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Obiceiuri de iarnă din județul Suceava (Partea a II-a)

D

1. Capre din jud. Suceava în alaiul obiceiurilor de iarnă fotografie din Arhiva „Centrului Cultural Bucovina” - Suceava.

e o situaţie aparte se bucură benzile în
judeţul Suceava. Sunt caracteristice zonei mai apropiate de Moldova a judeţului şi, în trecut, cunoşteau o răspândire destul de mare.
Se ştie că teatrul popular haiducesc a fost
răspândit în Moldova de trupa lui Matei Millo, la
sfârşitul secolului al XIX-lea. În judeţul Suceava,
acest tip de teatru popular a cunoscut o răspândire destul de mare până la Revoluţia din 1989, fiind
cunoscut şi interpretat de benzile săteşti mai ales
în cadrul Festivalului „Cântarea României”.
În ultimii 30 de ani, au dispărut aproape în
totalitate, păstrându-se încă amintirea acestora
în comunitate. Mai exact, foştii actanţi îşi mai
amintesc (fragmente din) rolurile pe care le jucau
altădată pe scenă.
Drept urmare, acest obicei s-ar putea reconstitui măcar parţial, în localităţile unde este mai
bine păstrat sau acolo unde fragmentele conservate permit închegarea unei piese de teatru popular.
Remarcăm însă interesul tot mai scăzut al comunităţii faţă de astfel de piese care şi-au pierdut
funcţia în comunitate, fie datorită dimensiunilor
extinse (sunt roluri lungi, care necesită, deopotrivă, timp îndelungat pentru învăţare, dar şi pentru
performare, ceea ce plictiseşte audienţa), fie datorită faptului că nu oferă comunităţii divertismentul
şi veselia, căutate, în această perioadă a anului şi
găsite în urături, la Capră sau Urs, cu tot alaiul lor.

2. Urși din jud. Suceava în alaiul obiceiurilor de iarnă fotografie din Arhiva „Centrului Cultural Bucovina” - Suceava.

Ca urmare a acestei situaţii, dar şi a lipsei contextului creat în trecut, mai ales
de Festivalul „Cântarea României”, comunităţile s-au resemnat, trimiţând în repertoriul pasiv benzile haiduceşti sau jucând, arareori, pe scena festivalurilor, fragmente
din acestea.
Obiceiurile de Anul Nou, cele mai spectaculoase şi mai practicate, constituie o
emblemă a judeţului Suceava. Acestea se disting mai ales printr-un alai de mascaţi
îmbrăcaţi fistichiu şi colorat, care se făceau remarcaţi atât prin costumaţia şi prin
jocul lor, cât şi prin faptul că interacţionau cu gazdele şi cu privitorii, speriind copiii
şi fetele, sau abordându-i pe cei mai morocănoşi şi mai ciudaţi membri ai comunităţii, spre a obţine un bacşiş sau doar de dragul spectacolului. Domnişoare (băieţi în

travesti), ţigani cu bogate podoabe de pene în jurul
capului şi unşi cu dosul ceaunului pe faţă, jidani îmbrăcaţi zdrenţăros, cu măşti hâde pe faţă, moşnegi,
babe, cu măşti care satirizează urâţenia bătrâneţii,
dragomani care scot flăcări pe gură (mai rar) se fac
remarcaţi în alaiurile mascaţilor făcând din Anul
Nou o sărbătoare a veseliei.
O mare răspândire şi varietate cunoaşte urătura. Rareori, aşa cum este ea performată în prezent, se limitează la pluguşorul cu Bădica Traian,
recunoscut drept tradiţional de cele mai multe comunităţi.
Ca şi în alte părţi ale Moldovei, urătura bucovineană a dobândit accente istorice, satirice sau
politice, de critică a situaţiei din prezent a comunităţii pe plan social, chiar religios sau al personajelor şi contextului politic al anului, mergând până la
urături create ad-hoc, pentru fiecare gazdă în parte.
Uneori, urătura are profunde accente de înţelepciune populară, amintind comunităţii de obiceiurile sfinte ale strămoşilor, fie ele religioase, agrare
sau sociale, cărora se opun moravurile uşuratice şi
vulgare ale prezentului. De aceea, nu de puţine ori,
urătura cheamă sau măcar aminteşte de tot ceea ce
bătrânii aveau ca valoare în comunitate.
Semnificaţiei augurale i se adaugă, în prezent,
una socială, uratul fiind un prilej pentru familii de
a se vizita şi de a sta la un pahar sau chiar la masă.
Urătura este însoţită de clopote, buhai şi bici şi doar
în foarte rare cazuri, de plugul cu boi, altădată mult
mai prezent, care trăgea şi o brazdă, simbol al belşugului, în curtea gospodarului.
Distingem, de asemenea, urătura practicată
de copii, mult mai simplă ca text şi recuzită (însoţită, de obicei, doar de clopoţel), dar aşteptată de
toţi gospodarii ca aducătoare de binecuvântare şi
de belşug.
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3. Căiuți din jud. Suceava, fotografie din Arhiva „Centrului Cultural
Bucovina” - Suceava.

