Muzeul Judeţean Botoşani

Referiri la albumul ,.Botoşani - Datini şi obiceiuri de iarnă" semnat de Ozolin Duşa
au apărut după momentul lansării, dar o recenzie a lucrării, nu s-a scris până acum
Recenzia a fost întocmită de către Emilia Pavel, distinsă etnograB, cercetătoare
in domeniul culturii populare româneşti, autoare a mai multor studii, realizatoare a
unor emisiuni de radio şi televiziune, eminent cadru universitar.
Cu însemnată şi recunoscută contribuţie în cadrum muzeografiei româneşti, din
anul 1 95 1 activând la Muzeul Etnografic al Moldovei, aducând un aport substanţial la
îmbogăţirea colecţiei etnografice şi la organizarea expoziţiei de bază a Muzeului ieşean.
Născută în j udeţul Iaşi la 9 aprilie 1 925, şi astăzi la o frumoasă vârstă; doamna
Emi lia Pavel continuă să fie o prezenţă vie în etnografia românească.
STELIANA

BĂLiUŢĂ

RECENZIE
EMIL/A PA VEL

Ozolin Duşa este autorul albumului "Datini
şi obiceiuri de iarnă" , Botoşani, Honterus, Sibiu.
Publicaţia apare în colaborare cu Primăria
şi CQnsiliul 1(':-al Botoşani, la 23 aprilie 2002, cu
prilejul sărbătoririi patronului spiritual al
oraşului, Sf Mare Mucenic Gheorghe.
Fotografiile din album, realizate de autor,
redau cete de colindători, urători şi jocuri cu
măşti, ce au avut loc cu prilej ul ,,Festivalului
Datinilor şi obiceiurilor de iarnă" , la 1 6
decembrie 200 1 , ediţia XXVII-a.
După
cum
menţionează
primarul
Municipiului Botoşani, Florin Simion Egner,
"Botoşani1 sunt spaţiu de interferenţă folclorică şi
aici s-au păstrat de-a lungul timpului nealterate,
mesaje relevante ale unor tradiţii mereu actuale" .
Primarul care este implicat în publicarea
acestui album, este un pasionat păstrător al
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tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, care au loc cu prilejul sărbătoririi Crăciunului şi
Anului Nou, în zona Botoşani.
Muzeografa Steliana Băltută menţionează: " Sărbătorile Crăciunului şi Anului
Nou, reprezintă trecerea ciclică spre un nou început. . . Datinile şi creaţiile folclorice,
prin autenticitatea lor, devin nestemate ale locului.. Botoşanii este una din zonele,
care păstrează traditia jocurilor de Anul Nou .. .Datorită frumuseţii ritualurilor
practicate, cu prilejul sărbătorilor de Crăciun şi Anul Nou, se impune păstrarea
tradiţiei, care îmbogăţeşte spiritualitatea spatiului botoşănean, încărcat de istorie,
legendăşi artă" .
Albumul este bogat în fotografii color, ce reprezintă măşti umane şi animale,
grupuri de colindători cu stea, grupuri de colindătoare (femei), grupuri de urători. Sunt
mentionate 75 de localităti din zona Botoşani, ca fiind puternice centre în care tradiţia
datinilor şi obiceiurilor de Crăciun şi Anul Nou s-au păstrat până în prezent. Se
remarcă prin fastul şi bogăţia măştilor, localităţile: Tudora, Bucecea, Avrămeni,
Copălău, Coşula, Vârful Câmpului, Hlipiceni, Vorona, Comi, Broscăuţi, Cordăreni,
Mihăileni, Sarafineşti, Cristeşti, Ungureni şi altele.
Masca de "căiuţi " predomină în zonă. Capra şi urşii sunt măştile care
îmbogăţesc tradiţia obiceiurilor din această zonă.
Măştile sunt purtate de tineri ce poartă costume specifice. Alaiul căiutilor este
format din 6-7 personaje, a căror costumaţie imită vestimentaţia militarilor. Pe cap au
chipiu roşu, de care atârnă panglici colorate, bluza roşie are epoleti pe umăr de culoare
albă, peste care este legată cruciş cingătoarea îngustă în culorile steagului. Fusta
căluşarilor este albă, decorată cu roşu în motiv geometric. Pantalonii sunt roşii. La
brâu poartă cingători, în picioare bocanci, iar în mână săbii de lemn colorate
(Mihăileni).
Î n satul Cristeşti, costumatia este asemănătoare cu cea prezentată mai sus,
variante ale acestei costumaţii sunt folosite în toate centrele, unde există masca de
"căiufi''.
Măştile de capră de la Broscăuti sunt originale prin faptul că au costumatie din
stuf, care le apropie de blana autentică. Spre deosebire de capra de la Broscăuti, masca
de capră de la Copălău este costumată cu tesături din lână. Din alaiul caprei fac parte
