împreunarea lor, în mijloc taie.
În studiul Cum înţelege românul culorile?, Coşbuc desfăşoară o
adevărată tetradă a acestora, observând că: împăraţii din basme au
patru culori (roşu, verde, negru, alb), portretul ciobănaşului mioritic e
realizat din acelaşi număr (negru – pana corbului, galben – spicul
grâului, alb – spuma laptelui, albastru – mura câmpului), caii
Apocalipsului figurează roşul, galbenul, negrul, albul, patru culori
semnifică anotimpurile iar în anumite expresii şi locuţiuni culoarea
devine metaforă: zile albe / negre, bani albi, lumea albă, săptămâna
albă, inima albastră… Generalizând, se poate aprecia că funcţia
cromatismului este foarte complexă (semnalare, subliniere, clasificare,
ierarhizare, asociere, separare), prezenţa culorii poate fi agresivă sau
discretă, directă sau înşelătoare, deictică sau disimulatoare până la
ocultare, codificările fiind integratoare sau represive iar
funcţionalitatea sintactică şi ritmică apropiind-o de rolul limbajului,
muzicii sau dansului. În hermetism, negru, alb, roşu, galben semnifică
momentele Marii Opere, trei culori simbolizează momentele zilei,
culorile fundamentale transmit mesaje simbolice: galbenul – putere şi
măreţie, alb – puritate şi lumină, roşu – bucurie şi forţă, albastru – cer
şi speranţă; în cadrul oricărui ceremonial, cromatica – pe baza unui
simbolism universal lesne decodificabil – indică rangul, vârsta, sexul
celor care performează ritul sau sunt beneficiarii acestuia. În arta
populară românească se remarcă bicromismul în decorarea ştergarelor
109

şi feţelor de masă, tricromismul cucutenian (alb, roşu, negru),
policromismul scoarţelor şi lăicerelor; acesta din urmă domină şi
dimensiunea vizuală a alaiurilor de sărbătoare.
Se remarcă mai întîi, în alaiurile de capre şi căiuţi, dominanţa
albului care conotează atât absenţa cât şi suma tuturor celorlalte,
condiţia celui care îşi va schimba statutul (candidatus), încă
nediferenţiat dar cu disponibilitate supusă la schimbări, încrederea în
noroc şi fericire (Belobog), în victoria asupra morţii, stadiul de extaz
activ prin care se tinde spre autoritatea spirituală în numele purităţii de
ordin sacral; în cetele de urşi şi mascaţi domină negrul ca metaforă a
intervalului dintre două stări prin care se pregăteşte renaşterea
iniţiatică, nonmanifestatul plasat într-un centru spiritual, indistincţia şi
faza germinativă; nu lipseşte din policromia sărbătorilor galbenul solar,
roşul plin de vigoare şi energie, albastrul ce alimentează nădejdea –
toate plasate într-o informaţie iconică derutantă şi atrăgătoare ce
exploatează capacitatea subliminală de absorbţie a subiecţilor până la
producerea unei stări de hypnagogie de tip lucifug – care, pentru
echilibru – va chema spre lume lumina unui nou început.
Recuzita rituală a Crăciunului şi Anului Nou are, aşadar, o
simbolistică profundă, chiar dacă – în plan practic, nu asigură decît
instrumentarul necesar unei desfăşurări ceremoniale sincretice în care –
să nu uităm – rolul fundamental revine omului. De el – ca persona –
mă voi ocupa în capitolul următor!
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PERSONA

„E un imbecil acela care avînd douăzeci de ani nu
înţelege că există un imperativ categoric: «bucurăte!»”.
S. Kierkegaard
Scriu persona dar mă gândesc la El, la cel care mă colindă, la
cel care-mi spune povestea pe de rost, năzuind ca – după străbaterea
arcanelor hermeneutice – să pot exclama: Ecce homo!
„Figuri ale timpului, plimbate atunci cînd anul se schimbă;
demoni de tot felul, profitând de această ocazie pentru a se apropia de
oameni; suflete ale morţilor bântuind printre cei vii şi dorind să
retrăiască; acestea sunt cele trei categorii principale de reprezentări
mitice, care fără prea multă grijă pentru coerenţa logică ori pentru
echilibru, explică, în ansamblul lor, procesiunile cu măşti.”
Impresionantă se dovedeşte în citatul reprodus capacitatea lui Georges
Dumezil de a sintetiza ipostazele ritualice ale măştii ca dublet al
puterilor demonice care invadează spaţiul social în timpul tulbure al
trecerii spre un nou an. Să corelez acum această privire sintetică cu
aprecierea lui Romulus Vulcănescu (Măştile populare, pag. 13)
conform căruia purtătorul măştii nu se deghizează ci se identifică cu
masca, devenind oaspete venit din Mundus subterraneus: „Cei ce se
mascau, individual sau în grup, urmăreau, pe lîngă protecţia reală sau
magică cu ajutorul măştilor, şi legătura spirituală prin măşti, cu
presupusele forţe supraomeneşti (benigne sau maligne), cu închipuitele
făpturi divine (demoni, semidivinităţi, divinităţi şi eroi) care socoteau
că îi domină, persecută sau protejează. În aceste condiţii, mascarea
rituală, ceremonială sau festivă putea provoca declanşarea unor stări
spirituale vecine cu dubla personalitate, cu căderea în extaz, transă
onirică, cu hierofania”; de aici, până la delirul alaiurilor dionysiace nu
mai este decît un pas: „Cel care era cuprins de delir devenea mădular la
zeului, făcea parte din el; astfel, ca urmare a entuziasmului, suflului
divin de care era pătruns, muritorul depăşea limitele fiinţei sale, ieşea
din el însuşi – cu un cuvânt grec: cădea în «extaz»; ridicat la această
stare de participare la fiinţa zeului, el vedea lumea şi natura cu alţi
ochi, căci avea parte de toate însuşirile zeului” (Gh. Muşu – Zei, eroi,
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personaje, pag. 51). Conturarea traseului urmat de mască de la formele
iniţiale la cele întâlnite azi mi se pare în acest moment potrivită.
Aproape fără excepţie, în componenţa alaiurilor de Anul Nou
(Capră, Cerb, Căiuţi, Urs, Cocostârc, teatru haiducesc...) două prezenţe
sunt indispensabile: leader-ul grupului (de regulă în uniformă militară)
şi mascaţii. Liderul are un rol important încă din perioada pregătirii
alaiului şi în special când se colindă (dă semnalul de începere şi
terminare a jocului, invită fata din casă la joc, încasează banii); la polul
opus – mascaţii (aici în sens de urâţii, moşnegii, uncheşii, căldărarii,
dracii abia luaţi în seamă şi rareori primiţi în casă).
Întrebare: Oare situaţia s-a prezentat de la început în acest mod?
Credem că nu, şi vom încerca să argumentăm că mascaţii au
fost, iniţial, adevăraţii conducători ai grupurilor (desigur, grupuri în
bună parte diferite de cele de azi) - şi aceasta încă din perioada arhaică.
Demonstraţia va folosi, evident, probe indirecte pentru că „izolaţi de
ritul iniţial şi incluşi în jocurile ţărăneşti cu măşti de Anul Nou,
Moşnegii devin în epoca feudală reprezentanţi ai comicului popular,
echivalând cu măscăricii spectacolelor de burg” (Dicţionarul literaturii
române de la origini până la 1900, 1979, pag. 840).
Dar... în spatele urâţilor de azi putem descoperi imaginea
ancestrală a băştinaşilor geto-daci – aşa cum îi descrie Ovidiu („Glas
sălbatic, faţă cruntă, lui Mart imagine vie / Cu pletele, barba de fier
neatinsă...”) sau cum îi reţin unele producţii folclorice, cum ar fi
descântecele, în care „se face deseori amintire de o fiinţă necunoscută
epocilor posterioare, de un om sălbatic, de regulă «mare, păros: (...)...
Cu ochii holbaţi / Cu dinţii mari colţaţi / Cu obrazu mare / Cu căutătură
înfiorătoare»” (N. Densuşianu – Dacia preistorică, 1913, pag. 21)
Aşadar – nimic comic ci, dimpotrivă, o prezenţă terifiantă, care se cere
cel puţin respectată, mai ales că geţii considerau, după Pârvan,
veşmintele respingătoare ca fiind semn de ameninţare; în fruntea
alaiurilor de tip dionisiac, caracteristice şi spaţiului carpato-dunărean
mascaţi în acest fel liderii nu puteau trezi în sufletul privitorilor decât
frică.
Apoi... culoarea neagră specifică acestor măşti face trimitere
până la legendarul Negru-Vodă şi la atributul negru dat ţărilor
româneşti: „numirile de Kara Vlahia şi Kara Bogdania date Ţării
Româneşti şi, respectiv, Moldovei, îşi au rădăcinile în aceeaşi imagine
a unor ţări întunecate (Kara – negru) de umbra codrilor de nepătruns”
(Paul Petrescu – Arcade în timp, pag. 15), astfel că „Negru Vodă este
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personificarea originilor la Negrii – români din Vlachia neagră (D.
Onciul – Originea principatelor române, 1899, pag. 32). Se mai poate
adăuga că „marca Basarabilor, din cauza elementului fonetic arab,
trebuie să fi fost un cap negru, adică un cap de arap” (B.P. Hasdeu –
Etymologicum Magnum Romaniae, 1970, II, pag. 306) pentru a trage
concluzia că cel îmbrăcat (şi mascat) în negru putea fi privit ca un
conducător al grupului de iniţiaţi sosiţi să vestească schimbarea anului.
Şi încă... să nu uităm că denumirea populară a lunii decembrie
este Andrea sau Indrea, ceea ce înseamnă „luna omului”, adică a
moşilor, căci „îndeosebi în cultul morţilor, rolul moşilor a căpătat
forme deosebit de caracteristice în folclorul român, fiind marcat de
toate sărbătorile calendaristice de peste un an numite moşii” (R.
Vulcănescu – Măştile populare, pag. 163). Timpul de 12 zile al
sărbătorilor de iarnă fiind, în concepţia poporului, unul prielnic
revenirii spiritului celor dispăruţi – în imaginea moşului – putem
descoperi eroul mitic, exemplar pentru comunitate, primit şi privit de
către membrii acesteia cu veneraţie şi ataşat la loc de cinste pentru că
satele „cuprindeau numai rude, toţi locuitorii unui sat scoborându-se
din acelaşi strămoş, al cărui pământ se chema moşia lui şi al cărui
nume se pomenea în numele satului şi în numele fiecărui membru” (N.
Iorga – Istoria românilor prin călători, 1920, pag. 10).
În satul de acest tip, petrecerea mascaţilor ar fi putut continua
mult timp...
Dar... au apărut elemente noi, suficient de impresionante pentru
a fi atrase în componenţa alaiurilor sărbătoreşti de Anul Nou. Bandini,
care vizitează Iaşul pe vremea lui Vasile Lupu, arată că locuitorii erau
foarte amestecaţi (români, unguri, armeni, greci, bulgari, albanezi,
turci, tătari, poloni, ruşi, saşi, muscali, italieni), iar un călător francez
de după 1800 vedea în Bucureşti un „amalgam cu neputinţă de definit
de popoare răsăritene”, ceea ce îl putea conduce pe M. Ralea la
concluzia că „multiplicitatea raselor şi influenţelor care au plămădit
poporul de azi a fost mai mare ca oriunde.
S-a zis că aici a fost coridorul de circulaţie între Orient şi
Occident. Dacă în altă parte combinaţia de rase n-a avut decât rol la
formarea poporului, aici chiar şi după aceea teritoriul nostru a fost rând
pe rînd invadat pacific sau războinic de slavi, turci, greci, tătari, ruşi,
poloni, evrei, armeni etc. etc.” (Între două lumi, 1943, pag. 79). Până a
fi asimilate, elementele eterogene amintite au fost imitate în ceea ce
aveau mai ciudat – şi aceasta tocmai cu ocazia sărbătorilor de iarnă.
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Apoi... se mai adaugă gărzile domneşti alcătuite „întîi din
unguri, pe urmă, sub Ieremia Movilă, din polonii lui Ioan Potocki, apoi
din dalmatini şi uscoci pe vremea lui Gaşpar Graţiani” (N. Iorga, op.
cit., pag. 288), ca şi petrecerile la aceleaşi înalte curţi („Şi boerimea a
doo ţări nuntiră 3 săptămâni cu mare pofăli şi podoabe şi cu feluri de
feluri de muzice şi de pelivănii de mirare în târgu Ieşi" - Ion Neculce –
Letopiseţul Tării Moldovei - cap. XII: Domnia lui Constantin sîn
Ducăi-vodă cel bătrân) - care oferă elemente demne a fi imitate pentru
că trezeau curiozitatea.
Şi încă... au mai apărut schimbări şi în spiritul comunităţii: de la
mentalitatea arhaică, iubitoare de senzaţii vii şi puternice, pînă la
obiceiul ca domnul să fie frumos („La căpătarea domniei, pe lângă
avere, ajută mult faţa frumoasă, statura şi înfăţişarea trupului” (idem,
pag. 138), distanţarea este evidentă şi justifică trecerea în fruntea
alaiurilor a frumoşilor ce vor fi priviţi cu admiraţie.
Aşadar şi în funcţia de lider al alaiului de Anul Nou vom asista
la o trecere de la prezenţa înfricoşătoare, impresionantă sau doar
ciudată şi curioasă la cea frumoasă – primele elemente migrând spre
comic şi grotesc, ultimul cunoscând însă şi o elevaţie morală (pe lângă
latura estetică) şi trecând în frunte – la propriu şi la figurat. A ajutat
mult la aceasta aura costumului nobiliar şi militar – păstrată mult timp
în diferite medii, o anume influenţă de sorginte bizantină, dar şi dorinţa
firească de modernizare pe măsură ce sensul iniţial al prezenţei
mascaţilor (funcţia rituală, cultică) s-a pierdut tot mai mult. Făcând o
comparaţie cu basmul („Lista modernizărilor din variantele culese
recent este întinsă, dominând cele care se referă la achiziţiile
civilizaţiei moderne. Protagoniştii nu se luptă numai cu sabia
miraculoasă dăruită de naş, sau puşca de aceeaşi provenienţă, ci
întrebuinţează chiar tunuri şi mitraliere, iar în comunicări folosesc
telefonul şi telegraful” (O. Bîrlea – Mică enciclopedie a poveştilor
româneşti, 1976, pag. 45) , s-ar putea crede că, în privinţa liderului
actual, evoluţia ar putea continua. Nu ne-ar surprinde să găsim pe acest
„post” un cosmonaut din moment ce, pe alocuri, a apărut deja în
repertoriul teatrului folcloric o piesă de inspiraţie... cosmică. Dar
mascaţii? Şi în privinţa lor „evoluţia” e posibilă, facându-şi deja
simţită prezenţa printre ei unele personaje exotice din filme. Ca nişte
tovarăşi ai lui Harap Alb, rămaşi fără ocupaţie, aceştia dau, încet, încet,
în mintea copiilor, fiind agreaţi de vârstele mici pentru spiritul lor
ludic.
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Au pierdut prilejul unei retrageri demne de pe scenă, urmând să
suporte neplăcerile degradării. Sic transit…
Şi totuşi... numeroasele nume de familie (Negrea, Negreanu,
Negreală, Negrescu, Negricioiu, Negrii, Negrilă, Negrilescu,
Negriloiu, Negroiu, Negru, Negruţ, Negruzi, Negry), (Iorgu Iordan –
Dicţionar al numelor de familie româneşti, 1983, pag. 329 – 330), şi
tot atîtea toponime, unele cu semnificaţie antroponimică, (Neagra
Broşteni, Neagra Părului, Neagra Şarului, Dealul Negrei, Valea
Negrei, Apa Neagră, Movila Neagră, Dealul Negru, Negreni, Negreşti,
Poiana Negrii), (Iorgu Iordan – Toponimia românească, 1963, pag.
116 – 117) pot sta mărturie că semnificaţiile primare ale mascaţilor şi
realitatea care le-a dat naştere nu au dispărut cu totul. Asupra acestor
aspecte mă concentrez în continuare.
Exerciţii paralele de supravieţuire: 13.05.2007 – Duminica
Orbului, un cronotop care ar trebui să-mi fie favorabil şi să-mi asigure
o doză de clarviziune, dat fiind că şi Homerus caecus fuit.
Demonstraţie:
1 + 3 + 0 + 5 + 2 + 0 + 0 + 7 = 18 (data naşterii);
18 : 2 = 9 (luna naşterii);
’43 (anul naşterii):4 + 3 = 7 (hebdomada)
Q.e.d.: trebuie să continui pe drumul hotărât al bătăturilor,
amintindu-mi că Marx a redactat Der Kapital în condiţii şi mai dificile
– avea hemoroizi, de inconfortul cărora îl consola, în lipsa lui Jenny,
fata din casă; eu mă voi consola cu postura de Le spectateur engagé,
între Beth Leem şi Beth Haim, Né di giorno, né di notte / Né a piedi,
né a cavallo în acest No man’s land sărbătoresc invadat de Man and
Superman, Trikster şi Signum diaboli, rătăcind printre comati şi hirsuti
din La Dacia après l’abandon în rolul de sofos care încearcă să
înţeleagă ceva din aloglota folosită de outsider-ul care saltavit et
placuit îmi vorbeşte despre Kara budun închinător către Kara Han.