4. Urși din jud. Suceava, fotografie din Arhiva „Centrului Cultural Bucovina” Suceava.

Mai rar, se întâlneşte, în prezent, ceata de flăcăi, care ură fetele. Totuşi, aceasta nu lipseşte, având în componenţă şi fete, în ultimii ani.
Ură, de asemenea, familii întregi şi nu în ultimul rând, ansamblurile folclorice şi bătrânii, care simt nevoia de a transmite preţioasele
tradiţii moştenite din strămoşi.
Dar urătura nu vine singură, chiar dacă alaiul poartă denumirea de urători sau de Capră. De obicei, pe lângă urătură, acesta mai are în
componenţă Capra, Ursul şi mascaţii, bungherii, în zona Câmpulungului Moldovenesc, împăraţii, la Bosanci, partia, la Pârteşti, căiuţii la Bosanci, Zvoriştea, Hânţeşti, Horodnic de Jos etc.
Capra o organizează flăcăii mai mari sau chiar cetele de adulţi. Nu este exclus să fie organizată şi de copii, în acest caz, alaiul fiind
compus doar din două persoane - capra şi ţiganul la capră sau gospodarul, care o comandă.
Alaiul maturilor sau al flăcăilor mai mari are în componenţă Capra, ţiganul sau gospodarul care o comandă, jidanul, care vrea să cumpere capra de la ţigan, doctorul, care vrea să vindece capra căzută la pământ, eventual, ţiganca, ce năzuieşte spre acelaşi scop, cu vrăjile ei.
În ultima vreme, alaiul are în componenţă mai multe capre, eventual şi un cerb, care joacă sub aceeaşi comandă. Cerbul se deosebeşte
de capre prin aceea că are o pereche de coarne de cerb, mai mari şi mai ramificate. Caracteristic caprei este botul de lemn clămpănitor,
uneori, acoperit cu piele de capră. Pe spate poartă, în general, un covor sau o cergă tradiţională. Alte ornamente specifice Caprei sunt
beteala, franjurile, coada realizată dintr-un canaf etc.
Scenariul este cam acesta: Capra joacă, apoi se îmbolnăveşte şi cade la pământ/moare. Doctorul sau ţiganca o scoală, apoi iar joacă
şi pleacă la altă casă. În unele locuri, scenariul cuprinde şi un episod al neguţătoririi caprei de către jidanul care vrea să o cumpere, aceasta
dovedindu-se prea neastâmpărată.