personaje care poartă măşti umane de bătrâni, babe, croitori, negustori, doctori.
Se remarcă jocul bătrânilor din Vorona, care sunt îmbrăcaţi în costume
naţionale iar pe cap poartă măşti. Măştile umane de bătrâni se întâlnesc şi la alai urile
de la Mihăileni şi Avrămeni.
Bătrânii reprezintă pe strămoşii plecaţi care se întorc să petreacă în sat.
Urşii din Comi, fotografia(i şi pe coperta albumului, sunt costumati în stuf, iar
capul este bogat împodobit cu diferite coliere de mărgele, hurmuz, panglici colorate,
care dau o notă originală acestor măşti.
Î n afară de mascaţi, din alai fac parte şi tineri îmbrăcaţi în costume nationale
·
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specifice locului. Ei bat tobele sau cântă din fluier. Ca un exemplu de costumaţie dăm
şi grupul bombierilor de la Corni, Botoşani, care au cingători late bătute cu nasturi
galbeni, de unde şi denumirea de bombieri.
Recomand să se păstreze în jocurile cu măşti, instrumentele străvechi, fluierul şi
toba. Ca o inovaţie, unele formaţii au înlocuit aceste străvechi instrumente cu
acordeonul sau fanfara, care prin repertoriu îndepărtează jocurile cu măşti de tradiţia
autentică, cunoscută de satul tradiţional.
Nu lipsesc din album fotografii ce reprezintă grupuri de colindători cu stea
(Vârful Câmpului), grupul de colindătoare (femei) de la Vorona, ca şi grupuri de
urători din acelaşi sat, care poartă cu ei şi buhaiul.
Subliniem că cetele de colindători şi urători sunt prezente în toate satele în care
există alaiuri cu măşti. Î n dimineaţa de Anul Nou se merge cu semănatul, aruncând cu
boabe de grâu, simbol al belşugului şi al vegetaţiei.
Una din fotografii redă colindători aparţinând societăţii "Raluca luraşcu" din
Vorona.
La colindatul cu steaua, se merge între Crăciun şi Anul Nou, până la Bobotează.
·
Jocurile cu măşti au loc în Ajunul şi în ziua de Anul Nou.
Î n zona Botoşani şi în general pe întreg teritoriul Moldovei este recunoscută
bogăţia de măşti umane şi animale, ce au loc cu prilejul Anului Nou.
Civilizaţiile agricole, elaborează o religie cosmică, în care activitatea religioasă
este concentrată în jurul misterului central "înnoirea lumii " . După Mircea Eliade
"fiecare An Nou reîncepe creaţia, iar mitul cosmogonic, este considerat modelul
exemplar al oricăror creaţii. Mitul cosmogonic se constituie ca imago mundi pentru al
cărei adevăr, însăşi existenţa stă mărturie" (Aspecte ale mitului, 1 978, p. 32, 40, 6).
Vechimea, bogăţia şi spectaculozitatea măştilor de teatru tradiţional din
Moldova, în care este inclusă şi zona Botoşani, atestă existenţa pe aceste meleaguri a
unor milenare obiceiuri dar şi continuitatea lor; totodată măştile în sine constituie
dovezile istorice nescrise, a unor obiceiuri străvechi. Criticul de artă francez, Pierre
Francastel, vorbind in general despre măşti, afirmă: "Măştile sunt arhivele unui popor,
care ignorând scrisul, n-a putut să-şi înregistreze istoria în biblioteci . . . Societatea
măştilor, rămâne cartea înţelepciunii popoarelor" (Realitatea figurativă, p. 1 46, 1 972)
Constituie în alaiuri de capre, cerbi, cai, urşi, în sunetul tălăngilor, al
zurgălăilor, al fluierului şi tobelor, măştile străbat şi acum satele în Ajunul şi în ziua
de Anul Nou, amintind de serbările bacchice şi dionysiace din antichitatea greco
romană, ca şi în general de toate vechile serbări de pretutindeni, legate de cultul
fertilităţii şi fecundităţii. (Emil ia Pavel, "Jeux a masques en Moldavie", p. 7, 1 998).
Menţionăm că harta, prezentată în p. a II a a albumului, redă centrele cu datini şi
obiceiuri de iarnă din zona Botoşani.
Stema oraşului se află pe prima p. cu text.
Atât textul cât şi etichetele de la fotografiile din album, sunt scrise în l imba
·
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română şi engleză.
Albumul publicat de Ozolin Dusa, în colaborare cu Primăria Municipiului
Botoşani, contribuie la îmbogătirea bibliografiei de specialitate.

BOTOSANI
�
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