În decorul caleidoscopic al sărbătorii, în această mişcare
turbionară de coborâre în maelstrom, în această împodobire efemeră,
masca ar putea reprezenta festivizare prin dedublare: din moment ce, în
antichitate, pielea animalului sacrificat era folosită în acte rituale, s-ar
putea deduce că jocurile în care actanţii sînt travestiţi sau poartă măşti
animaliere ar putea fi simboluri ale unor sacrificii virtuale, însă omul
sărbătoresc este chiar el mască (persona) ce permite sacrului şi
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profanului să comunice, travestirea semnificând inconştientul ce se
adresează conştientului, căci masca demască chiar entitatea ocultată şi
dezvăluie prin învăluire. Dacă masca e „minciuna ce rosteşte adevărul”
(P. Drogeanu), dacă nu este în primul rînd ceea ce reprezintă ci ceea ce
transformă (Claude Lévy-Strauss), deduc că, în calitate de martor al
kairoticului, această deghizare prin fizionomie grotescă sau hieratică e
simulacru al unei alte fiinţe ce ar putea opri chiar curgerea timpului
prin raportarea dublă la regresiune şi / sau aspiraţie şi prin calitatea de
martor al popasului festiv, antiheraclitean, a cărui utilitate a fost
afirmată fără echivoc de Democrit: „O viaţă fără sărbători este un drum
lung fără popasuri”; din această perspectivă se poate discuta (vezi
Practica fericirii) despre paradoxalitatea sărbătorii ca neobişnuit care
se obişnuieşte şi obicei periodic al minunii care poate revivaliza timpul
şi omul prin experienţa antagonismelor care se armonizează, a
degradării care creează o altă ordine, a excesului care va pregăti
dreapta cumpănire. Tradiţia sugerează două căi pentru obţinerea unor
astfel de efecte miraculoase: împodobirea care atrage kairoticul şi
urâţirea (haina pe dos) concordantă cu inversarea ordinii cotidiene prin
interdicţia muncii; dacă decorativul şi ornamentul au semnificaţii
iniţiatice şi potenţează virtuţile personale prin contact cu divinitatea,
principiul als ob căruia i se supune travestirea generează la rându-i
energie în cadrul unui comportament festiv stimulator prin mijloace
fiziologice sau doar simbolice; revivalizarea energiei fecundante se
obţine şi prin actualizarea cultului strămoşilor: amintind de
gerontomitologie, gerontocraţie şi gerontolatrie, măştile de moşi,
măştile acelor homines veteres et boni facilitează aluziile indecente şi
simulacre ale posesiei sexuale ca simboluri ale vechilor ceremonii
destinate înmulţirii totemului, când practicanţii apăreau sub chipul
strămoşilor – concomitent om şi animale; kosmosul fiind doar o
enclavă în care, de sărbători, inrupe haosul, această simbioză între
regnuri devine posibilă. Despre mască, cu cât înţelegem mai puţine
putem presupune mai multe, inclusiv că se raportează la babă –
strămoş mitic pe linie feminină, relict matriarhal imaginat ca asexuat
malefic în postura socrală sau în cea a babei absolute fără defect în rău
(referirea este la Creangă şi Călinescu), simbol al supremaţiei
principiului feminin sacralizat de Blaga prin ale sale nume sau
demonizat de perspectiva folclorică ce referă la Talpa iadului; Babele
fiind percepute însă şi ca patroane ale tors-ţesutului şi ale fenomenelor
meteo imprevizibile – se poate concede că masca în cauză poate
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favoriza comunicarea in presentia cu Zeiţa-Mumă pentru în-bunare.
Referitor la Transalpinishen Daciens, travestirea in vestibus mulieribus
ar putea simboliza inclusiv Joimăriţele – matahale slute groase cât
butea şi cu dinţii cât lopeţile, purtând cu ele vătraiul şi sacul cu cenuşă,
căldarea cu jăratec şi ciocanul pentru a pedepsi femeile leneşe care au
neglijat prelucrarea cânepii sau lânii. Aşadar, ca materializare a
duhului strămoşului, masca poate trezi groază şi veneraţie dar impune
în acelaşi timp voinţa purtătorului, considerat în afara rânduielilor
obişnuite, liber să-şi refuleze stări sufleteşti acumulate anterior, apărat
şi de o muţenie rituală pe care o mai întâlnim în practica actelor de
divinaţie, semănat, culegerea plantelor de leac, mesele de pomenire a
decedaţilor; tăcerea fiind asociată actelor primordiale, cel care o
practică simbolizează alteritatea sau apartenenţa la lumea spiritelor, cu
aceşti strămoşi mitici comunicarea făcându-se prin costumaţie, dans
ritual, muzică, gestică, pantomimă, elemente fonice sub sau paraverbale, jocul fiind în acest context ritual sacru, rod al imaginaţiei
mitice, cale spre mântuire şi catalizator al ordinii căci, aşa cum
menţionează Huizinga – reprezentarea însemnând identificare, prin
întruchipare ritualică, actanţii obligă zeii la un modus operandi
favorabil omului.
Între totem, fetiş şi apotropeu se distribuie simbolismul măştii la
multe populaţii ale globului: în ceremonialul cultual, preoţii egipteni
purtau măştile rituale ale zeilor, măştile defuncţilor însoţeau cortegiile
funerare romane ca simbol al arborelui genealogic, funcţie funebră
aveau măştile de lemn pictat ale amerindienilor, aceleaşi măşti purtate
de şamanii populaţiilor niger funcţionând ca indicator totemic iar în
Vrancea la jocul funebru Chiperiul se mai poartă şi azi măşti; de
menţionat că în ajunul sărbătorilor de iarnă se pun pe masă alimente
rituale crezându-se că noaptea vin cei decedaţi să se ospăteze. Ca icon
al protecţiei totemice necesare iniţierii, masca poate fi şi un derivat al
tatuajului (genealogic, sacerdotal, războinic, heraldic sau punitiv) care,
chiar devenit ornament, îşi păstrează funcţia de transfigurare mitică a
strămoşului.
În Mavra Vlahia (vezi simbolistica negritudinii la Hasdeu),
masca poate figura şi daimonul, termen fluent şi disimulant, ambiguu
în indicarea anthropodaimonilor şi zoodaimonilor ca dublete sufleteşti
reciproce ale omului sau animalului, a demonului htonian ca strămoş
mitic prezentat ca arap sau ţigan, a strigoilor şi stafiilor care poartă
signatura stării de haos şi a răsturnării valorilor în acest antract de
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confuzie universală care suspendă ordinea şi întrerupe violent cursul
natural al vieţuirii pe care o proiectează în modelul convieţuiri haotice;
termenul în cauză rămâne însă şi un simbol al legăturii omului cu o
conştiinţă universală superioară, relaţie realizată printr-un emisar divin;
pe această simbolistică ambiguă se bazează efectul dublu al măştii:
mysterium tremendum / mysterium fascinans.
Simbolistica sexuală a măştii se revelează prin raportare la
celebre modele mitice: Dionysos – în dubla sa ipostază: Lenaios şi
Bromos, adorat ca zeu oracular dar şi al vinului, viţei de vie,
petrecerilor şi fertilităţii, admirat pentru frumuseţea pletelor sale chiar
când apărea în ipostaza de ţap, era însoţit, în vesele cortegii, de
bacchante şi satiri purtând toiege împodobite cu panglici şi corzi de
viţă şi, nu de puţine ori, phalusuri agitate ostentativ într-o sarabandă
faloforică şi excitantă; să nu uităm de Priap cel cu barbă şi coarne de
ţap al cărui cognomen era Mentulus şi de geniile silvestre sau
campestre numite satiri, cornuţi neastâmpăraţi, păroşi şi macrofalici,
insaţiabili erotic. Impus ca simbol al orgoliului, nasul hiperbolizat
figurat pe mască este predictiv pentru un penis corespunzător şi indică
modelul priapic al tribului Mandinga prin discrete gesturi de falometrie
ce ascund incomplet fala şi fudulia unor posibili donatori către celebrul
Muzeu Falologic islandez din Reykyavik.
În proximitatea aceleiaşi simbolistici se cantonează şi
pilozitatea excesivă a măştii ca marcă a puterii (intensificator energetic
care poate debuşa în furor eroticus) din moment ce, chiar Biblia ne
povesteşte de Samson, cum că muierea, cînd dormea, tăindu-i părul, i-a
luat toată puterea; în acest context, barba bogată simbolizează dubla
integritate fizică şi psihică, devine apanaj al fiinţelor aflate în relaţii
strînse cu divinitatea, fie ei regi, înţelepţi, sfinţi înainte de canonizare
sau pustnici retraşi din lumea păcatului, indică patriarhalitatea virilă şi
apetitul sexual de tip imperialist, precum şi garanţia jurământului (pe
barba mea!); raderea mustăţilor poate fi act punitiv şi descalificator
(Să-mi radă mie mustăţile!), la maurovlahi postura de rekrut
semnificând o drastică decădere din statutul anterior: „Frunză verde de
harbuz / Vin doi nouraşi de sus / Cu veste şi cu răspuns / Că pe bădiţa
l-au tuns” sau „Părul meu cel gălbior / La maiorul sub picior”; în cazul
entităţilor feminine, farmecul podoabei capilare este primordial iar
desfacerea părului codifică oferta erotică: „Părul negru şi-l întinde / de
la uşă pîn la pat / să nu greşească bărbatul / drumul lui predestinat” –
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proclamaţie nichitastănesciană de superlativă solemnitate pe vremea
cînd Gabriela îl vizita în mansarda din Piaţa Amzei.
Feericul sărbătoresc reuneşte pe Kara-han şi Eryk-han, pe
Ciornîi Bog şi Belîi Bog care redevin fârtaţi ai primordiilor – în acest
context, negrul – dominant în cromatica măştii nemaifiind semnul
doliului absolut ci al fiinţelor ascunse până la invizibil care vin din
Noaptea care este fiica Haosului, simbol al gestaţiei, fecundităţii şi
germinării dar şi epifanie a maleficului care este contrabalansat prin
coroana de pene care identifică purtătorul cu divinitatea sau îi asigură
forţa ascensională prin care poate deveni mesager al acesteia, chiar
dacă e marcat de anumite diformităţi fizice.
Ca şi biciul sau calul, masca e intensificator de putere, cu atât
mai mult cu cât infirmitatea simbolizează doar absenţa unui element de
simetrie care favorizează misterul benefic sau malefic şi poate fi
însoţită de o forţă erogenă devastatoare; unii mascaţi sunt aidoma cu
„prealăudatul beteag”, amintesc de divinităţile unijambiste sau de eroii
claudicanţi, semnul acestora valorificând sacralitatea imparului, fiind
avertisment pentru păstrarea măsurii, pedeapsă pentru un hybris
anterior, preţ plătit pentru o iniţiere în taine ascunse; în paralel, alte
măşti figurând fierari, potcovari, căldărari, coşari sînt considerate
purtătoare de noroc, efect derivat şi de la procedeul de înnegrire a feţei
cu funingine – element care conservă energia benefică a larilor şi
penaţilor.
Chiar dacă par veniţi din miticul Hilariopolis, mascaţii figurează
Männerbünde revenită la yurt, mimetes dar şi mimetikos al căror
mimesis e situat între fanic şi criptic prin aparenţa lor de ne-zdarovîi şi
bez-metca ce ocultează postura de hierofant comunicată printr-un cod
extrem de complex în care orice element este o hieroglyphika.
Indiferent dacă sunt hilare, groteşti sau înspăimântătoare, indiferent
dacă urmăresc protecţia, amuzamentul, deghizarea sau intimidarea,
măştile se asociază unui comportament panic şi unui cod enigmatic:
cuvântul viu devine instrument unificator şi mecanism de producere a
adeziunii, intonaţia, timbrul şi ritmul rostirii realizează comunicarea
emoţională, excesul de semnale are rol protector şi impune reacţia de
răspuns la vorbire (limbajul oamenilor), muzică (limbajul senzaţiilor),
zgomote (limbajul lucrurilor); ca şi în contemporana retorică audiovizuală (vezi Laurenţiu Şoitu) pe canalul de la emiţătorul codificator la
receptorul interpretând se întâlneşte o redundanţă a semnelor care
poate fi derutantă: se comunică prin gestualitatea ludică sau mimetică,
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cvasilingvistică şi co-verbală (mişcări fonogene şi paraverbale, alfabet
ilustrativ, kinemic sau pictomimic), meta sau extra-comunicativă, cu
prioritate asupra semnului vizual înscris în psihologia panoptismului
care îi acordă întâietate în faţa codificării acustice. În aceste condiţii,
segmentele corpului fiziologic (braţ, picior) devin actori metonimici
care acţionează în numele unui regizor unic, actanţi somatici ai
gesturilor eficace în care domină conotativul, emoţionalul şi
imperativul unor veritabile foneme gestuale cu preponderent rol
perlocuţionar care activează atracţia pentru alter, acceptarea unei
suprarealităţi fantastice sau miraculoase cu funcţie de compensare prin
contact ludic; această pluralitate de atitudini comunicative
transgresează realul şi tinde să depăşească aporia celebrului paradox
crengian: Dacă n-a mai venit, înseamnă că a venit! Din moment ce în
pregeneză, lumile diferite (mineral, vegetal, acvatic, cosmic, uman)
existau contopite în nediferenţiere, din moment ce actantul semnificant
corporalizează psihisme ce realizează unitatea între ecceitate, tuitate şi
ileitate, în interiorul acesteia coabitarea sacru-profan devine posibilă
căci entitatea este ce nu este şi nu este ceea ce este . Efectul este posibil
deoarece expresiile considerate tabu exercită o fascinaţie cu efect de
orgasm (G. Astaloş) şi „Cântând şi dansând omul se manifestă ca
membru al unei comunităţi superioare: el s-a dezvăţat de mers şi de
vorbit şi e pe cale să-şi ia zborul, dansând prin aer” (Friedrich
Nietzsche); din această perspectivă se conturează o altă explicaţie, mai
profundă, pentru două din caracteristicile sărbătorii: licenţa şi excesul.
Mimând haosul, jocurile cu măşti acceptă licenţa gastronomică, bahică,
comportamentală, lingvistică – ca un necesar cod înscris într-o
semantică de tip special: carnavalescul este depăşit prin impunerea
măştii ca realitate deschisă concomitent spre planuri separate prin
cosmogonie, semiotica vestimentară devine simbol şi indicator, gestul
e limbaj codificat al emoţiei, decorul include întreaga recuzită ritualică
de tip adaptativ – cameleonic, mitologia diferenţei e abolită, actanţii
transformă turbulenţa în ritual sacru, imaginaţia mistică facilitează
modificările de personalitate care, la rândul lor, resemnifică lumea şi
transformă sărbătoarea într-o dezordine controlată şi dă un alt sens
libertăţii festive; masca nu indică un mutant indecis între regnuri, nu
figurează doar tendinţele infernale ce primesc dreptul de exteriorizare
căci totala libertate aparţine doar fiinţei reprezentate de mască, nu şi
purtătorului; aceasta din urmă însă accesează prin travestire o mirifică
gură de rai, dimensiunea onirică a existenţei, sărbătoarea devenind un
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vis colectiv, securizant şi compensator, un vis ferice al eroilor
Ţiganiadei în care omul uită că Je est un autre şi Ypokrite poate
exclama: Ecce Persona! Acesta este efectul dianatic al măştii prin care
se realizează o magică sintonie care luminează midnight şi pregăteşte
magia darului.
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DO UT DAS

„Salut zi fericită, revino mereu mai frumoasă.”
Ovidiu
Raportat doar la simbolistica sinistrului Cal troian, celebrul
proverbium Timeo Danaos et dona ferentes a fost interpretat la modul
reducţionist şi niţel tendenţios, nefiind corelat cu complementarul Do
ut das care introduce principiul universal Measure for measure:
impunând o relaţie asimetrică şi constrângătoare între donator şi
donatar, acţiunea de a dărui se cere imediat răs-plătită, ca şi orice alt
act ritual; colindătorii dăruiesc gazdei o urare din perspectiva unui
maiestat, a unui plus de putere, prestaţie ceremonială care îşi pierde
eficienţa dacă relaţia de asimetrie nu este corectată prin darul oferit de
donatarul devenit donator; acest raport dinamic cu efect de manipulare
se înscrie însă într-o mentalitate generală care guvernează relaţiile
umane, tinzând să corecteze Homo homini lupus cu Homo homini
angelus.
În societăţile tradiţionale, practica darului poate înlocui, măcar
parţial, sistemul vânzării / cumpărării în măsura în care aplică
principiile reciprocităţii şi obligativităţii şi este integrat în prescripţii şi
reguli ale sociabilităţii care ilustrează sau impun ierarhia necesară
sistemului; pe acest amestec de obligaţii şi libertate se edifică cutuma
numită potlatch sau kula; pasul următor a valorificat convingerea că
generozitatea umană ar putea stimula pe cea a zeilor – perspectivă din
care darul devine ofrandă, jertfă, formă subtilă de Self gratification
supusă lui Deus dedi. M. Mauss (Eseu despre dar) a demonstrat
convingător că darurile şi ofrandele se structurează după un cod precis
în condiţiile în care statutul social depinde hotărâtor de tripla obligaţie
de a dărui, a primi şi de a înapoia darul – acţiuni care au răsfrângeri
morale, juridice, religioase sau economice. Psihanalitic, darul
ilustrează esenţa propriei fiinţe iar refuzul darului semnifică de fapt
refuzul relaţiei; schimb deghizat sau mijloc de conciliere, darul
funcţionează ca autogratificaţie sau mijloc de contact cu
transcendentul, solemnizează cotidianul şi integrează în comunitate,
căci principiul reciprocităţii reglează comportamentul, indiferent dacă
darul e în muncă, alimentar, pecuniar, conceput ca obligaţie socială sau
plată anticipată. În ambianţa riturilor de trecere, masa rituală, darul şi
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ofranda sunt orientate către divinitate sau către strămoşi, pentru
câştigarea bunăvoinţei sau atenuarea sentimentului de culpabilitate –
unui dar spiritual (colinda) răspunzându-i-se cu un bun material, de
regulă alimentar, transfigurat la rândul său spiritual. Chiar dacă Mauss
defineşte noţiunea de potlatch ca un set de „prestaţii totale de tip
agonistic”, sanscritul dadami se dehime impune principiul justiţial în
numele căruia prisosul trebuie cedat pentru ca posesorul să nu fie
pedepsit de zei iar în arealul etnic românesc darul e mai puţin legătura
care obligă şi mai mult credinţa că în postexitenţă se regăseşte
multiplicat; ca tehnică de festivizare, darul urmăreşte producerea
bucuriei printr-o cultură a stimulentelor, anularea alterităţii prin
confuzia hostis – hospes, ego – foreigner, acceptarea străinului ca
oaspete, evitarea darurilor risipitoare, intensificarea semnificaţiilor;
prin aceste dimensiuni, sărbătoarea românească evită cheltuirea
agonistică şi demonia risipei, polyposia, dipsomania şi bulimia căci
darul este, concomitent, prinos şi jertfă din moment ce Dionysos se
jertfeşte ca licoare divină şi Hristos se redistribuie ca hrană.