Un obicei destul de prezent este şi Ursul. Scenariul tradiţional prevede existenţa unui
urs şi a unui ţigan care să-l joace. Pentru spectacol, alaiul are, în prezent, mai mulţi urşi, de
regulă, îmbrăcaţi în piei de oaie sau în blană artificială, care imită pielea de urs. În ultima
vreme, s-a început a se împrumuta piei de urs din satele judeţului Bacău.
Amintirea urşilor din pădure, dresaţi de ţigani, cu care se mai colinda în trecut, aproape
că lipseşte din memoria colectivă fie pentru că aceştia nu existau, în multe locuri, fie pentru
că s-a pierdut, în negura timpului.
Urşii joacă, uneori, pe băţ (în amintirea animalelor care erau dresate să joace astfel),
alteori sunt ţinuţi în lanţ sau liberi. Apoi, cad morţi, la pământ, fiind chemat doctorul sau ţiganca vrăjitoare, pentru a-i ridica. După ce se scoală, iar joacă şi pleacă la altă casă.
Alaiul Caprei şi al Ursului pot juca şi de sine stătător. Acest lucru se întâmplă rar, în
prezent, ele făcând parte din urătură.

5. Moșnegi din Ciocănești, jud. Suceava, fotografie din Arhiva Căminului Cultural Ciocănești.

Altă caracteristică a Caprei şi Ursului
este aceea că doar foarte puţin se mai organizează spontan, în acest caz alaiul fiind de
mici dimensiuni. În general, ansamblul folcloric al satului organizează tot alaiul, fiind
sprijinit şi nu în ultimul rând, finanţat de primărie, căminul cultural sau de diferiţi sponsori privaţi.
De remarcat este această latură economică, foarte importantă, în ultimul timp, nu
numai pentru înnoirea costumelor şi recuzitei şi păstrarea caracterului lor tradiţional, ci
şi pentru asigurarea mobilităţii trupelor de
obiceiuri în judeţ şi înafara acestuia, cu scopul de a da spectacole.
Aceste obiceiuri se întâlnesc în aproape toate comunele judeţului, fiecare având
particularităţile şi specificul propriu. Sunt
însă şi obiceiuri caracteristice anumitor zone.
De exemplu, în zona de interferenţă
cu Botoşaniul, se întâlnesc Căiuţii. În judeţ,
sunt prezenţi la Botoşana, Zvoriştea, Horodnicu de Jos, Hânţeşti. Ei joacă în cerc şi în linie, sub comanda unui ofiţer sau gospodar,
având strigături specifice, de comandă sau/
şi de joc.
Căluţul se poartă în veşcă (n.r. - coajă de copac) şi are un cap de cal, din lemn,
împodobit cu cordele, canafi, oglinzi.
Bungherii se întâlnesc la Câmpulung
Moldovenesc, Sadova şi Vama. În zonă, se
spune că Bunghereasca ar data din perioada
ocupaţiei austro-ungare în Bucovina, că flăcăii ar fi preluat modul de costumare al generalilor austrieci. Există însă şi opinia conform
căreia obiceiul ar fi fost „inventat” de un locuitor al Câmpulungului Moldovenesc, după
anul 1850.
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Acum, obiceiul se desfăşoară între 31
decembrie - 1 ianuarie al fiecărui an, Bungherii având obiceiul să colinde, în această
perioadă, mai ales la restaurantele unde se
organizează sărbătorirea Revelionului şi
unde sunt răsplătiţi cu mai mulţi bani şi băutură, căci un singur gospodar de multe ori nu
are posibilitatea să cinstească ceata aşa cum
ar avea ea pretenţia.
În oraş erau, până nu demult, mai multe
cete de bungheri care proveneau din cartierele periferice - Valea Seacă, Sihla, Izvorul alb
-, părţi ale oraşului care conservă nuclee ale
vieţii ţărăneşti. În prezent, însă, s-a conservat
doar ceata din Capu Satului şi aceasta sub influenţa preotului Teodor Giosanu, iubitor al
patrimoniului şi tradiţiilor câmpulungene, şi
cu coordonarea gospodarilor din acest cartier, cunoscători din familie ai acestor tradiţii.
Cei prezenţi în Bucovina la cumpăna
dintre ani sunt prinşi mai mult de spectacol,
ignorând ceea ce este, de fapt, raţiunea întrunirii cetei. Ba chiar şi în ochii performerilor, actualul lor dans are ca argument păstrarea tradiţiei, chiar ei ignorând faptul că ceea
ce îi leagă este momentul vieţii premergător
căsătoriei. În ansamblul comunităţii, ei prezintă dintotdeauna mesajul unei vârste, una
dintre unităţile tradiţionale de organizare a
băieţilor necăsătoriţi, cu rol iniţiatic, celulă socială tradiţională (în sensul de mod de
reunire, cunoaştere şi manifestare publică a
feciorilor), purtând, mai recent şi marca unei
categorii sociale, a feciorilor de ţăran, în localitatea urbană de astăzi.
Pentru cetele de Bungheri, strigăturile
culese de noi sunt mai mult „cu circuit în-