Sărbătoarea românească nu este atât redistributivă cât ritualică: masa
este pentru oameni, zei şi spirite, alimentul sacral are virtuţi magice,
terapeutice, apotropaice sau divinatorii, comensualitatea asigură
bunăstarea familiei prin bunăvoinţa zeilor, străinul este sol al altei
lumi, mediator între sacru şi profan, pâinea şi colacul sunt simulacre
ale totemului, se distribuie ierarhic şi asigură coeziunea afectivă,
comensulitatea tinzând să devină consensualitate rezistentă în timp.
Aşa se explică de ce alimentele au generat un cod cultural semiotizat
după criterii religioase, etnice, morale sau sociale: „Procurarea hranei,
gătitul dar mai ales consumul ei, în culturile tradiţionale, bazate pe o
viziune mitico-magică a lumii, au constituit adevărate ritualuri sacre,
cu finalizări magice şi religioase multiple” (Ivan Evseev –
Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, pag. 32).
Chiar dacă străinul e conotat negativ, prin opoziţie cu
autohtonul, în postura de oaspete poate fi mesager al zeului sau al
strămoşului, ceea ce transformă ospeţia în schimb simbolic şi sacral
din moment ce oaspeţii / colindătorii se prezintă în locul zeilor; să ne
amintim de Homer: Nausicaa ne avertizează că „trimişi de zei ne vin
străinii şi cerşetorii” iar pescarul Eumeu adaugă: „de la Joe sînt trimişi
străinii şi cerşetorii toţi”, semnificativă fiind şi informaţia cantemiriană
citată într-un capitol anterior.
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Pînă la a fi un modus vivendi sărbătoresc, masa rituală e mai
întîi un dialog, un schimb alternativ de enunţuri ce respectă gestualităţi
care avantajează relaţia de agregare printr-un protocol de întâmpinare
ce include operatori de contact şi ambreiori de tipul imixtio manum,
zîmbetul, înclinarea capului, privirea prietenoasă, îmbrăţişarea; din
această perspectivă, aprecierea lui Marco Bandini este cel puţin
superficială: „Felul de a ţine sărbătorile la moldoveni este de a se
abţine de la muncă şi a se deda plăcerilor, petrecând ziua cu băutură,
cu mese şi cu joc”. Ca şi eroii homerici, homini festivi ai sărbătorilor
noastre ridică cupa pentru zeii uranieni şi varsă o picătură pentru cei
telurici, respectă normele tradiţiei privind timpul, spaţiul, conţinutul şi
codul darului, argumentat gestual şi verbal, edificat pe subtilităţile
trifologiei şi pe simbolul oblativ al mâinii. În contextul comentat,
comunicarea socială se face prin schimburi şi echivalări de valori, prin
daruri care anticipează împlinirea destinului, prin acte care aparţin de
L’art de vivre longtemps, anulînd postura Stranger in a Strange Land în
modul cel mai eficient posibil: Pîinea coaptă / Buni oaspeţi aşteaptă!
E momentul să desfăşor evantaiul darurilor pe care Les bons
paysans valaques le oferă colindătorilor, să supun unei krisis
nepărtinitoare efortul de instaurare a unei diakonia de tip Open
Society, îndreptând digitus impudicus doar spre pecunia în cazul căreia
simbolismul e palid şi neconcludent. Menţionez cu anticipaţie că
darurile tradiţionale, exclusiv alimentare, nu sunt ce par a fi, valoarea
lor fiind simbolică şi înfăşurată într-un cod deosebit de subtil şi
semnificativ.
Impregnat de sentimentul sărbătorescului, omul festiv aşează pe
masa rotundă – altar de jertfă şi simbol al cerului – alimente
deţinătoare de sacralitate, chiar dacă această dimensiune este
conştientizată confuz pe baza principiului pars pro to conform căruia
hrana reprezintă zeul şi partea are eficacitatea întregului care
originează, devenind împărtăşanie, transubtanţializare, prin
absorbţie/masticare, chiar transformarea culinară asigurând un cumul
de simboluri. Astfel, lungul drum al pâinii către casă presupune
prescripţii şi interdicţii, gesturi şi formule rituale pentru atragerea
forţelor benefice; pâinea rituală se pregăteşte dimineaţa, pe inima
goală, prin dozarea atentă a componentelor, elemente de descântec şi
formule magice care să asigure alchimia creşterii, întreaga cultură a
grâului fiind, după Aristotel, similară cu educaţia ce se dă copiilor,
impunând solemnitate, sacralitate şi respect; aluatul e simbol al
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zămislirii şi stimulent al creşterii, remediu împotriva sterilităţii şi
apotropeu (aluatul frământat în noaptea Crăciunului e bun de deochi la
vite, copilului la botez i se pune în faşă pâine şi sare pentru a fi
îndestulat în viaţă, aluatul rămas pe covată e bun pentru vite, înainte de
a dospi se urează: Aşa să-şi aducă aminte pâinea de dospit cum şi-aduc
aminte fetele de măritat); grâul e cristoforic iar făina e hrană materială
dar şi spirituală, simbol al relaţiilor de neam şi ofrandă rituală; ca şi
alte alimente, pâinea e nutritivă, terapeutică, apotropaică, divinatorie –
mai ales când forma în care este prelucrată îi augmentează
semnificaţiile extraalimentare preluate prin reproducerea actelor
primordiale şi modelelor mitice. La sărbători, ceea ce s-a dobândit
împreună se consumă împreună, ospăţul fiind concomitent pentru zei,
pentru oameni şi pentru morţi. În riturile de trecere, în situaţiile
liminale „de destrucţie spaţială, temporală sau socială” (O. Văduva –
Paşi spre sacru, pag. 57) se oferă ca dar şi se consumă colacul modelat
şi ornamentat arhetipal pentru funcţia sa mediatoare în pragurile de
separare/integrare; prin formă, colacul sugerează veşnicia, analogia cu
şarpele îl impune ca distribuitor de fecunditate, rotundul slujeşte
magiei apotropaice, împodobirea prin împletire, răsucire, incizie îl
transformă în obiect ritual; roată a vieţii, disc solar şi semn astral,
colacul mai poate semnifica biruinţa asupra morţii (pasca) sau ofrandă
funerară (mucenicii); arhetip al totalităţii şi imagine a centrului creator,
colacul mai simbolizează mişcarea circulară infinită, circumferinţă pe
care orice punct poarte fi al începutului, similitudinea cu inelul şi
coroana fiind marcă a împlinirii superlative. Grâul fiind hrană ce
asigură imortalitatea, simbol al reînvierii, sămânţă regeneratoare şi
panspermie, paradigmă a devenirii, colacul este şi simbol al
fecundităţii şi fertilităţii, la rândul ei stimularea recoltei realizându-se
prin coitus agro; este de acceptat că acelaşi efect îl aveau prăjiturilefalus oferite la serbările zeiţei Atena. O simbolistică şi mai profundă îşi
descoperă colacul prin corelare cu oul folosit în practicile divinatorii
din noaptea dintre ani ca arhetip şi rezumat al cosmogoniei; ca şi oul,
colacul îşi are începutul şi sfârşitul în sine, conţine probabilităţile
oricărei dezvoltări pe care le incifrează transformând pâinea – aliment
cu atributele regalităţii – în semnificant al sănătăţii şi bunăstării; în
asociere cu sarea, pâinea e receptată şi ca simbol universal al ospeţiei.
Adjuvant energizant şi euforizant, sarea era, în Imperiul Roman,
salarium, însoţea sacrificiile şi simboliza armonia; perspectiva biblică
îi adaugă capacitatea de a conserva nealterat mesajul divin; românii
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cred că alungă răul din casă şi are un efect sporitor asupra lactaţiei; sal
sapientiae este asimilată inclusiv hranei spirituale şi înţelepciunii, era şi
continuă să fie folosită în ritualuri de ospitalitate şi înfrăţire; este
folosită în actele divinatorii (calendarul de ceapă) iar pusă pe prag sau
fereastră are rol apotropaic; pe masa de sărbători rămâne mereu
prezentă, pentru bucuria spiritelor.
Comentând Simbolurile erotice în creaţiunile poporului român
(studiu publicat în urmă cu unsprezece decenii), George Coşbuc se
opreşte asupra simbolisticii mărului pe care mirele îl dăruieşte la
logodnă viitoarei mirese: „Mărul e cunoscut ca simbol erotic din cele
mai vechi timpuri. Chiar în Biblie iubirea sexuală e simbolizată prin
măr: Eva mănâncă din el şi apoi îndeamnă şi pe Adam să mănânce.
Dintr-un măr se naşte cearta dintre Iuno, Venus şi Minerva şi mărul
rămâne al zeiţei voluptăţii. În toate literaturile europene de astăzi mărul
e simbolul sexualităţii. În literatura noastră populară întâlnim foarte
des mărul când e vorba de iubire. Toţi cunoaştem vorba „Cât e moşul
de bătrân, tot ar mânca măr din sân”. Aceeaşi conotaţie şi-o păstrează
mărul dăruit colindătorilor: ca arbore, mărul e simbol edenic al
cunoaşterii şi înţelepciunii iar fructul metaforizează ispita, e metonimie
a fetei de măritat şi icon al sânului; pentru Platon, androginul
primordial era sferic (ca un măr), sugestie pe care o păstrează şi
Sărutul brâncuşian; în basme, mărul e adjuvant în alegerea mirelui iar
consumul poate produce minunea numită graviditate; sintagma florile
dalbe, flori de măr ca refren al colindelor este o incantaţie magică, la
fel ca şi comparaţia ca merii, ca perii din obiceiul semănatului; în
postura palatului împărătesc transformat în măr de aur, conotează un
condensator de energie; uşor de păstrat peste iarnă, mărul a putut
deveni şi simbol al nemuririi. Similar, para a devenit metaforă a
trupului feminin şi simbol al senzualităţii (pentru calităţile gustative şi
olfactive), inclusiv pe seama unui simbolism universal al pomului şi
fructului: atingerea pomului provoacă naşterea miraculoasă, mersul
după fragi şi mure (în cazul lui Creangă, după bureţi) semnifică
expediţia erotică, ofranda rituală include şi fructele valorificate sub
speciae sacralis, pentru slavi chiar pruncul e fruct (plod). În lirica
folclorică, mărul proiectează, prin paralelism, imaginea iubitului (Mă
miram ce-mi place mie, / Mărul roşu de la vie, / Bădiţa de omenie! /
Mă miram ce mi-i drag mie, / Mărul roşu pădureţ, / Bădiţa cu părul
creţ!), vremea potrivită măritişului (Dă-mă, mamă, când mă-ntreabă /
Ca să mă mărit degrabă, / C-aşa-i rândul fetelor / Ca şi vara-a merelor),
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fiind şi depozitar al memoriei amanţilor: Foaie verde foi de nuci, /
Spune-mi bade, un’te duci, / Să-ţi dau două mere dulci, / Când îi vrea
să le mănânci, / Tot aminte să-ţi aduci / De-ale noastre vorbe dulci;
referiri asemănătoare se regăsesc privitor la nucă şi miere: Gura mea-i
unsă cu miere / Frumosu-i cine o cere. / Gura mea-i unsă cu nucă, /
Mîndru-i cine o sărută.
„Nuca – apreciază Coşbuc – a fost simbol al iubirii sexuale şi la
greci şi la romani şi e astăzi mai la toate popoarele din Europa. Nucul
era arbore dedicat Afroditei. La noi, frunzele de nuc au cea mai deasă
întrebuinţare în descântece şi vrăji de iubire.”; ar mai fi de adăugat că
nucul e perceput şi ca arbore donator (poate ascunde o comoară).
Mierea – folosită pentru prepararea julfei – e apreciată superlativ
pentru virtuţile sale purificatoare şi fertilizatoare şi apare ca aliment
ritual în momentele fundamentale ale vieții: în prima scaldă a
copilului, în paharele dulci ale mirilor, în prepararea colivei; e
componentă a hranei zeilor, conotează existenţa paradisiacă, se oferă
ca ofrandă.
Aprecierea conform căreia cânepa (Cântă cucu-n curmătură, /
Vine badea să-i dau gură, / Dar eu gură nu i-oi da / Pân’n-oi topi
cînepa) ar fi un simbol erotic mai discret nu pare a se confirma în cazul
acestei plante cu intense virtuţi magico-mitice, indiferent de varietate,
canabis sativa sau canabis indica; rezistentă la putrefacţie, din ţesătura
de cânepă se croieşte cămaşa mortului – apotropeu considerat
inexpugnabil, din seminţe se face julfa, împărţită pentru pomenirea
celor dispăruţi; romanii practicau fumisterii iar kapnobataii tracilor
fumigaţiile cu efect halucinogen; pentru daci era plantă psyhopompă şi
mijloc ritual de obţinere a extazului; românii o folosesc în ajun de
Crăciun în practica ghicitului premarital şi pentru prepararea laptelui
de buhai şi a julfei; seminţele zdrobite în piuă se transformă într-o
masă uniformă cu miros excitant, preferată de copii chiar dacă este
denumită căcat de urs; cojile se separă prin spălare şi limpezire, din
fiertură se separă julfa care se amestecă cu turtele; apa rămasă –
puternic impregnată – se consumă cu mămăligă coaptă pe plită, acest
ciudat lapte de buhai având virtuţi afrodisiace şi fiind administrat în
chip fericit chiar la sfârşitul postului.
Alimentele consumate ritualic sau dăruite nu şi-ar putea realiza
potenţialităţile în lipsa acelui intensificator ideal, nelipsit din panoplia
sărbătorii şi nici din preajma făpturilor divine: vinul de viaţă lungă al
românilor este, în context, similar cu alte băuturi sacre precum soma
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vedică, haoma iraniană, hidromelul eddic, ambrozia Olimpienilor,
chiar dacă oenologia nu acceptă această asimilare de ordin mitologic;
alte denumiri însă (water of life, vodka, acquavitae) ar putea încuraja
această asociere. Apt să reinstaureze starea primordială, să declare
aristos pe rex bibendi, consumul ritual al băuturii e considerat cale a
cunoaşterii entuziaste şi eliberare din ordinea cauzală şi rigoarea
temporală, mijloc material de încântare şi descântare, de pătrundere a
sacrului în fiinţa umană – aşa cum credeau şi discipolii de la ospeţele
iniţiatice ale nemuririi prezidate de Zamolxe; în cultul lui Dionysos /
Bachus, vinul e băutură rituală, la daco-romani e euharistic,
creştinismul îl acceptă pe Sf. Vasile ca patron al viţei de vie,
mărturisitorul se împărtăşeşte pe aceeaşi cale a absorbţiei lichidului cu
valoare de elixir, care este prezent şi la ritualul peţitului, chemarea la
nuntă, stropitul mortului. La marile sărbători şi rituri de trecere, vinul
nu e numai ofrandă rituală prin simbolismul primei picături ci şi
simbol al tinereţii fără bătrâneţe, al legăturii mistice facilitând
reintegrarea într-o altă ordine prin abolirea condiţiei profane; poporul
acceptă că în noaptea Anului Nou, apele se transformă în vin pentru
reabilitarea sângelui obosit, că beţia ritualică, mistică sau iniţiatică
facilitează risus natalis care stimulează depăşirea crizei solstiţiale, că în
perioadele de tranziţie beţia devine sacră şi rezolvă antagonismul cerpământ, nocturnae bacchationes având acces inclusiv la delirul
orgiastic care simulează planul divin al vieţii dezlimitate prin
beatitudine, exaltare şi vizionarism, prin refacerea comuniunii Ich und
Du în numele unei foarte omeneşti confuzii între furor eroicus şi furor
eroticus ce proclamă principiul zeului indic: Dragostea unde se pune,
nu-i nici frică, nici ruşine.
Dacă, la sfârşitul acestui capitol, ai înţeles că sărbătoarea nu e
snobism gastrolatric ci ritual euforizant în care pancratismul difuz
emanat de Do ut das transformă pe satisfatti e stupidi în very important
persons pentru care Theoretikos bios este trăită avec grandeur et
majeste, poţi trece la următorul în care voi face vorbire despre ce are
armăsarul mai crâncen între iepe (ca să mă exprim cu smerenie
argheziană) pentru a demonstra că truda este pentru creaţie şi
sărbătoarea pentru pro-creaţie, adică este prioritară faţă de activitatea
cotidiană.
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EROS MATUTINUS

,,Verweile doch! Du bist so schön.”
Faust
Mitologiile lumii ne încredinţează că toţi zeii se înalţă la cer şi
nu se mai întorc printre muritori în întruchiparea pe care aceştia o
aşteaptă, o semnificativă excepţie înregistrându-se totuşi: Eros / Amor
– mereu prezent în mundan, mereu revivalizat de fiecare generaţie şi de
fiecare individ. Amore, more, ore, re!
Coborâtă din mitologie, sărbătoarea e primum movens erotic,
depozit de semnificaţii programat să semnifice multiplu şi să repete
entuziast modelul originar ca operă de universală şi eternă pedagogie;
din această perspectivă, sexualitatea debordantă este antiteza absolută a
morţii, viaţa însăşi în juvenila sa explozie, bunătate divină, autarhie şi
plenitudine ce năzuieşte spre idealul androginului ca abolire a
experienţei dualului şi reconciliere a antinomiilor prin coincidentia
oppositorum; din aceeaşi perspectivă, îmbrăţişarea şi sărutul realizează
androginitatea capabilă să producă fericirea la purtător, motiv pentru
care, în sărbătoare, zeii devin îngăduitori cu plăcerile: Vivat Venus,
vineat vinum! Sărbătoarea reuneşte puruşa cu prakriti, huan cu hi, linga
cu yoni, yang cu yin, animus cu anima, în concordanţă cu
multimilenara înţelepciune vedică: „Femeia aceasta a venit ca un ogor
viu; semănaţi într-însa, bărbaţi, sămânţa voastră!”; de observat că la
toate popoarele pastoral-agrare cultele falice valorifică relaţia
inseminare – însămânţare şi asimilează orgia rituală hierogamiei, din
moment ce după ekstasis urmează enthousiasmos; Dionysos era pentru
greci posedans sau phailen, mixis aphrodision bîntuie lumea homerică,
L’Usage de plaisir fiind kata nomon sau para nomon, după cum libido
sexualis devine furor sexualis; La cantique des cantiques sugerează că
nu întotdeauna cumpătarea reglementează comportarea, coitus
venereus fiind de preferat celui interruptus sau experienţei sinistre a lui
Onan; tradiţia vedică impune Dorinţa ca prima sămânţă a gândului,
intuiţie confirmată de rugămintea Herei către Afrodita: Dă-mi a iubirii
putere şi dorul cu care tu birui totul pe lume, pe zeii cei nemuritori şi
pe oameni!; după ce l-a văzut pe Pan redivivus, Ileana (Ilid, sora lui
Helios) devine Iana – Diana – Ylen şi se metamorfozează în Laetitia,
cea care îi invită pe sexuaţi în La Jardin des delices pentru a realiza
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Solve et coagula prin hieros gamas, de unde originează gnosis;
falahoria devine Der Fetishismus, fără nimic din conotaţia lui Phalus
impudicus şi din pornofilia imputată uneori primitivilor căci erotogonia
a impus modelul unei excesivităţi care înfiinţează şi al unei violenţe
constructive, vizibile în ritualul sărbătoresc care confirmă prin retrăirea
vârstei mitice. Această simbolistică se corelează strâns cu cea a
sărbătorilor, dacă ne amintim că romanii consacrau prima lună a anului
lui Ianus Consivius iar pentru greci anotimpul hibernal era propice
procreaţiei; eroul basmelor româneşti acţionează, de regulă, din impuls
erotic, emblemele sale falice şi solare fiind calul, paloşul, fluierul iar
despre Sf. Vasile, chiar cuvioasa hagiografie recunoaşte că a fost
afemeiat şi beţiv; că chiar crucea este un străvechi simbol falic şi solar
o dovedesc toate dicţionarele de simboluri, din semn al planetei Venus
în alchimie migrând în biologie ca semnificant al componentei
genetice feminine. Că din simbolismul costumar, gestual, alimentar,
iconic sau choreic al sărbătorii nu lipseşte această componentă, am
demonstrat anterior; acum şi aici îmi exprim convingerea că erotismul
este de fapt dominant, chiar ştiinţe sobre şi academice precum
sociologia şi etnografia confirmând că preocupările fundamentale ale
indivizilor umani vizează poziţia, nutriţia şi copulaţia – fenomen
caracterizator şi pentru lumea animală; pentru Freud, motivaţiile
adânci ale comportamentului uman se găsesc în pulsiunea sexuală şi
cea de autoconservare, sexul e producător universal al plăcerii
universale iar mariajul o încercare de a pune de acord principiul
placebo cu fecundaţia; voi numi acest indice existenţial anticartezian,
opus lui dubito ergo cogito, panerotism şi îi voi căuta ilustrarea, mai
întâi, în înţelepciunea textelor folclorice.
Pentru fata îndrăgostită, prezenţa iubitului e indispensabilă
sporului la lucru: Când bădiţa-i lîngă mine, / Fusul se-nvîrteşte bine, /
Iar când badea a plecat, / Am zvârlit fusul sub pat; flăcăul, la rându-i,
suferă de aceeaşi mania erotika: Când te văd în bătătură / Îmi uit
plugu-n arătură; iubirea acordă dispensă de vârstă (Frunzuliţă peliniţă, /
Draga badei copiliţă, / Astă vară sugeai ţâţă / Şi-acum dai badei guriţă)
şi transformă dezavantajele în semnificanţi redutabili ai
disponibilităţilor erotice (Mititică-i şi nu creşte / Dar iubeşte de
pârleşte // Drag-mi-a fost mândruţa-naltă / Că-mi dă gura peste poartă),
impune o concurenţă atroce (Foaie verde solz de peşte / Eu iubesc,
mama iubeşte: / Eu iubesc că-s o copilă / Da’mama-i căţea bătrână), se
justifică cu argumente din registrul lui advocatus diaboli (Nu mă bate,
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mamă, bate, / C-am şezut prea mult pe spate / De-auzeai cum se ruga /
Ai fi stat şi dumneata) sau ale ipocriziei pioase (Tot mă mustră cugetul
/ Cu cine-am făcut pruncul: / Cu doi băieţei săraci / În pădure păscând
vaci: / Erau băieţi de vadană / Şi-am gândit să-mi fac pomană); pentru
iubire, orice prilej e oportun (Ce caţi, mândră, pe colnic? / O vacă cu
viţel mic / Şi-un pustiu de ibovnic); selecţia nu este chiar obligatorie
(Foaie verde şi-o lalea, / Când eram în vremea mea / Oricine nu-mi
trebuia / Că om frumos îmi plăcea, / Da’amu-i amar de mine, / Şi de
hâd îmi pare bine), invadează spaţiul obiectelor (Cine are ibovnică /
Tare-i pare noaptea mică / Şi perniţa uşurică. / Cine-a avut şi-amu nare / Tare-i pare noaptea mare / Şi perniţa drob de sare) şi chiar postexistenţa (Toată lumea vrea să mor / Să rămâie mândra lor. / Mândra
lor nu le rămâne, / Dacă mor, o iau cu mine); din credinţele românilor
nu lipseşte nici agroerotismul: toamna, când pui usturoi în pământ, să
te dai de-a tumba peste el (ca fetiţa noaptea-n pat – n.n.) ca să crească
căpăţânele mari…
Chriseis aphrodision nu lipseşte nici din preocupările unor mari
spirite, fals tabuizate: cel numit de Eminescu, Jupiter în harem şi căruia
Caragiale plănuia să i se adreseze cu formula Es. Min. Tit recunoştea
că la Junimea pornografia era practicată de bărbaţi inteligenţi, inclusiv
pe uliţa din faţă, după vorba humuleşteanului care dorea să rămână
pornopolitically corect; la unele întâlniri de intelectuali ce păreau
constipaţi de prea multă seriozitate, Noica obişnuia să rostească
invitaţia: Ei, şi-acum să vorbim şi despre muieri! Nu doresc să
focalizez referirile la erga Afrodites spre Sexual Behavior, ginofobă
akolasie sau omfaloscopie practicată de închinătorii zeiţei Penia căci în
Labirinto d’ amore se găsesc mărturii ce dau erosului dimensiuni
transcendentale (despre L’ Amor che move il Sole e l’altre stelle a scris
cel revenit din Infern) ce depăşesc limitele fiinţei căzute în timp; citez
din Quevedo: Voi fi ţărână, dar ţărână îndrăgostită; da, scrum voi fi,
dar scrum având simţire, şi lut – dar plin de-al dragostei pojar…
Pentru a fixa în cadre raţionale componenţa erotică a sărbătorii
se cuvine să aduc în discuţie cumplitul (vezi latinescul acomplire)
cezarism erotic feminin; după perioada matriarhatului, masculinul a
preluat sarcina asigurării nutriţiei şi a depus eforturi supraumane
pentru asigurarea poziţiei Alpha, tinzând să uite că acestea sînt
mijloace şi nu scopuri; în noile condiţii, matriarhatul s-a travestit în
specializarea pentru gingaşa trebuşoară a dragostei; dacă analizăm Le
peuple roumain d'apres se chantes nationaux, descoperim un
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impresionant arsenal al eufemismelor ce referă la acest subiect arzător
la ordinea vieţii, alcătuit din apropouri, metafore, alegorii, simboluri;
cînd acesta nu e eficient, femininul devine Venus praxis pentru ca
Naturaliter să fie şi Inevitabiliter, Tutto e subito, fără grijă pentru
pietas şi pecavit, exploatând Ta aphrodisia / Ta Venerea fără a rosti
vreodată J’en ai assez, chiar dacă femininul se travesteşte în Dieva
Zlatovska sau La vierge aux cheveaux d’or; în acest fel, ars erotica
devine scientia sexualis şi ars artium, aisthesis se transformă în karibda
a cărui necesitate e recunoscută discret: Dragă mi-i lelea bălaie / Că mă
cheamă noaptea-n paie.
Invitaţia erotică poate îmbrăca straiul duioşiei (- Vai, bădiţă,
cum eşti tu, Nici aseară, nici amu. Las’mîndruţă, de-om trăi, / Mîine
seară ştim ce-a fi) sau al flatării (De eşti, bade, om viteaz, / Fă-ţi fîntînă
cu pîrleaz / Să-ţi vie mândra la mână / De trei ori pe săptămână);
interesant este că ritmul ternar este recomandat şi de psihanaliza
americană post-freudiană; uneori, mesajul e centrat pe funcţia
metalingvistică pentru ca destinatarul care nu e născut poet să
decodeze corect metafora (Două mere, două pere, / Două ţîţe dalbe-a
mele), alteori pe cea perlocuţionară, dezinhibantă (Frunză verde
merişor / Vin’la, ţaţa, puişor, / Să te culc pe sânul gol); nu lipseşte
gratificaţia pentru excelenţa superlativului eficient: Eu îl îmbii cu
mâncat, / El mă ia, mă pune-n pat: / Bravo, c-aista-i barbat! Despre
ferocitatea felină a feminităţii îndrăgostite a glosat genial N. Stănescu:
Leoaică tânără, iubirea / mi-a sărit în faţă. / Mă pândise-n încordare /
mai demult. / Colţii albi mi i-a înfipt în faţă, / m-a muşcat, leoaica, azi
de faţă.
Mă racordez la subiectul cărţii, folosind un citat din Petru
Caraman: „Aproape fiecare întâmplare, fiecare mişcare a fetei în
timpul întregului ciclu, însă mai cu seamă în nopţile ajunurilor celor
trei mai însemnate sărbători, capătă importanţă de omen în legătură cu
idealul măritişului” (Colindatul la români, slavi şi la alte popoare;
pag. 582); această dimensiune scoate sărbătoarea de sub zodia
gratuităţii şi îi dezvăluie adevărata esenţă: Deseară se lasă sec / Mă
duc, mamă, să mă-nec / Unde-a fi balta mai lată, / C-am rămas
nemăritată; pentru o înţelegere adecvată, revin la câteva dintre
simbolurile sărbătorescului – cu intenţia de a delimita mai precis
componenta pe care o figurează titlul prezentului capitol.
Fără o tensiune dramatică deosebită, jocurile cu măşti zoomorfe
semnifică năzuinţa de unitate şi înmulţire, repetând exerciţiul
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metamorfozei pentru ca înmulţirea animalului-totem să o influenţeze
benefic şi pe a oamenilor, chiar jocul fiind un incitant la dragoste şi
fecunditate; pornind de la constatarea că aceste măşti sunt împodobite
cu găteli femeieşti, Traian Herseni le proiectează originea în perioada
matriarhatului şi asimilează săriturile măştii cu cele ale femelelor în
timpul rutului şi un cult ancestral al mumei; jocul poate deci semnifica
şi satisfacerea în ficţiune a încă imposibilului din realitate căci, ca şi în
dragoste, presupune consum de sine şi consum al partenerului după
modelul energiei pirice, pregătind în acelaşi timp viitorul apropiat prin
vraja tactilică menită să antreneze fiinţa pentru dialogul erotic, aşa cum
rezultă şi din scrisoarea unui matematician (Dan) către un filolog
(Tudor): „Du-o în cîmp undeva, sau în pădure şi înseraţi-vă în nunta
totală. Dacă aprehendezi rezistenţe fizice (morale nu cred să opună),
mărgineşte-te la tacturi superficiale. Reţeta mea”. Ca metaforă a
combustiei erotice figurează simbolul ignic, chiar frecarea lemnelor
pentru obţinerea focului semnificând un complex eroto-piric: sufletul
îndrăgostit arde-n iubire ca para, incendiul erotic poate devasta natura
(Foaie verde şi-o lalea / Mai încet cu dragostea / Că se-aprinde
pajiştea), codul ignic poate referi la Eros, ca la Eminescu (Dar ce
frumoasă se făcu / Şi mîndră, arz-o focul) sau ca în zicerile populare: a
lua foc, a pune pe cineva pe jar, a lua cămaşa foc, a intra în foc, a pune
mâna-n foc, a o lăsa focului, frumoasă de mama focului; similar
foloseşte limbajul erotic şi codul culinar, a mânca pe cineva din ochi, a
mânca foc pentru cineva, a mânca pâine şi sare de pe un talger cu
cineva…
Aşa cum am mai arătat, chiar procesul de preparare a pâinii e
asimilat cu zămislirea şi procreaţia, ingestia alimentelor dezvoltă o
voluptate nutritivă relaţionată cu cea sexuală; similar, în simbolismul
erotico-marital, calul e cursier erotic, bradul – substitut al bărbatului iar
darul, mesager al erosului: De mă laşi să vin diseară / Îţi aduc un măr
şi-o pară!
În esenţă, întregul mecanism al colindatului are aceeaşi
finalitate: „…obiceiurile de Anul Nou nu erau numai urări de belşug şi
bunăstare, ci şi urări pentru viitoarele căsătorii, care în satul tradiţional
se încheiau în câşlegi, adică în răstimpul ce urmează imediat după cele
12 zile în care se sărbătoreşte Anul Nou” (M. Coman – Izvoare mitice,
pag. 61); şi mai la obiect se exprimă Petru Caraman analizând o
anumită categorie de colinde: „Motivele erotice sînt cu drept cuvânt
baza colindelor de fată, ele formează atmosfera lor şi poate nu există
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colinde din această specie, în care alături de alte subiecte să nu se
fixeze şi un motiv erotic sau măcar în parte să-i dea colindului un sens
de aşa natură. Această categorie ia în adevăr proporţii hipertrofice în
colindele de fată mare”. (Colindatul la români, slavi şi la alte popoare,
pag. 71 – 72); această tendinţă ar putea explica şi contaminarea
evidentă a colindelor de modelul poeziei erotice:
Gospodarii sunt acasă
C-o chilă de vin pe masă
Şi una de ţuic-aleasă,
N-au cu cine s-o cinstească.
N-am o scară să mă sui
Sus în naltul cerului
Să fur cheia raiului,
Să dau drumul dorului –
Să-i dau drumul ca să cadă
La Veronica-n ogradă.
Procesul contaminării vizează inclusiv piesa Cerbului în care
descopăr versuri precum:
Foaie verde liliac,
Ieşi, Marie, în cerdac
Şi mă-ntreabă de ce zac.
Maricica m-a chemat
Şi mi-a dat zahăr pisat
În guriţă mestecat.
Consider momentul potrivit pentru a aduce unele corecturi
definiţiilor prea grăbite care s-au dat sărbătorii, relaţionând fenomenul
cu poziţionarea sa faţă de categoriile de vârstă şi sex; în comunităţile
tradiţionale, interesul pentru individ este relativ scăzut şi acesta
contează doar în măsura în care se supune sau nu categoriei care îl
aspiră sau îl refuză; excepţiile sunt de regulă izolate prin atitudini
diferenţiate de la dispreţ la milă. Mă ocup mai întâi de extremele de
vârstă: copiii produc o imitaţie, un plagiat care devine credibil doar
datorită farmecului primei vârste; se asociază aleatoriu şi pentru foarte
puţin timp, aleg un repertoriu facil, colindă neselectiv, în grabă,
fascinaţi de darurile primite, pentru care intră de multe ori în
concurenţă; gratificaţiile orale le măresc bucuria dar egoismul nu se
dizolvă în sentimentul apartenenţei la grup; bătrânii sunt uneori
deranjaţi de excesul festiv şi carnavalesc, îl acceptă cu măsură, sunt
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lipsiţi de entuziasm, produc comparaţii defavorabile prezentului, cu
tendinţa să se retragă în singurătate şi meditaţie, neîncrezători în
efemerul împodobit şi risipa provocatoare; maturii se simt datori să
gestioneze o risipă planificată temperând excesul care ar pune în
pericol subzistenţa din perioada post-festivă; gospodăria trebuie să
funcţioneze sub toate aspectele în condiţiile unei autarhii totale,
imitând modelul aproape imposibil al unei economii închise dar
prospere; rămâne concluzia că segmentul cel mai implicat, cel mai
interesat de oferta sărbătorescului este tineretul de ambe sexe aflat în
stadiul premarital, spectator total implicat, oficiant neobosit – în
numele unei oferte numite căsătorie. Din acest punct de vedere,
sărbătoarea îşi dezvăluie un aspect aproape dramatic: speranţele
investite se pot împlini sau nu, consumul material, energetic, afectiv
poate sau nu fi eficient, unele destine se pot frânge, multe aşteptări se
pot dovedi zadarnice; aş asocia tabloul cu cel al peisajului silvestru: de
la depărtare, pădurea e o minune iscată din lumină şi clorofilă; din
interior doar vom sesiza lupta acerbă pentru… un loc sub soare, pentru
o picătură de apă, pentru o gură de aer…
Tinereţea sărbătorii, sărbătoarea tinereţii; transcriu mai întîi, ca
suport al comentariului ce urmează, o minunată poezie blagiană:
Copilul râde:
„Înţelepciunea şi iubirea mea e jocul!”
Tânărul cântă:
„Jocul şi-nţelepciunea mea-i iubirea!”
Bătrânul tace:
„Iubirea şi jocul meu e-nţelepciunea!”
Sărbătoarea se potriveşte cel mai bine tinereţii, mai întâi, ca
generator de bună dispoziţie: copilul poate fi vesel fără motiv, bătrânul
trebuie să-şi tempereze voioşia pentru a evita grotescul; pentru vârsta
tinereţii, sărbătoarea realizează o alianţă mirifică cu efect cathartic
între glumă, râs şi destindere, şi asta-i cam de multişor poveste:
ridendo dicere verum; edite, bibite, post mortem nulla voluptas!