chis”, ele fiind rar rostite cu toată claritatea
în public. Din partea membrilor cetei, există
şi o oarecare grijă de a păstra moralitatea comunităţii, însă aceasta dispare atunci când
este vorba despre afirmarea grupului sau de
spectacol.
Analizând, mai în amănunt, obiceiul, remarcăm că, până în anul 1775, în zona Câmpulungului Moldovenesc erau mai puţine
serbări populare, căci bărbaţii nu erau pe la
casele lor, fiind plecaţi în transhumanţă. Pe
teritoriul Câmpulungului, pe atunci, existau
250.000 de oi, după cum consemnează documentele istorice.
În legătură cu originea bungherilor,
am consemnat, din surse orale, că aceasta
ar fi după anul 1848, când localnicilor le era
la îndemână să facă parodie după militarii
austrieci şi reveniseră bărbaţii în comunitate,
căci Bunghereasca este un dans exclusiv
bărbătesc.
În anul 1848 are loc cartarea Bucovinei
şi munţii se dau în proprietatea oamenilor,
care se cadastrează. Odată cu venirea autorităţii austriece, au început a fi luaţi flăcăii la
oaste cu arcanul, fapt care a generat răscoale, căci bucovinenii nu voiau să dea bărbaţi la
oastea străină. De aici, arcanul (actualmente,
dans), în ritmul căruia joacă şi bungherii.
Majoritatea bucovinenilor făceau şapte ani de armată, cei mai mulţi, la cavalerie,
pe armăsari negri, purtând numele de dragoni sau ulani. Ţinuta pe care o vedeau la cei
întorşi acasă, dar şi la alţi militari din comunitate, care erau reprezentanţii stăpânirii austriece în zonă, au copiat-o adolescenţii, fascinaţi de această ţinută pe care se presupune

că au introdus-o în jocul bărbătesc, păstrând
şi specificul acestuia. Mai demult, se făceau
bungheri băieţii veniţi din armata austriacă,
nu adolescenţii, aşa cum se fac în prezent,
consemnează surse reprezentând memoria
comunitară.
Câmpulungul era ocol independent şi
devine târg la 1858, apoi oraş, conservând
nuclee de viaţă ţărănească în materie de îndeletniciri, petreceri, sărbători ale calendarului ortodox, aşa cum se întâmplă şi astăzi,
în cartierele periferice ale oraşului.
Altă ipoteză spune că, în Câmpulung
Moldovenesc, bungherii au apărut înainte de Primul Război Mondial, în legătură cu
data apariţiei obiceiului neexistând documente sigure, ci doar mărturii ale tradiţiei
orale. Până atunci, se performau mai multe
piese religioase, cum ar fi Irozii şi Banda lui
Jian, care însoţeau şi Bungherii, în acea vreme. Comunitatea consideră obiceiul ca pe o
amintire a manifestării generalilor austrieci,
care, se spune, veneau în comunitate cu uniforma şi aerul lor superior, pe vremea când
Bucovina era sub stăpânire austro-ungară.
Datele despre mai vechea performare
a obiceiului sunt puţine. Ceea ce este însă sigur pentru acea perioadă e că textul care se
rostea era cu mult simplificat faţă de cel cules
de noi astăzi, fiind compus, în cea mai mare
parte, din strigăturile de joc. Cele iniţiatice
şi satirice se pare că s-au dezvoltat mai mult
ulterior, unele dintre ele, în perioada comunistă. Remarcăm, totuşi, că ceata care s-a mai
păstrat în prezent, sub oblăduirea bisericii şi
a preotului Teodor Giosanu, conservă aceste
strigături vechi, de joc, nu şi pe celelalte, pe
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care le-am consemnat la informatori care făceau parte, acum 1025 de ani din cetele de bungheri din alte cartiere.
În ceea ce priveşte succesiunea actuală a obiceiurilor din
alaiul de Anul Nou, intră mai întâi bungherii, ca şi autoritatea în
societate, ei simbolizând această autoritate, austriacă pe vremuri.
Intră în coloană, ca şi la Arcan, ca de altfel la oricare dans popular
al zonei, formaţie care, în termeni populari, se numeşte Fansulă.
Apoi, se aşază în cerc, simbol al roţii solare, dar mai ales, al bărbăţiei, asemănător, se spune în tradiţia orală, cu un dans viril al
cerbilor din pădure, desfăşurat tot în cerc, cu mişcări mai violente,
dar fără a se lovi.
Bungherii de la Capu Satului încep dansul pe loc, bătând din
pinteni (au pinteni de oţel la cizme), lucru considerat semn de
bărbăţie în zonă. La primele strigături, se bate cu piciorul, se vine
aplecat spre centrul cercului şi se revine la roata mare, ca în dansul cerbilor.
Urmează dansul în cruciş, prin schimbarea locului între bungherii aflaţi în părţile opuse ale cercului. Simboluri ale bărbăţiei
mai sunt considerate, în text, cârciuma, stâna, fâşcâitul (un fel de
fluierat). Întreg dansul este însoţit de strigături tradiţionale, apoi
începe papanaşul.
Turbina, dans care se spune că aminteşte de mişcarea planetelor, urmează apoi în desfăşurarea bungherilor. Aceştia dansează în cerc, unul în spatele celuilalt şi îşi strigă dorul în strigăturile de la finalul Turbinei. Urmează solovăţul în două părţi,
trecutul la loc, simbolizând trecerea în alt an. Vine apoi o fază
potolită a dansului, ca moşnegii.
Se spune că o variantă a Bungherilor sunt şi Împăraţii din
Bosanci, care poartă pe cap o podoabă cu pene.
Mai sunt, în zona dinspre Iaşi a judeţului, partiile, care joacă
Pădureţul în casele oamenilor, la cumpăna dintre ani. Aceştia sunt
încinşi cu diagonale din bete peste costumul popular sau peste
puloverele de lână, albe sau roşii, pe care le poartă. Sunt tot o
variantă a cetei de feciori din Suceava, având caracteristic dansul.
Cercetarea noastră nu a avut caracter exhaustiv. Ne-am dorit, mai mult, să tragem unele semnale de alarmă privitoare la faptul că practicarea spontană a obiceiurilor de iarnă aproape că a
devenit o raritate, chiar şi în Bucovina.