Sărbătoarea este şi generator de emoţie, stare paradoxală care produce
mai multă energie decât consumă, sentiment care aduce mai aproape
viitorul dezirabil. Dacă riturile de pubertate presupun şi revelarea
secretelor sexualităţii, sărbătoarea este şi o iniţiere care
metamorfozează puberii într-o nouă promoţie de bărbaţi şi femei; prin
multe din aspectele sale, sărbătoarea e probă iniţiatică şi gest de
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integrare în categoria postulanţilor la contractul relaţiei maritale:
„Trecerea de la pubertate la tânăr apt de căsătorie se face printr-o serie
de rituri de iniţiere şi este marcată prin anumite însemne simbolice”
(Lucia Cireş – Colinde din Moldova, pag. LVII). Cu prilejul sărbătorii,
tinereţea îşi celebrează fericirea dobândită şi o consolidează pe cea
viitoare căci, dacă dragoste nu e, sărbătoare nu e; sărbătoarea e, chiar
prin principiul ei întemeietor, erotogenă, întreţine pathosul erotic, cu
atât mai mult cu cât vine după o perioadă de abstinenţă care, conform
tradiţiei, reiterează starea vestalică (virgo intacta) şi chiar miracolul
revirginizării; în cotidian, fiinţa se în-fiinţează într-un trup productiv
(Marx) iar în sărbătoare într-un trup al plăcerii (Freud); nimic mai
firesc deci ca, spre primăvară, tot mai multe dintre fiinţele minunate
ale intervalului studiate cu toată seriozitatea de angelologie, să coboare
în visul tinerelor cu vestea minunată: Mademoiselle, vous êtes grose!
Benedictus fructus ventris tui! Dacă în perioada postului s-au aplicat
reglementările prevăzute de ZEG şi ZDG prin formula The Limits to
Growth, sărbătoarea reprezintă un tsunami erotic întreţinut de un
uragan festiv care transformă Ice Age într-un Athanor vulcanic, Fons
Juventutis în care comunicarea este emotivă şi imperativă,
dezintelectualizată, printanieră, euforizantă, Eros matutinus, La piece
de rézistence şi Raison d’être al fiinţei rusticane hibernale devenind
cognitio matutina, cunoaştere aurorală prin consimțământul universal
asupra alegerii fatalităţii, căci fatalitate este dragostea, response la
provocarea (challenge) sărbătorii. Chiar dacă sărbătoarea distribuie
roluri pentru toate cele trei feţe ale fiinţei şi La jeunesse pour tous, ea
rămâne Der Jungbrunnen, Preservation of youth, departe de Old Age,
la Trésor dans la neige accesibil doar eflorescenţei vitale maxime.
Cele scrise se doresc şi o motivaţie pentru o prezenţă atipică în
contextul festiv hibernal – teatrul popular de haiduci, despre apariţia şi
dezvoltarea căruia rezerv paginile următoare.
Pierzându-li-se multe din sensurile arhaice, jocurile cu măşti se
practică din plăcerea de distracţie, pentru spectaculosul lor; funcţia
magică e uitată, predominând cu precădere elementul dramatic.
Realitatea îmbogăţeşte teatrul popular cu un nou conţinut, iar arta
teatrală populară îşi continuă dezvoltarea.
Astfel, apare teatrul popular de haiduci aşezat dintru început sub
semnul influenţei culte, înglobându-şi printre eroi personaje din mai
vechile jocuri cu măşti dar menţinând treaz interesul privitorului prin
promovarea figurii răzvrătitului social. Teatrul de haiduci circulă de
136

peste un secol, fiind foarte popular în Moldova şi necunoscut în
Oltenia, locul de baştină al haiducului care i-a dat şi denumirea: Jienii.
Aşa cum s-a mai demonstrat (Vezi Gheorghe Nadoleanu - O ipoteză
asupra originii teatrului popular haiducesc Jienii în Revista de
etnografie şi folclor, 1965, nr. 3), la baza versiunilor de Jieni stă piesa
lui Millo şi Anestin „Jian căpitan de hoţi, dramă cu cântece originale în
4 acte şi 8 tablouri”, jucată începând cu anul 1850. Probabil că un
creator anonim sau un actor ambulant a transpus piesa în formă
populară, a creat o primă variantă, care apoi s-a răspândit; din această
variantă, prin adăugiri, omisiuni sau substituiri au luat naştere şi alte
variante de Jieni mai complete sau mai puţin complete, toate în esenţă
păstrând neschimbat firul acţiunii şi momentele principale ale variantei
prime”. (ibidem).
O interesantă mărturie care vine în sprijinul ipotezei expuse neo dă Sadoveanu în Anii de ucenicie: „În sărbătorile iernii 1893 - 1894,
au ieşit la lumina lumii cele dintâi producţii literare ale mele, în cercul
modest şi restrâns al unor foşti colegi ai mei de la şcoala rurală a
domnului Busuioc. (...) Feciorii din acel sat Vatra Paşcanilor,
întrebuinţau de câtva timp un fel de scenariu al acestui celebru căpitan
de haiduci, transmis prin grai nu ştiu de la cine şi nu ştiu de unde.
Eram rugat să-l fixez pe hârtie în stihuri adevărate (...) Acum câţiva
ani, în iarna 1939 - 1940, fiind la Iaşi în casa mea de la Copou, în
preajma Anului Nou, am stat de vorbă cu un fecior de la Rediu lui
Tătar şi am aflat că în sat la el tovărăşia de flăcăiandri umblă la Anul
Nou cu Jianu Haiducul. M-am mirat, l-am cercetat ş-am înţeles, din
ceea ce mi-a spus el şi mi-a recitat, că opera mea din iarna de care am
vorbit a făcut drum din sat în sat, de la Paşcani până în preajma Iaşilor.
Se prefăcuse şi se amestecase cu interpolări ale altor poeţi populari...”.
Cert este că piesa Jienii s-a folclorizat repede - ca dovadă că răspundea
unor aspiraţii şi idealuri sociale - ajungând la numeroase variante.
Mai târziu, epopeea lui Petre Dulfu „Gruie-al lui Novac" (1913)
- răspândită şi cunoscută în mase, a generat, după primul război
mondial, un întreg ciclu de piese populare având ca eroi pe Gruia sau
Novac. Pe la 1920 - 1930, apare teatrul de hoţi (sau hoţomani) având
ca eroi pe Terente, Grigoraş, Merişor, unele variante asimilându-se cu
sensurile teatrului de haiduci (Vezi V. Adăscăliţei - Despre teatrul
popular din cuprinsul judeţului Iaşi - în Teatrul folcloric din judeţul
Iaşi, 1969.)
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Spectacolele de teatru popular propriu-zis au pregătit publicul şi
pentru receptarea altor teme: aşa se răspândesc piese cu subiecte
istorice concrete preluate prin filieră cultă (Ştefan cel Mare,
Brâncoveanu, Mircea cel Bătrân) sau direct, ca reflectare a unor
evenimente deosebite: Curcanii, Căderea Plevnei, Pacea generală.
Mult mai vechi decât teatrul de haiduci sunt acele piese de teatru
folcloric apărute ca dezvoltare a unor practici rituale străvechi: Nunta
ţărănească, Anul Nou şi Anul Vechi.
Apărut pe teritoriul vechilor ritualuri magice, teatrul folcloric a
asimilat pe parcursul evoluţiei sale istorice numeroase influenţe,
reflectând însă în permanenţă idealuri şi aspiraţii etico-sociale,
evoluînd în sensul unei continue contemporaneizări sau păstrând, ca
într-un adevărat mozaic, imagini ale unei lumi revolute.
Caracteristicile teatrului popular decurg din cele două elemente
particulare care îl definesc cu pregnanţă: se practică numai cu prilejul
Anului Nou, prin vizitarea succesivă a gospodăriilor.
Anul debutează cu manifestări care se doresc de bun augur fiind
un „festum incipiens" - o sărbătoare de început, dătătoare de optimism
şi încredere în viitor. Cum e începutul de an, aşa va fi anul întreg. Deci
- belşug pe masă, voie bună şi petrecere, cântec şi joc. Ca şi colinda şi
pluguşorul, şi manifestările teatrului popular au caracter de felicitare.
Alaiul este aşteptat şi primit cu bucurie, ocolirea unei gospodării
putând genera supărare. Deci, teatrul popular are caracter ambulant spectacolul merge la spectatori, nu vin spectatorii la spectacol.
Repetându-se de la o gospodărie la alta, spectacolul poate suferi
modificări pentru care interpreţii sunt pregătiţi. La prieteni şi la rude se
zăboveşte mai mult; la ceilalţi, spectacolul se scurtează - altfel nu poţi
colinda într-o singură noapte pe la toţi cunoscuţii. Chiar dacă se
modifică, spectacolul îşi păstrează o schemă fixă: o urare de început
(mai poate fi una şi în final), spectacolul propriu-zis şi un final vesel,
comic. Drama haiducească e gravă şi se cere completată cu evoluţia
mascaţilor care stârnesc râsul şi voia bună. În cazul alaiurilor care
înglobează mai multe cete, „episoadele ludice" urmează iarăşi un tipar:
între nucleele dramatice principale se intercalează episoade dramatice
şi intermezzo-uri dramatice. „...stabilirea intrărilor în scenă se face
după importanţa şi aprecierea de care se bucură masca şi travestirea în
rândul colectivităţii respective. Astfel, căldărarul, lăieşii, negustorii de
tot felul nu vor evolua niciodată înaintea ursului, după cum nici ursul
nu-şi va face numărul înaintea caprei sau căiuţilor” (N. Jula - V.
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Mănăstireanu - Tradiţii şi obiceiuri româneşti. Anul Nou in Moldova şi
Bucovina, 1968, pag. 31) Regia este dictată de tradiţie dar şi de
particularităţile scenei şi decorului.
Aceste particularităţi influenţează puternic şi costumaţia.
Locul de desfăşurare a spectacolului este casa sau curtea
gospodarului. Spectatorii fac roată în jurul interpreţilor. Sugestiile
decorului lipsind, întreaga inventivitate trece asupra costumului care
trebuie să suplinească lipsa unui decor adecvat, să atragă şi să şocheze
privitorul.
Teatrul folcloric este o manifestare sincretică - dansul, cântecul,
pantomima unindu-se ca o perpetuare a sincretismului vechilor
ritualuri; teatrul de haiduci se apropie de vodevil.
Ca şi în cazul altor producţii folclorice, şi teatrul popular cere o
colaborare sporită din partea spectatorilor.
Pentru aceştia nu e o noutate ceea ce văd; importantă este trăirea
afectivă pe care cele văzute o declanşează.
Între interpreţi şi privitori au loc schimburi de replici, se spun
glume pe seama gospodarului, se fac observaţii asupra jocului, se fac
comparaţii cu „ceea ce era pe vremea mea" sau se exprimă uimirea
pentru ce e nou.
Atrăgând direct sau indirect, întreaga colectivitate, spectacolul
de teatru popular prinde în trena sa interesul tuturor generaţiilor,
constituind un moment de referinţă în biografia spirituală a satului.
Din numărul total al spectacolelor care se practică de Anul Nou
în Moldova, judeţul Botoşani cunoaşte aproape jumătate, cele cca. 50
de tipuri putând fi clasificate, după origine, în două clase: teatru
popular propriu-zis de influenţă cărturărească şi alaiuri provenite din
dezvoltarea unor obiceiuri străvechi.
Teatrul popular propriu-zis include:
1. Ciclul haiducesc
Jianu
Bujor
Codreanu
2. Ciclul hoţomănesc
Coroi
Terente
Paliciuc
Făgurel
Merişor
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Grigoraş
Şuhan
Sămădău
Duca
3. Ciclul novăcesc
Novac
Gruia
Niţuleasa
4. Ciclul cu subiecte istorice concrete
Pacea
Ştefan cel Mare
Mircea cel Bătrân
Brâncoveanu
Din unele practici rituale s-au desprins Nunta, Anul Nou şi Anul
Vechi, Malanca; nu am încadrat în această clasificare piesele care neau fost doar semnalate dar, pentru că nu se mai practică, nu au putut fi
reconstituite: Globul, Coana Manda, Cazacii, Irodarii, Banda de
doctori, Turcii, Arnăuţii, Curcanii, Halim…
Apărut sub influenţa directă a unor creaţii culte, teatrul de
haiduci s-a cristalizat în forma pe care o cunoaştem azi spre sfârşitul
secolului al XIX-lea devenind într-un timp relativ scurt cunoscut în
întreaga Moldovă – mai întâi în târguri şi sate mai mari. De la
prototipul prim – Jianu – au rezultat numeroase variante având ca eroi
pe Bujor, Codreanu, Radu, Groza. În judeţul Botoşani, Banda lui Jianu
e cunoscută în cvasitotalitatea localităţilor rurale circulând alături şi
împreună cu variantele Bujor şi Codreanu. Jienii sunt foarte îndrăgiţi
de public - dovadă că maturii nu au cedat în totalitate celor mai tineri
acest joc, în majoritate fiind practicat de cei cu armata făcută şi chiar
de căsătoriţi. Viabilitatea teatrului de haiduci a fost asigurată de larga
rezonanţă pe care o trezea în sufletul privitorului lupta răzvrătitului
social, astăzi acest gen de teatru având mai mult o valoare
documentară.
În teatrul de haiduci drama e simplă, cunoscută nu numai de
interpreţi ci şi de public - judeţul Botoşani neremarcându-se cu ceva
deosebit în acest sens faţă de restul Moldovei. Personajele se împart în
două tabere: haiducii şi prietenii sau rudele acestora (ciobanul, mama,
sora, iubita...) opuşi poterei (Turcul, Vânătorul, Căpitanul,
Locotenentul...). În legătură cu personajele care compun potera se
cuvin făcute două precizări: 1) în variantele de început, vânătorul nu
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era acel „brigadier silvic” pe care îl vedem azi ci soldat de la vânătorii
de munte; 2) dacă la început în poteră intrau doar Grecul şi Turcul mai tîrziu s-au adăugat Maiorul, Căpitanul, Ofiţerul. Ambele aspecte se
înscriu în ceea ce se numeşte contemporaneizarea producţiilor
folclorice.
Piesa haiducilor se joacă în curtea sau casa gospodarului.
Înaintea spectacolului propriu-zis, un membru al cetei poate spune la
fereastră o urătură care - de multe ori - are legătură cu subiectul ce
urmează să fie jucat. De cele mai multe ori însă, se întreabă direct
gazda dacă primeşte sau nu banda. Prezentarea piesei poate fi
precedată şi de un preambul - un dialog dintre Anul Nou şi Anul Vechi
- care însă de cele mai multe ori lipseşte. Conflictul piesei se
desfăşoară, totuşi, fără o tensiune deosebită.
Ca şi în drama veche, acţiunea nu importă. „Ceea ce rămânea
dincolo de interesul elementar pe care-l provoca legenda, era numai
dramaticul, spiritul dramei”. (Dan Botta - Spiritul dramei în Scrieri,
IV, 1968.)
Observaţia pare valabilă şi pentru teatrul nostru popular. Şi, tot
ca în vechea dramă antică, spectacolul se încheie cu evoluţia veselă a
mascaţilor care însoţesc banda. Cu excepţia acestora, celelalte
personaje nu sunt mascate. Haiducii îmbracă costume populare şi îşi
ataşează plete lungi, mustăţi „cât vrabia", sprâncene stufoase care
„urmăresc să redea vigoarea şi expresivitatea matură pe figurile
juvenile ale jucătorilor şi totodată să creeze ambianţa dramatică
necesară transfigurării teatrale” (Romulus Vulcănescu, op. cit. pag.
271)
La Turci predomină culorile roşii şi negre, iar Maiorul şi
Căpitanul îmbracă uniforme ce amintesc de vechea armată română.
Textul pieselor se bazează pe selecţia din lirica de haiducie.
Vocabularul e uneori degradat, noţiunile nefiind pe deplin asimilate;
„contribuţiile” culte au stricat şi ele, de multe ori, ceea ce era valoros
în textul popular iniţial.
Melodiile din teatrul haiducesc care are un pronunţat caracter de
vodevil - stau şi ele sub semnul influenţei citadine: romanţe, vechi
cântece ostăşeşti şi şcolare, imnuri, fraze muzicale din compozitori
străini dar şi melodii populare autentice se regăsesc într-un amalgam
care capătă un anumit farmec doar în interpretarea viguroasă a vocilor
de bărbaţi.
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Spectacolul se încheie - de regulă - cu o urare adresată gazdei,
cu evoluţia mascaţilor şi cu un joc la care Căpitanul sau Maiorul invită
fata din casă. Banda c însoţită de lăutarii care cântă şi la celelalte
petreceri pe care ceata de flăcăi le organizează în perioada sărbătorilor
de iarnă.
Încadrându-se în categoria teatrului popular provenit din
folclorizarea unor creaţii culte, „ciclul novăcesc” are la bază „Gruie-al
lui Novac", epopee în 24 de cînturi publicată de Petre Dulfu în 1913.
Primită foarte bine şi popularizată în mod susţinut de revistele pentru
popor, cunoscând nu mai puţin de 13 ediţii, „Gruie-al lui Novac” a
generat un întreg ciclu de teatru popular în care sînt preluate, uneori în
formă neschimbată, cânturi întregi din epopee. Chiar dacă informatorii
de azi nu-şi mai amintesc sursa de inspiraţie, noi am stabilit - prin
studiu comparativ, provenienţa fiecărei piese din acest ciclu:
Piesa de teatru
Banda lui Gruia
Vlăsineşti

Banda lui Gruia
Ştiubieni
Banda lui Gruia
Păltiniş
Banda lui Gruia
Caraiman,
Mihălăşeni
Banda Niţulesei
Coţuşca
Banda lui Novac
Havîrna

Sursa de inspiraţie
Cântul I: Dor de însurat
Cântul II: Aripile zânei
Cântul III: La peţit
Cântul XIV: Turcul viteaz
Cântul VI: In Ţarigrad
Cântul XVII: Fata turcului
Cântul XVIII: La socri
Cântul XI: Beţia
Cântul XII: Lupta
Cântul IX: Voichiţa şi mama ei
Cântul X: Zîna Magdalina
Cântul XII: Răzbunarea Magdalinei
Cântul XVI: Niţă
Cântul XVII: Fata turcului
Cântul VI: În Ţarigrad
Cântul XVI: Turcul viteaz
Cântul XVII: Fata turcului

Descoperirea acestei filiaţii directe remarcate şi de alţi
cercetători ai teatrului popular - ne ajută să încadrăm cât mai exact în
timp apariţia şi răspândirea acestui gen de teatru popular: după primul
război mondial, o dată cu răspândirea şi cunoaşterea în mase a operei
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lui Petre Dulfu. În acelaşi timp - de astă dată împotriva unor opinii
exprimate de cei ce au cercetat teatrul popular - se poate afirma că
elevii şi învăţătorii din sate nu au apelat în construirea acestor piese
direct la unele balade populare dramatizându-le; apelul s-a făcut la
opera lui Dulfu, aceasta abia având la bază balade populare din
colecţiile Alecsandri, Hodoş, Marienescu, Popovici, Bibicescu. Nici
încadrarea „ciclului novăcesc” în categoria teatrului de haiduci nu se
susţine deoarece, în aceste piese conţinutul social este în mod evident
sărăcit, accentul punându-se pe lupta naţională. Ceea ce atrage la
Novăceşti este frumuseţea lor morală, vitejia, dragostea de ţară.
Singura trăsătură negativă - beţia. Viziunea asupra personajelor
concordă integral în teatrul folcloric şi în epopeea lui Dulfu.
Colportorii textelor au făcut puţine modificări, de cele mai multe ori
uşor de recunoscut. Adăugirile au urmărit nominalizarea cetei
(„Foicică, flori alese / Asta-i banda Niţulesei"; „Foaie verde şi-o lalea /
Asta-i banda lui Gruia") sau introducerea unor fragmente lirice, unele
luate din poezia lui Eminescu. S-a ajuns şi la formaţii eronate:
„- Unde-ai fost, căţea şireată?
- La vecini, la o surată " (Dulfu)
„ Unde-ai fost, căţea şireată
La vecina-nverşunată?" (teatru popular)
Supărătoare sunt şi discontinuităţile în firul acţiunii ca şi unele
confuzii între personaje. Deschizând o poartă spre un timp eroic şi
vehiculând personaje înscrise în epopeea naţională a luptei împotriva
asupritorilor străini, teatrului popular din ciclul Novăceştilor îi sunt
însă trecute cu vederea anumite neîmpliniri, bucurându-se de toată
aprecierea interpreţilor şi privitorilor. La fel de adevărat este însă că în
unele localităţi a cedat locul Jienilor (textul cules de noi în satul
Caraiman, comuna Mihălăşeni, nu a mai fost jucat de peste 60 de ani).
Chiar dacă a apărut mai târziu (1920 - 1930) teatrul încadrat de noi în
„ciclul hoţomănesc" având ca eroi pe haiducii - hoţomani sau alţi inşi
certaţi cu ordinea socială s-a răspândit repede şi are o pondere
deosebită în judeţul Botoşani. „Asimilate cu sensurile teatrului
haiducesc” (V. Adăscăliţei, op. cit., pag. 19) piesele având ca eroi pe
Coroi, Terente, Paliciuc sau Grigoraş apar ca nişte modernizări ale
pieselor haiduceşti, fiind percepute ca atare de privitori. Unii din eroii
„ciclului hoţomănesc” - Coroi, Şipoteanu, Căsăndrel, Paliciuc,
Ungureanu; sunt foarte populari în judeţul Botoşani, fiind originari de
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aici sau foarte cunoscuţi în anumite localităţi până după cel de al doilea
război mondial.
Dacă jocurile dramatice cu măşti zoomorfe alcătuiesc unul din
capitolele importante şi reprezentative pentru teatrul popular care se
practică pe actualul teritoriu al judeţului Botoşani, alaiurile dezvoltate
din vechi practici rituale (Nunta, Malanca, Anul Nou şi Anul Vechi)
sînt mai puţin cunoscute şi au generat un număr mic de subvariante.
Demn de amintit, în special pentru vechimea sa, este spectacolul
Nunta. O variantă foarte veche circulă în satele comunei Flămînzi iar
alta mai nouă, contaminată de teatrul de haiduci, am aflat-o în comuna
Dobîrceni.
Această a doua variantă se remarcă prin frumuseţea versurilor şi
a fragmentelor lirice:
Intră-n casă, nu te teme
Vin' la maica de mă cere!
De m-o da, de nu m-o da
Pe fereastră ne-om fura
La lună ne-om cununa.
Mirele, spre deosebire de unele variante din judeţul Iaşi, îşi
declară deschis simpatia pentru fata săracă:
Of, de-aş trăi cât frunza-n vie
N-o să-mi iau fată cu moşie.
O să-mi iau una săracă,
Ce-i voi porunci să-mi facă
Numai mie să-mi fie dragă.
La Hudeşti, în Nunta mare intră pe lângă personajele cunoscute,
împăratul şi împărăteasa, căiuţii. Alaiul ia aici proporţii deosebite şi e
însoţit de fanfară. La Dîngeni, Mihălăşeni, Cordăreni şi în alte
localităţi s-a dezvoltat o variantă parodică, care nu mai păstrează nimic
din solemnitatea evenimentului din care se inspiră.
Valorificând artistic un simbol străvechi, Anul Nou şi Anul
Vechi figurează ca prolog al pieselor haiduceşti, dar dezvoltă şi
spectacole independente, cum este cel din satul Bosînceni. Nu se
bucură de o popularitate deosebită în judeţul Botoşani.
Banda de haiduci – apogeu al manifestărilor festivului popular
de peste un secol – are câteva trăsături care îi asigură o pregnanţă cu
totul deosebită: este foarte unitară ca vârstă (majoritatea componenţilor
se vor căsători în anul ce urmează) şi foarte unită, prezentă ca grup
vizibil şi eficient pe toată perioada lunilor decembrie – ianuarie;
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colindă extrem de selectiv, pe la rudele cele mai apropiate şi familiile
în care există fete de măritat; depune un efort îndelungat de pregătire şi
împodobire la care participă, în special cu piese de vestimentaţie,
întregul sat; prestaţia din seara de Anul Nou e deosebit de complexă,
sincretică, reunind recitarea, cântecul, dansul; uzează de o recuzită care
anticipează vârsta bărbăţiei şi postura eroică; sunt primiţi protocolar,
îşi dezvoltă piesa în cerc, făcând parcă abstracţie de privitori, sunt
dăruiţi cu cel mai frumos colac şi cu sume considerabile de bani pe
care îi vor investi în petreceri colective ulterioare; sunt însoţiţi de un
taraf consistent care asigură desfăşurarea unei reprize coregrafice ce
integrează grupului fata din casă sau omagiază tânăra gospodină; în
nod normal, un tânăr e activ într-o astfel de bandă o singură dată în
viaţă – înainte de căsătorie, însă efectele psihologice sunt de lungă
durată: ca şi cei care au făcut armata sau războiul împreună, experienţa
comună alimentează amintirea unui moment de excelenţă, irepetabil şi
exemplar, întineritor prin rememorare.
Chiar dacă, în forma concretă de manifestare, teatrul haiducesc
nu face corp comun cu restul formelor de colind, există câteva
elemente care-i argumentează temeinic apartenenţa la esenţa augurală a
sărbătorii. Este, mai întâi, tinereţea celor care performează obiceiul,
calitate în sine - considerată de bun augur: „Junii, prin simpla lor
prezenţă, fecundau, înnoiau, întinereau totul: codri, livezi, izvoare,
sălbăticiuni, animale domestice, câmpuri, oameni. Dintre toate
grupurile de vârstă ale unei comunităţi, junii erau cei mai indicaţi să
însoţească şi să ajute boriţa sau turca, adică zeitatea tânără, a toate
fecundatoare. Acesta este înţelesul cel mai vechi şi permanent, păstrat
până de curând, al lucrurilor.” (Traian Herseni – Forme străvechi de
cultură poporană românească, pag. 267). Este, mai apoi, o evidentă
relaţie între sărbătoarea solstiţială şi trama reprezentată dramatic: prin
evoluţia acţiunii de la intrigă la deznodământ, piesa haiducilor indică
tocmai un model eficient de depăşire a crizei cosmice. Se adaugă – în
spaţiul judeţului Botoşani şi al întregii Moldove – unde teatrul de
haiduci se practică – un procedeu de eroizare prin retorica somatică a
virilităţii şi schema biografiei mitice a onoarei şi responsabilităţii. Este
de presupus că eroicul baladesc a fost prezent cu mai multe veacuri în
urmă în folclorul moldovenesc, din moment ce un cronicar polonez din
secolul al XVII-lea fusese martor, la trecerea sa prin Moldova, al
anticului şi gloriosului obicei de a celebra prin cântece faptele
oamenilor renumiţi; fapt este însă că, două secole mai târziu, când se
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lansează marile chestionare de folclor, epica versificată este puţin
reprezentată iar azi e pe cale de dispariţie totală. Totuşi, nevoia de a
impune astfel de modele idealizate nu a dispărut şi contrazice unele
aprecieri limitative asupra psihologiei moldovenilor; astfel, în
Încercarea labirintului, Mircea Eliade, comentând descendenţa sa
parţial moldovenească, afirmă: „Moldova reprezintă polul sentimental,
melancolia, înclinarea pentru filozofie, pentru poezie, şi un fel de
pasivitate în faţa vieţii…”; descopăr aici un loc comun prezent în mai
multe discursuri identitare redactate grăbit şi care l-au acceptat necritic
pe Alecsandri (Doine şi lăcrămioare, „Românul e născut poet!”) ca
ambasador al acestui spirit, care au confundat în cazul lui Eminescu eul
empiric cu cel artistic şi au trecut învăţătoarele şi preotesele
romanţioase la rangul de entităţi reprezentative; locuitorul Moldovei
reale are toate calităţile şi defectele prototipului românesc etern: are
inima uşoară şi se bucură de proximitatea muierilor frumoase – cum
spune Sadoveanu, de băutură nu are prea multă greaţă – după cum ne
încredinţează Cantemir, este ironic şi sarcastic ca eroii lui Creangă şi
Caragiale, brutal şi viclean ca modelul rebrenian din Ion, disimulant ca
şi celebrul personaj predist; spre aceeaşi concluzie conduc observaţiile
călătorilor străini prin Moldova şi sursa de inspiraţie a celebrei poezii
Noi vrem pământ, o discuţie între doi ţărani auzită de Coşbuc pe
drumul de la Neamţ la Paşcani.
Sănătoşi trupeşte şi sufleteşte, moldovenii au aderat la spiritul
pandur despre care scrie Ralea în Fenomenul românesc prin
intermediul teatrului de haiduci, în Jianu fiind recunoscut şi un model
al eternului Făt-Frumos, foetus, foton, Phaeton, fiul lui Helios, erou
solar în luptă cu întunericul reprezentat în piesă de poteră sau turci;
drama protagonistului ar putea simboliza şi drumul iniţierii masculine
prin moartea iniţiatică (înlănţuirea) şi învierea (eliberarea) unui erou
civilizator, musaget înconjurat de adjuvanţi (sora, iubita, dama, mama)
care sunt umbre mitologice; audax şi ahileic, protagonistul dramei
produce perturbare în ordinea socială (ca personaj) şi perturbatio animi
(ca interpret), stimulând admiraţia feminină pentru exemplare umane
hiperbolizate sau eroizate precum haiducul, ciobanul, vânătorul,
ofiţerul; în cadrul acestui cortegiu de gesta şi saga, tânărul deja
îndrăgostit reprezintă entelehia care favorizează Des songes heureux pe
baza relaţiei aproape inconştiente dar puternice dintre libido
dominandi, moriendi, sciendi, sentiendi. În această situaţie, noaptea de
Anul Nou poate deveni La nuit bengali, Un saison of Paradis trăit cu
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Discretio maxima dar eficient prin Bonus eventus al nemuritorului Belenfant: Baby Boom-ul reîntineritor.
Teatrul de haiduci reclamă metamorfozarea lui Milles gloriosus
în mire căci „Se poate admite că din relaţiile sexuale a rezultat în orice
societate un dispozitiv de alianţă: sistem de căsătorie, de stabilire şi de
dezvoltare a legăturilor de rudenie, de transfer al numelor şi al
bunurilor” (Michel Foucault – Istoria sexualităţii, I, pag. 101);
perspectiva foucaultiană
(foucaultsophia) ar trebui să ducă la
concluzia că adevăratele locomotive ale istoriei nu sînt revoluţiile, ci
sărbătorile! Primele au dezavantajul efectelor colaterale – pe care le
trăieşte şi România în prezent, confirmându-l pe Democrit: Plăcerile
care nu vin la timpul lor creează neplăceri; sărbătorile, în schimb, au şi
avantajul efectului dublu.
Dacă dodecameronul sărbătorilor româneşti de iarnă reprezintă
un ritual de magie colectivă, efectul trebuie să se resimtă atât pe
Pământ cât şi în Cer!
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HOMO HELIOTROPUS

„Noaptea-i pe sfârşite, apropiatu-s-a ziua. Să lepădăm
dar lucrurile întunericului şi să ne îmbrăcăm în
armura luminii.”
Apostolul Pavel
Tot ce există are un sens iar întâmplarea este o necesitate încă
neexplicată; încerc că aplic acest principiu şi în cazul analizei
sărbătorii, pe care o desfăşor în continuare pe două coordonate:
morfologia (interpretarea formelor) şi fenomenologia (abordarea
esenţelor); sper ca în acest fel să pregătesc o concluzie a întregului
studiu şi să formulez şi o ipoteză în legătură cu viitorul sărbătorii, în
aceste vremuri când uităm că viitorul creează în bună măsură prezentul
iar futurologia e părăsită ca ştiinţă.
Încercarea de a face o comparaţie între judeţul Botoşani şi
celelalte judeţe ale Moldovei în ce priveşte teatrul popular ne-a fost
mult uşurată de apariţia în anii anteriori a unor studii sau culegeri care
privesc judeţele Suceava, Bacău, Iaşi, Neamţ, Vaslui. Teatrul popular
din judeţul Botoşani se înscrie, în liniile sale principale, în ceea ce are
caracteristic întreaga zonă a Moldovei, diferenţierile fiind fireşti şi
nedepăşind unitatea care caracterizează producţiile folclorice de acest
gen. Un prim factor care stimulează în mod deosebit viabilitatea
teatrului popular şi care ni se pare a fi caracteristic judeţului Botoşani
este cel al interesului cu totul deosebit, pe care îl trezeşte în rândul
spectatorilor. Dacă alte producţii folclorice încep să fie uitate sau nu se
mai vehiculează direct în ambianţa satului – privitorii preferând să
asiste la producerea acestora pe scenă sau la televizor – în cazul
datinilor şi obiceiurilor de Anul Nou nu se înregistrează asemenea
preferinţe. Explicaţia ar consta, pe de o parte, în caracterul eterogen al
manifestărilor de iarnă care înglobează folclor literar, muzical,
coregrafic, - putîâd deci răspunde oricăror preferinţe, pe de alta parte –
într-o situaţie mai diferenţiată a judeţului Botoşani de unde mulţi
locuitori ai satelor sînt atraşi spre alte zone ale ţării sau în străinătate,
preferând să revină în sat doar pentru sărbătorile de Anul Nou.
Practicat într-o atmosferă de sărbătoare, potenţată şi de bucuria
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întâlnirilor dintre rude şi prieteni, teatrul popular tinde să valorifice în
interesul său şi acest climat sentimental.
Favorizat de aceste condiţii de ordin particular, teatrul folcloric
dăinuieşte în totalitatea sa, rarefierea într-o anumită zonă fiind
compensată prin densitatea în alta – răspândirea masivă a
subvariantelor din „ciclul hoţomănesc” (peste 15) şi a celor din „ciclul
novăcesc” – în ce priveşte teatrul popular propriu-zis, a măştii Calul,
multiplicată, - în ce priveşte jocurile dramatice cu măşti zoomorfe putând da o altă notă particulară zonei la care ne referim.
În ce priveşte formula de constituire a alaiurilor, credem că
judeţului Botoşani îi sunt specifice alaiurile restrânse (două, cel mult
trei măşti diferite, care dezvoltă episoade dramatice), alaiurile foarte
numeroase – cum sunt cele de la Tudora sau Coţuşca – putând fi
considerate ca excepţii. Aceasta a favorizat şi dezvoltarea impetuoasă a
formulelor coregrafice în special în ceea ce priveşte masca „Calul”,
neincomodată de prezenţa altor măşti pe care şi le subordonează.
Fenomenologia sărbătorilor comentate stă mai întâi sub semnul
dodecadei care indică un caracter ciclic, universal şi magic, perfecţiune
şi echilibru, plenitudine şi repetiţie a cosmogoniei, relaţie strânsă şi
influenţă între planurile uman - cosmic, macrocosm - microcosmos –
socio-cosmos, un ciclu spaţio-temporal încheiat şi o deschidere spre un
altul; pentru aritmosofie şi aritmosimbologie, doisprezece este The
magical number care se regăseşte în diviziunile bolţii cereşti, numărul
triburilor lui Israel, în noţiunile de dodecarhie şi dodecapolis,
simbolismul porţilor Ierusalimului ceresc şi al numărului apostolilor,
mitologia muncilor lui Hercule şi a cavalerilor Mesei Rotunde, în
produsul triadei şi tetradei care îl transformă în Le nombre d’or ce
explică miracolul numit Post tenebras lux! Dacă rolul obiceiurilor este
multiplu (social, economic, ludic, estetic) şi efectul asupra individului
şi microgrupului este similar (preventiv, sanogen, terapeutic): realizând
pax deorum, sărbătoarea realizează şi pax humana căci ordinea lumii,
reglementată de zei, e menţinută prin ritual şi ceremonial;
conştientizându-şi condiţia dublă (bête et Dieu), sapiens se sustrage,
cultural şi cultual, influenţei antropoidului şi se instalează în lumea ce
a fost creată pentru om, ca om ce a fost creat pentru lume; în acest fel,
absurdul existenţial este abolit: waiting of Godot, Estragon şi Vladimir
îl recreează pe creator chiar prin efectul cuvântului viu; prin funcţiile
sale coezive şi redemptive, sărbătoarea intensifică comportamentul
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performativ şi tinde să-l permanentizeze prin efectul placebo care
funcţionează ca un drog psihologic recreaţional.
Acest aproape miracol e posibil prin extraordinara putere de
modelare pe care o are ritul: prin metafore şi simboluri cu efect
perlocuţionar / ilocuţionar, ritul desfăşoară o gnoză de tip special,
subtextuală şi subliminală, instaurează o stare de a fi, căci cuvintele
devin acţiuni eliberatoare din condiţionările spaţio-temporale,
constrângerile cauzal-deterministe şi limitele existenţei; devenită
cunoaştere prin participare, această activizare permite permutări ale
poziţiilor agent-pacient căci frecventarea tradiţiilor are dimensiunea
anteică şi capacitatea de a origina existenţa; devenit simultan eleat şi
heraclitean, omul sărbătorii e vrăjit de pancalism şi se hrăneşte, prin
efectul feed-back, cu productele manciei, cu acele informaţii care îi vin
din viitor; parafrazând pe Noica, s-ar putea afirma că în a fost să fie
(fiinţa împlinită) sărbătoarea aduce pe n-a fost să fie (neîmplinită), era
să fie (suspendată), va fi fiind (eventuală), ar fi să fie (posibilă), adică
realizează identitatea infinitului mare şi a celui mic (Tot twam asi),
Also sprach Zarathustra fiind tradus în imagini figurative, olfactive,
tactile, auditive, kinezice care transformă cunoaşterea contemplativorfică în asumare ofensivă şi prometeică a lumii; nowhere şi
nevermore fiind anihilate, totdeauna este acum, timpul devine utopie şi
spaţiul eutopie, Betleem devine concomitent Betel şi Disneyland al
loisirului ritualizat, escatologica Fimbulwether se metamorfozează în
Hybernia Magica plină de lumină şi speranţă.
A quoi bon la fête? Izvorîtă din La pensée sauvage, sărbătoarea
reuneşte Last and First Men poziţionaţi Entre la vie et le reve, în L’Age
d’Homme care trăieşte Instauratio Magna prin The cult of ecstasy şi
transfigurează planeta de exil, Tellus Mater, în noosferă strălucitoare:
„Terra lucida e pămînt luminos şi lumină întrupată. E un ţinut
intermediar, un istm între universul vizibil, al omului, şi universul
transomenesc şi transvizual, al ierarhiilor cereşti” (Andrei Pleşu). Cu
aceasta am enunţat esenţa dodecameronului solstiţial edificat pe
mitologia luminii.
Solstiţiul este ziua natală a Soarelui: Fiat lux!
J. Frazer apreciază că sărbătoarea de Crăciun „biserica pare să o
fi împrumutat direct de la rivala sa păgână căci la 25 decembrie
popoare antice precum perşii şi egiptenii se retrăgeau în sanctuare
secrete de unde ieşeau la miezul nopţii anunțând: „Fecioara a născut!
Lumina creşte!” dacă mitul e un vis colectiv şi în poveşti „trăieşte
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Archaeu” (M. Eminescu) – înseamnă că acesta este Solus care în
postura solstiţială devine deus otiosus cu tendinţa de a-şi abandona
opera; in der nacht, Astro de primissima grandezza trebuie ajutat să
redevină Sol invictus, renatus in aeternum; Tu solus sanctus! – iată
refrenul tuturor cultelor solare.
La multe populaţii arhaice, sacerdoţii purtau discuri de piatră
care marcau traiectoria astrului luminii; zeul luminii în mitologia
greacă, identificabil cu Helios sau cu Eros, era Phanes; Jupiter era
sărbătorit ca aducător al luminii iar Diana avea epitetele Lucina şi
candelifera; în Ierusalim, la Sărbătoarea luminilor de la sfârşitul lunii
decembrie „pe durata celor opt zile ale sărbătorii, prin toate casele
lămpile erau ţinute aprinse” (Ernest Renan – Viaţa lui Isus);
astrototemurile dacilor alegorizează şi eroizează soarele iar după
cucerire se înregistrează o tendinţă spre un zeu unic solarizat şi o zeiţă
unică lunizată (R. Vulcănescu); zvastica e definită ca semn solar de
apărare, sanscritul div semnifică lumina, în latină lumen e chiar
Cosmosul, în slavă mir e, concomitent, lume şi pace, în greacă lykos =
lup, lyke = lumină; în basmele românilor, Făt frumos e erou solar iar
purcelul de aur întruchipare zoomorfă a astrului zilei; cultele uraniene
au dezvoltat la numeroase populaţii o heliolatrie a solarismului sau
selenarismului. Despre semnificaţiile focului ritual la Crăciun pentru
ca Agni să-l resusciteze pe Surya, despre simbolurile solare ale
măştilor zoomorfe şi despre lumină ca epifanie fecundatoare am referit
în capitolele anterioare; reiau – pentru aspectul care interesează aici –
comentariul lui Simion Mangiuca despre originea şi însemnătatea
astronomică a colindei: „Colinda şi a colinda este cult de soare şi nu
însemnează altceva decât soarele personificat ca zeu în curgerea de
giur împregiur prin zodiac”; colindele noastre erau definite ca nişte
cântece la adresa soarelui şi de către G. Coşbuc: „Îndeosebi soarele stă
în centrul acestui cult: biruinţa lui asupra întunericului nopţii, a iernii şi
a furtunii, făceau dintr-însul un erou; căldura lui şi lumina, pe urma
cărora creşteau plantele, făceau din el un binefăcător al lumii”.
Desprind din celebra baladă barbiană – depăşind doar puţin
cadrul prescris de prezentul studiu – discursul heliolatric al blândei
lapone Enigel:
Că dacă-n iarnă sînt făcută,
Şi ursul alb mi-e vărul drept,
Din umbra deasă desfăcută,
Mă-nchin la soarele-nţelept.
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La lămpi de gheaţă, sub zăpezi,
Tot polul meu un vis visează.
Greu taler scump, cu margini verzi,
De aur, visu-i cercetează.
Mă-nchin la soarele-nţelept,
Că sufletu-i fântână-n piept,
Şi roata albă mi-e stăpână,
Ce zace-n sufletul – fântână.
Nu pot neglija faptul că, pentru Blaga, lumina e chiar
ambasadorul dragostei:
Lumina, ce-o simt năvălindu-mi
în piept când te văd – minunato,
e poate că ultimul strop
din lumina creată în ziua dintâi.
Şi pentru că toate acestea trebuie să aibă un nume, l-am indicat
în titulatura capitolului: Homo heliotropus.
Condiţia umană incluzând elemente de ordin cosmo-fizic, biopsihologic şi socio-cultural, e firesc ca omul să fie condiţionat cosmic,
biologic, psihic şi/sau istoric iar definiţiile ce îl au ca obiect să fie
descriptive, genetice, istorice, psihologice, normative; dificultatea
majoră constă însă în imposibilitatea definirii fiinţei umane ca proces
ce include o sumă de variabile imprevizibile şi în receptarea omului nu
ca individ ci ca univers pluridimensional; de aici, mulţimea
deconcentrantă a definiţiilor ce s-au propus pentru One-Dimensional
Man şi dintre care selectez aici doar o parte: zoon politikon, animal
ridens, animale rationale, homo criminalis, homo humanus, homo
artifex, homo festus, homo viator, homo politropos, homo comunicans,
homo religiosus, aesteticus, cogitans, faber, consumans, ludens, magus,
alienus, duplex, oeconomicus, absconditus, loquens/eloquens,
politicus, naturalis, ethicus, ironicus, umoristicus, spiritualis, zoon
logon, homo integrationes, activus, failibilis, nocturnus, poeticus,
geometricus, monstruosus… Acest tip de enumerate e descurajant şi
poate sugera că obiectul definiţiei depinde total de dioptriile unui
observator descurajat la rându-i de reprezentanţii unei specii ce şi-au
făcut un avantaj din propria-le imperfecţiune; alte astfel de definiţii
sunt, evident, soluţii ad-hoc: homo balkanicus, carpathicus, sylvestris,
turisticus, modernus, folcloricus, dacicus, valachicus, tehnologicus;
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asupra altora s-ar cuveni să medităm mai profund: homo totus (soma şi
psyhe) sau omul teoforic…
Am adăugat – prin Homo heliotropus – o picătură într-un ocean,
o picătură însă în care mi se pare că se răsfrânge întreaga esenţă a
sărbătorii prin două din dimensiunile sale: jocul şi râsul. În contextul
sărbătorilor solstiţiale şi augurale, hora serveşte cultului heliolatric şi
stimulează cursa soarelui, este rit solar şi fertilizator; cuprins în horă,
omul se regăseşte la intersecţia ordinii terestre şi a celei cosmice,
echilibrat între soma, psyhe şi nous, între catabazic şi anabazic,
pregătit pentru concesio ad se: să fii pămînt, şi totuşi să luceşti ca stea
– cum se exprima Blaga. Aceeaşi conversie – în spiritul lui Rabelais –
se obţine şi prin râs:
Văzând cum m-a cuprins tristeţea hâdă,
n-am stat să plâng, am râs cum se cuvine,
căci numai omului i-e dat să râdă.
Sfârşitul unui an nu reprezintă, în sine, un prilej de bucurie; prin
râsul festiv, omul produce de fapt chiar condiţiile în care trăieşte,
condiţii decise de hierofanie sau cratofanie dar neacceptate ca destin
impus ci ca destin asumat, orientat ca Drang Nach Osten prin fiecare
secvenţă ceremonială care devine o hologramă revelatoare pentru
Sturm und Drang ce eliberează din Maya şi asigură metanoia; ignifer şi
heliomant, Snowmen devine heliopolitan din Heliopolis, l’homme qui
rit pentru stimularea apariţiei soarelui: „Şi mama, care era vestită
pentru năzdrăvăniile sale, îmi zice cu un zâmbet uneori, când începea a
se ivi soarele dintre nori după o ploaie îndelungată: Ieşi, copile cu
părul bălan, afară şi râde la soare, doar s-a îndrepta vremea. Şi vremea
se îndrepta după râsul meu…”
Ascultând de Sigraux du Soleil considerat Lord of the world,
ordinary people are acces la Majestas dei şi fiecare individ poate
deveni Euforion capabil să depăşească drama lui Faust care aude solia
dar nu crede în ea. În Hybernia Magica, Homo heliotropus devine
tournesol, Urmensch devine Ubermensch care impune viitorului
modelul etern al sărbătorii.
La sfârşitul acestui eon dominat de angst, în care diagogia se
confundă tot mai mult cu pedagogia, eon care ne depărtează de Satyayuga şi ne cufundă tot mai adânc în Kali-yuga, care va fi statutul
sărbătorii? Cred că acelaşi, chiar dacă în forme schimbate. Dispariţia
sentimentului sărbătoresc ar însemna nu numai Gotterdämmerung ci şi
Menscheitdämmerung; sărbătoarea va rămâne pururi mecanismul
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perfect de integrare a omului în Univers, de suspendare a gâlcevei
înţeleptului cu lumea, de ablaţie şi lustraţie, de regăsire The sound of
silence, acceptare de incipit vita nova fără a părăsi Life as chance and
Destiny; în măsura în care festivul e contemplaţie iar aceasta din urmă
„forma cea mai înaltă de activitate” (René Guénon), sărbătoarea va
continua, periodic, să transforme Terra într-un Frienland locuit de
felicieni, înlocuind inscripţia de la intrarea infernului dantesc (Lasciati
ogni speranza voi che entrate!) cu prevederea constituţiei abaţiei
Theleme imaginată de cel care semna cu acronimul Alcofrib Nasier:
Fais ce que voudras!
Dacă Baudelaire are dreptate că poezia e mai importantă decât
pâinea, înseamnă că la fel de importantă este şi învăţătura pe care o
desprind din destinul lui Zorba Grecul: dacă cineva a avut de unde şi na gustat din toate cele permise, va da socoteală pe lumea cealaltă; îmi
mai alimentează optimismul privitor la persistenţa spiritului sărbătorii
prin veac şi codul special de comunicare bazat pe cultura imaginii:
semnul iconic, spre deosebire de cel scriptural, rezistă la testul
efortului minim şi al economiei de energie, are flexibilitate şi
universalitate, valorizează credibilitatea empatică şi înţelegerea
holistică; ca univers puternic semiotizat, sărbătoarea devine un
Esperanto vizual despre Neverland, nemuritoarea insulă din
imaginaţie; izvorâtă din La sapienza volgare, sărbătoarea îşi va păstra
în continuare statutul de evanghelium pentru joie de vivre, joie de
mourir, Homo helitropus confirmându-l pe Macedonski: „Iar sub soare
şi sub lună / Moartea este o minciună.”
Aplicând modelul taxonomic propus de Roger Caillos (Jocurile
şi oamenii) sistemului sărbătorilor de iarnă, ajung la concluzia că
festivul popular debutează ca mimicry, se manifestă ca agon şi rămâne
în memorie ca ilinx mărturisitor: Bucură-te de această clipă care este
viaţa ta!
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VALE!

„Frate, o boală învinsă ţi se pare orice carte…”
Lucian Blaga
I pak dau ştire Domniei Tale za lucrul Scriptorului: în a XLV-a
zi de trudă, pohta ce-am poftit săvârşitu-sa! Azi, înainte de apusul
soarelui, voi pune punctul final şi mă voi bucura, sper, de… finala
Ligii campionilor. Aş fi vrut să-ţi fac o bucurie şi acest al XII-lea
capitol să-ţi fie cel mai plăcut, în maniera ofertei lui Odobescu din
Pseudo-Kineghetikos; m-am răzgândit şi te rog să mai suporţi doar
câteva minime comentarii despre Sărbătoare, Scriptor, Carte, Lectură,
Lector.
Chiar dacă modernitatea determină o dezinserţie a omului din
lume şi vechile ritualuri devin spectacole populare, simulacre
muribunde ale modelelor tradiţionale, sărbătoarea rămâne în esenţa sa
aşa cum o definea Socrate: rodul timpului liber al omului liber,
simfonie capabilă să reunească clase, sexe şi vârste prin polivalenţa
mesajelor sale care vizează sincronia, sinergia, sinestezia, sintalitatea;
sărbătoarea poate degenera dar nu poate dispare căci, mereu, dramele
istoriei, după cum se exprima M. Bahtin, vor fi urmărite de un cor
popular care râde inclusiv de trecerea timpului. Ca strategie de
evadare, sărbătoarea părăseşte zona represivului urmând Acheronta
movebo care pledează pour un autre Moyen Age în care L’Homme de
Neandertal este toujour vivant prin risus natalis / pascalis ca Signa
temporis în Modern Mythology, semn miliar spre Futurum
imperfectum. În aceeaşi măsură, sărbătoarea reuneşte Volkgeist şi
Zeitgeist fiind o lecţie pentru To Live Forever după modelul acelui
etern escaton românesc: „Caracterul european al artei şi literaturii
române nu este doar rezultatul unor sincronizări târzii cu Occidentul.
Motivele şi simbolurile noastre fundamentale vin din adâncimile
veacurilor şi mileniilor. Ele au aparţinut vânătorilor carpato-danubieni
din epoca neolitică şi cea a începutului prelucrării metalului” (Ivan
Evseev – Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, pag. 6 – 7).
Fenomenul sărbătorii poate cunoaşte corsi et ricorsi dar, prin izvoarele
sale profunde trimite spre Zeul unic, netrinificat, care acceptă să fie
privit şi al cărui simbol poate menţine echilibrul între Le sacré et la
profane dans le monde moderne; în măsura în care Sein ist Zeit,
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sărbătoarea reprezintă şi o terapie invazivă de tipul panic dezvoltând
un panoptism benefic şi dialogic căci omul festiv nu distruge corola de
minuni a lumii şi are momente când aplică ordinea eminesciană a
cunoaşterii (O, te văd, te-aud, te cuget…) pentru reinserţia în lume ca
hieros şi eros.
Acum, când La comedia e finita, când asist la End vom Lied,
Scriptorul simte nevoia să se mărturisească măcar indirect: în noaptea
de 27 iunie 1797, după scrierea ultimelor rânduri din Istoria declinului
şi a prăbuşirii imperiului roman, Edward Gibbon nota: „O calmă
melancolie m-a cuprins la gândul că îmi luasem rămas bun pentru
totdeauna de la un vechi şi plăcut tovarăş”; chiar dacă ţi-am părut
romantic şi poate simbolist, nu mă încearcă astfel de melancolii şi un
nume adunat pe-o carte îmi este cu totul străin; m-am transformat în
mii şi mii de semne tipografice (litere, cifre, semne de ortografie şi
punctuaţie, diacritice), hoardă monstruoasă de furnici devoratoare şi
neascultătoare care mă fac să-mi fie imposibil să înţeleg ceea ce
credeam că am înţeles; în plus, o anumită amnezie a ghilimelelor,
entuziasmul mimetic şi empatia, influenţa autorilor pe care i-am citit
dar şi a celor încă nelecturaţi nu mă mai încântă azi cum mă mişcară
timp de peste patruzeci de zile în care am fost absent din lume. Aflu că
s-au petrecut evenimente cruciale pentru istoria României (cum ar fi
căsătoriile oficiate în această perioadă), drame cutremurătoare (Miss
Playboy a fost părăsită de iubit – să ştii că-i vitrion!) dar au fost şi
momente de supremă contopire cu sacrul facilitate de sărbătorile
dedicate unor sfinţi, mucenici şi doctori precum Vadim, Terentie,
Mamnon, Talaleu, Sofia… Du reste, ceea ce am scris nu este intuşabil
căci nu tot ce a fost in potentia s-a putut traduce in acto iar finalizarea
unei cărţi poate reprezenta un dezastru epistemologic intuit genial de
Eugen Ionescu: „Mărturisesc de bună voie că nu înţeleg, însă pot să
afirm că nici ceilalţi n-au înţeles mai mult decât mine”. Şi totuşi, ceva
rămâne şi Scriptorului: glorioasele bătături, partea noastră cea mai
rezistentă, urma jugului, semnul contactului cu Zeul, Umbra Dei…
„Prin tristul zgomot se arată,
Încet, sub văl, un chip ca-n somn,
Cu o făclie-n mâna-i slabă –
În albă mantie de Domn.
Şi ochii mei în cap îngheaţă
Şi spaima-mi sacă glasul meu:
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Eu îi rup vălul de pe faţă…
Tresar – încremenesc – sunt eu.”
Plodul (vezi etimologia cuvântului) rezultat este o extensie
cameleonică a Scriptorului, un mecanism leneş de producere a
Sensului, cu multe toposuri în care doar bolboroseşte, utilizând în spirit
post-modernist Materialis Recycling şi un limbaj care nu urmăreşte în
mod special datarea cărţii şi efectele de „expresivitate involuntară”
(Eugen Negrici) cât, mai ales, semnalarea efectelor pe termen lung ce
se manifestă deja vizibil într-o limbă română invadată de xenisme;
intertextualitatea – vizibilă sau discretă – a urmărit să verifice dacă un
text se poate integra ca proto-text sau hiper-text în interiorul unui
mesaj elaborat de Omul lui Arcimboldo iar unele coincidenţe nu sunt
decât rezultatul interdependenţelor; dacă lectorul acceptă că viitorul are
nevoie de un postament numit trecut, lectura ar putea genera o doză de
simpatie favorabilă receptării, ar putea deveni Le Merveilleux voyage
sub semnul Ordung und Gesetz.
Deoarece generarea textului continuă în timpul lecturii,
receptarea discursului este mai revelatoare decât producerea sa iar
stăpânul absolut al interpretării este Lectorul care va descoperi The
sens of order; nu ar trebui neglijată total eventualitatea re-citirii iar în
cazul anumitor capitole se poate exersa lectura unificatoare, în doi,
după care nu numai că nu vei mai întâmpina reţineri dar chiar le vei
dori; un exemplu din Dante este edificator:
Cînd am citit cum zâmbetul rîvnit
i-l săruta pe gură Lancelot,
acesta ce mi-e-n veci nedespărţit
mă sărută şi-un freamăt era tot;
de-atunci nicicând n-am mai citit’nainte
căci pentru noi fu cartea Galeot.
În sfârşit, pentru a limita erminiile (plimbările neproductive prin
pădurea textuală), Lectorul poate urma sugestia celui care era hotărât
să-i arate brazdele veacului: „… printre iţele vrerilor noastre o altă
vrere, cu mult mai mare, se ţese singură, trudnică, puternică şi
neînţeleasă”; lectura fiind o invitaţie for ever în Frieland, în Ţara
Felicienilor, Discere gaudere, Cititorul, alegând între ce-ul şi cum-ul
textului, urmând îndemnul lui Seneca din Scrisori către Lucilius: „Aş
vrea ca bucuria să fie peste tot prezentă în casa ta. Ea va fi peste tot, cu
condiţia să fie în interiorul tău. Ea nu va înceta nicicând atunci când ai
găsit o dată pentru totdeauna locul de unde poţi să o iei.”
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Mă vei ierta, rogu-te, Sweet Prince, pentru (in)felix culpa: nu
pot da curs invitaţiei Laşana haba b’Ierusalaim dar, la fiecare sfârşit de
an, te aştept în Hybernia Magica…
Hic Habitat Felicitas!
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GÂNDURI PĂGÂNE DE SĂRBĂTORI

Note de lectură la Hybernia magica, Dumitru Lavric
Spiritul ludic invocat de Dumitru Lavric este cel care pune stăpânire nu
doar pe carte, ci şi pe autorul însuşi ca o stranie comunicare dintre opera pe
cale de a se naşte şi părintele său. Nu este neapărat o stare paradoxală cât o
pedagogie inversă, dinspre copil către tată…
Dumitru Lavric vorbeşte despre sine ca despre un autodidact, autocircumscriere care, cel puţin pentru mine, lectorul de aproape, nu-i doar o
situare comodă într-o poziţie a acceptării deschise a opiniilor contrare fără
mari riscuri, este şi o ironie asupra propriei persoane, blândă cruzime de care
am toate motivele să-l cred în stare.
Cartea va fi dificilă pentru o lectură banală, luată ca lectura unui studiu
doct când autorul se mai scapă şi pixul pune accente grave ce depăşesc
amorţeala academică. Cartea este, deopotrivă, o atenţionare severă a acelor
recenzori care n-au încrederea că oameni de prin părţile locului ar fi în stare
să priceapă ce se întâmplă cu ei şi cu lumea din jur, acei recenzori suficienţi
lor înşile care încă mai cred, deşi acceptă infinitul, că buricul pământului nu
este ubicuu, ci este plantat pentru totdeauna fix acolo unde s-au născut ei.
Cartea este, deopotrivă, o atenţionare severă pentru pripiţii care ar vrea, pe o
singură pagină, eventual de format A 5, să afle secretele lumii, calea spre
iniţiere şi, în acelaşi timp, notele de la subsol sau explicaţiile din paranteze,
ori măcar semnele grafice să le dea toate explicaţiile traduse în lizibilităţi de
abecedar şi totul să capete claritatea unui răsărit de primăvară. Nu, pe
parcursul studiului atât cititorul avizat, dar mai ales cel neavizat, nedat la
lecturi mai dificile va întâmpina mari greutăţi şi dezamăgiri pentru că nu din
aceste pagini va afla reţeta nemuririi. Citarea cu lejeritate a celor mai
prestigioşi autori, dar şi a unor autori autohtoni, includerea în aluatul cărţii a
unor expresii mai mult sau mai puţin uzuale (pînă la poncife uneori…)
creează dificultăţi de receptare acelor inşi care nu sunt dispuşi să-şi ţină
spiritul treaz până la capătul nopţii. Trecerea cu o nonşalanţă poliglotă de la
o limbă la alta în aceeaşi frază poate da fiori subterani oricărui ins care
recunoaşte în preajmă zburătoare care parcă nu s-ar fi aşteptat să le zărească
pe cerul de aici. Este un melanj care, poate, nu va fi pe gustul oricui, dar
merită să deguste uneori şi compoziţii ce pot fi şi agreabile, chiar dacă n-au
aflat de ele… Concluziile sale sunt cu atât mai îndrăzneţe cu cât se revendică
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mai puţin drept un om de cercetare dorind să se poziţioneze (fără argument şi
fără motiv) în mlaştina unui autodidact… Jocul acesta deconspiră lecturi
vechi, de zeci de ani, fişare tematică din domenii dintre cele mai diverse,
lecturi făcute cu aplecarea omului de studiu şi, de ce nu ne-ar veni a crede,
cu insistenţa şi cu metoda savantului. Prin această carte Dumitru Lavric se
aşază printre cei mai rafinaţi şi mai avizaţi cunoscători contemporani ai
tradiţiilor, ai miturilor şi producţiilor folclorice româneşti, unul dintre acei
cercetători care dispar tot mai repede dintr-un domeniu arid şi cu nimic
profitabil în plan practic, imediat…
Dacă cineva va avea bunăvoinţa de a afla şi merite acestui studiu care li
se poate părea o joacă va fi şi acela că Dumitru Lavric a conectat miturile din
pragul casei noastre la marile mituri universale şi cosmice ale omenirii de azi
şi dintotdeauna, acestor mituri româneşti aflându-le semnificaţi sau numai
bănuindu-le ca fiind la fel de însemnate şi de profunde precum miturile
fondatoare aşezate, peste epoci şi geografii, la baza culturii umane din care
continuăm să ne hrănim şi atunci când o ignorăm. Uneori poţi rămâne cu
impresia că această carte e scrisă doar pentru botoşăneni, cei care sunt luaţi
chiar de complici în aventura trecerii prin acel tărâm cunoscut numai de
autor şi de cititorii săi din împrejurimile Botoşanilor.
Citeşti şi conştientizezi că sărbătoarea, podoaba din calendarul unei
vieţi otova când, de fapt, în accepţia dată de Dumitru Lavric, aceasta este
poate singura cale pentru omul de rând să accepte viaţa, sărbătoarea
ritmându-i starea sufletească, bătăile inimii, sincopele de sănătate, pînă la
digestie, boală şi moarte… Ce ar fi să-i iei omului comun sărbătoarea, să-i
iei motivul de a se trezi şi mâine şi, tot aşa, de a trăi până la capătul zilelor?
Şi nu-i vorba de sărbătoare ca distracţie, cum ar fi divertismentul de astăzi,
aici nu-i vorba de vizionarea unui meci sau de participarea la concertul ţinut
pe stadion. Este punerea individului în act, învestirea plebeului cu excepţii
divine, e ca şi cum pentru o zi omul de pe stradă este chiar Dionisos sau
Jovis, ziua când sluga ia locul Stăpânului, ziua când îşi poate permite orice.
Ce-o fi asta şi de ce este permisă de mai marii lumii? Să fi aceasta o cale de
defulare la scară mare, o defulare necesară a comunităţilor prescrisă şi pusă
la cale cu mult înainte de Freud… Cu dispreţul încă nedigerat pe deplin
pentru viaţa la comun de care abia am scăpat voi spune că abia perpetuarea
sărbătorii este modalitate de a salva sufleteşte o comunitate, sărbătoarea, ca
specific, fiind etosul în plină metamorfoză.
Hybernia magica m-a ajutat să înţeleg de ce unii dintre noi pot fi,
consecutiv, creştini şi păgâni într-o singură viaţă, de ce unii îşi pot multiplica
fără restricţie apucăturile proaste, viciile chiar, şi de ce, tot ei, se pot converti
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cu râvnă, lăcomindu-se la aura de sfinţi când, tocmai în călcarea pe alături,
şi-a aflat energia de a căuta treapta înălţării din mocirlă… Toate acestea,
viciile patimile, afectele resentimentare, fac parte din natura omului, zestre
primită la naştere pe care nici o religie, nici o mitologie nu a reuşit să o
îmblânzească şi, sper, poate nu va reuşi nici în mileniile viitoare…
La urma urmei cine are nevoie de sărbători, când cei puternici doar le
acceptă, de nu cumva îşi programează să le folosească drept o supapă pentru
a dezumfla acele porniri de nestăpânit care riscă să devină malefice. De ce şiar dori puternicii lumii, sau doar a celor puternici în ei înşişi, să-şi caute
stăpâni în alte părţi? Oare câtă ipocrizie este şi câtă sinceritate poate fi în
declaraţiile festive ale puternicilor zilei cînd flatează mulţimea ca în urma
unei lecţii ce le-a intrat în sânge, oare câtă spaimă faţă de balaurul cu mii de
capete de neîmblânzit se ascunde în strădaniile de linguşire şi de supunere
ale molohului lacom de sacrificii tot mai mari - câtă ipocrizie? Nu, nici nu aş
vrea să răspund, nici nu aş vrea să ştiu răspunsul. De ce să stricăm ordinea
lumii, aceea pe care, în aparenţă, mulţimea din preajma noastră şi partea
gregară din noi, o acceptă sau cel puţin aşa pare la o judecată sumară…
Trăim de ceva timp un lung proces de desacralizare a sărbătorilor încât
tot mai mulţi dintre noi se dedau spectacolului pur fără intenţii
transcendentale, fără nevoia de a întâlni numinosul. Puţini dintre noi mai văd
fie în Papă, fie într-un preot oarecare, trimisul lui Dumnezeu pe pământ – dar
văd, poate, trimisul Marelui Impresar al acestor spectacole. Şi, transferate
dintr-o religie în alta, de la un popor păgân către altul devenit cucernic,
sărbătorile ajung, repetate din an în an, forme fără fond, căci o sărbătoare
fără credinţă, acceptând, de ochii şi de gura lumii că ne facem a crede transformăm sărbătoarea într-un joc pur şi gratuit, un divertisment ca oricare
altul… Ne putem întreba de ce şi cum s-a ajuns aici dar cine să răspundă la
asemenea întrebări fără riscul de a supăra fie Marele Impresar, fie Infailibilul
trimis între noi?
Sună strident asemenea păreri? Ca mulţi dintre contemporanii mei, între
ei şi semnatarul acestor rânduri, Dumitru Lavric este un produs integral al
comunismului; s-a născut, a fost educat şi s-a format în perioada comunistă,
cea mai neagră perioadă a istoriei trăite de mine, la fel ca şi după judecata
multora dintre noi. De altfel, în Dumitru Lavric, pînă la un punct ar trebui să
mă recunosc pe mine însumi! Dar tot el îmi dă posibilitatea să văd diferenţa
dintre mine şi ceilalţi. Ceea ce nu a putut distruge comunismul, sper să nu
reuşească nici altă ideologie, oricât de benefică ar arăta la o prima vedere,
pentru că nevoia de sărbătoare, de defulare a dorinţelor îndelung reprimate,
este legitimă şi necesară deşi pare a ţine mai degrabă de inconştientul
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colectiv, de esenţa profundă şi insondabilă a omului. Sub povara calendarului
propriu, suferindu-ne şi suportându-ne blestemul, toţi ne ducem
personalitatea pe care o avem indiferent de anii, de timpul în care ne naştem,
fără nici o posibilitate de a alege, aşa cum nu alegem nici geografia naşterii,
aşa cum nu ne alegem nici părinţii. Suportăm timpul, geografia, ne suportăm
şi părinţii, aşa greşiţi cum sunt, iar uneori simţim ca o obligaţie filială, la
sărbători, să le aducem prinosul şi sacrificiul nostru, când ca fii din părinţi,
când, ta-ra-ta-ta, ca fii ai neamului.
Rolul socializant al sărbătorii, când orice ins rebarbativ, orice marginal
va fi pedepsit de zei dacă încalcă norma face din noi, sub presiunea
atmosferei generale, membrii supuşi ai unei societăţi, conduita, când blândă,
când punitivă, a celorlalţi dresându-ne şi liniştindu-ne orice instinct de
răzvrătire împotriva unei credinţe. Ce înseamnă să fii necredincios într-o
astfel de lume, adică să fii păgân? Vei fi alăturat celui rău – adică Antihristul,
om de nimic care va fi exclus din rândul lumii…
Cine este Dumitru Lavric? Pentru cei mai mulţi, este un cvasinecunoscut care a publicat la edituri de talie minoră câteva cărţi cu un areal
bine înscris şi de un interes specializat, cum ar fi şi cartea de faţă. Hybernia
magica, mai mult decât celelalte lucrări ale sale, este desprinderea de maluri
şi plutirea în larg, acolo unde îşi poate desfăşura în întregime aripile şi unde
va rezista tuturor uraganelor.
Autorul promovează ideea că sărbătoarea este un act liber al unor
oameni liberi – ceea ce înseamnă că, autorul şi eu, avem definiţii (şi educaţii)
diferite asupra aceluiaşi cuvânt, bun prilej de gâlceavă de care, iată, nu mă
feresc, ba şi profit… Pentru mine sărbătoarea ar fi un act liber când o pot
refuza, când acel curcubeu magic pentru vecinii mei, pentru mine e o ploaie
banală, asumându-mi riscul de a rămâne un câine plouat, blamat de restul
comunităţii. Libertatea presupune şi opţiunea măcar a unei alternative, între
care şi refuzul, adică să am mijloacele să-mi fac sărbătoarea mea sau nu, fără
ca asta să jignească, să supere pe cineva. Dar mă întreb: cel care refuză
sărbătoarea colectivităţii din care face parte, ca un membru care s-a născut
acolo, ce alternativă de supravieţuire are dacă nu vrea să participe la acea
sărbătoare?
Cunoscător original şi profund al tradiţiilor din zonă, a datinilor ce se
pierd în vechimile oalelor găsite prin aceste pământuri, Dumitru Lavric nu
rezistă tentaţiei şi trudeşte ca un arheolog să aducă la suprafaţă interpretări şi
actualizări stranii pentru un neavizat ca mine. Meritul autorului este acela de
a găsi fine şi subtile interpretări, dar pe tot atât de pline de intuiţie, a unor
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datini, raţiuni ascunse care explică de ce obiceiurile s-au perpetuat drept
coduri de transmitere a unor învăţături iniţiatice pe care noi, cei de acum, le
ignorăm cu o uşurinţă fatală. A face apropieri între Homer, Strabon şi
sărbătorile altor neamuri, între care şi al nostru, apoi melanjul dintre opiniile
unor cercetători dedicate miturilor celebre pentru Vestul „civilizat” în
comparaţie cu un Est rămas „sălbatic”, mai mult, aducerea în pagina cărţii a
acestor tradiţii care se mai păstrează prin satele Botoşanilor ar putea părea
unora, zic, de-a dreptul o forţare de punere în valoare a „autotohtonismului”,
de a ne aduce în preajma "protocronismului", ceea ce, astăzi, ar părea, o
inabilitate de abordare a cercetării. Autorul înfruntă riscul şi aşază tradiţiile
care mai sunt vii în apropierea noastră de cele mai vestite mituri încât,
trecând peste prejudecăţile acestui gingaş domeniu, cine are de înţeles ceva
nu e târziu încă să o facă.
Acoperirea excelentă a domeniului se face prin valorificarea unei ample
bibliografii româneşti care capătă altă profunzime şi amploare în momentul
punerii ei în pagină alături de bibliografia occidentală atât de uzată, ca să
recunoaştem. De aici probabil şi prospeţimea unei concepţii surprinzătoare
asupra fenomenului…
Ciudat, cum înaintează lumea sporindu-şi sărbătorile păgâne şi
împuţinându-şi zeii.
Mircea Oprea
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