Ne-am dorit apoi să lăsăm în urmă o culegere de texte scrise
şi în format audio, care să fie mărturie peste timp a stadiului actual al obiceiurilor de iarnă din Suceava, lucru care se înscrie între
priorităţile de primă urgenţă, în prezent.
Mutaţiile care au avut loc în ultimul timp nu au ocolit judeţul. Textele se schimbă destul de repede, fiind incluse în domeniul tradiţional şi unele creaţii contemporane, care uneori nu
au de a face cu tradiţia. Sunt şi mutaţii funcţionale, de la ritual, la
spectacol, de la o formă de manifestare vie a comunităţii aflate
în sărbătoare, la un produs cultural, aproape exterior comunităţii
sau legat de aceasta doar în virtutea faptului că aparţine tradiţiei.
De asemenea, supralicitarea laturii spectaculare a obiceiurilor s-a manifestat şi prin accentul tot mai mare care se pune pe
latura estetică a acestora - costume frumoase, încadrare scenică
desăvârşită etc.
Nu în ultimul rând, obiceiurile de iarnă sunt văzute ca o emblemă, o carte de vizită a comunităţii. Ca urmare, ele au migrat
de la sat la oraş, la festivaluri sau printre blocuri, în tren etc. De
asemenea, comunitatea le promovează pe Internet, în social-media, la televizor, în presă etc., lucru doar foarte puţin întâlnit în
comunităţile tradiţionale, când doar câţiva străini prezenţi în sat
aveau parte de performarea obiceiurilor sau comunităţile vecine,
în care se mai juca uneori.
De aceea, şi obiceiurile de iarnă s-au muzeificat, începând
să facă parte dintr-o altă realitate decât viaţa unei comunităţi; o
realitate culturală, socială, care este pe cale de a deveni un act
cultural, în sine.
Practicanţii aleargă tot mai mult după răsplată, chiar dacă
nu în bani. Ei preferă şi ceea ce le aduce faimă - participarea la
spectacole, reprezentaţii în alte localităţi şi, nu în ultimul rând,
pentru mass-media şi Internet. De aceea, subliniem importanţa
festivalurilor locale şi judeţene ale obiceiurilor de iarnă, dintre
care nu puţine sunt organizate în judeţul Suceava; o bucurie pentru mulţii turişti prezenţi în Bucovina, pe timpul sărbătorilor, dar
şi garanţia perpetuării acestora în viitor.
Remarcăm şi importanţa pe care o au ansamblurile din comune pentru perpetuarea şi transmiterea obiceiurilor de iarnă,
precum şi pentru conservarea repertoriului local. În acest con-
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text, recomandăm factorilor responsabili pe
plan local să se documenteze sau să aprofundeze documentarea pe teren, la bătrânii
satului, care încă mai păstrează amintirea
obiceiurilor aşa cum se desfăşurau ele pe
vremea când comunităţile erau mai închise şi
mai conservatoare, iar tradiţia reprezenta un
modus vivendi, nu o reprezentaţie culturală
exterioară comunităţii, aşa cum tinde a fi, tot
mai mult, în prezent.
Important pentru timpurile în care trăim
ar fi şi ca fiecare comunitate să aibă o arhivă
cât se poate de solidă şi de bine organizată video, audio, foto - cu obiceiurile de iarnă locale, aşa cum s-au păstrat ele până în prezent,
pe viu sau în amintirea bătrânilor. Iar această
arhivă să fie bine păstrată şi lăsată moştenire peste generaţii, la căminul cultural sau la
primărie. Mijloacele tehnice fiind astăzi foarte
accesibile, acest lucru este posibil chiar şi în
cele mai sărace comune. Şi mai este posibil şi
datorită puţinilor bătrâni, care încă trăiesc şi
le mai păstrează amintirea.
Autorităţile şi responsabilii culturali
au dus o muncă intensă de publicare a textelor şi ritualurilor obiceiurilor de iarnă, care
ar trebui intensificată acolo unde acestea
lipsesc sau nu sunt actualizate, inclusiv publicarea de monografii ale comunelor, unde
acestea lipsesc încă.
Este necesară prezenţa activiştilor culturali în fiecare comună, munca lor fiind una
de culegere, conservare şi perpetuare a obiceiurilor. Subliniem acest lucru, întrucât fără
îndrumători, fără oameni cu cunoştinţe şi dragoste pentru tradiţii, obiceiurile se vor pierde.
Au dovedit-o anii de după revoluţie, dar şi anii

de după 2000, când, cu oameni de acest fel,
s-a reuşit recuperarea tradiţiilor, în multe localităţi.
De asemenea, găsirea unor mijloace
eficiente de a-i motiva pe tineri să continue
obiceiurile. Am văzut, pe teren, un ataşament crescut al oamenilor faţă de aceste valori identitare. Mulţi se întorc din străinătate
chiar cu ocazia sărbătorilor de iarnă, pentru a
face parte din alaiurile din satul lor. Chiar şi
dorinţa aceasta de publicitate este reflecţia
unei conştiinţe a valorii obiceiurilor de iarnă.
Mijloacele de promovare a obiceiurilor
şi a performerilor, găsirea celor mai eficiente
mijloace de răsplătire a acestora, recuperarea,
din surse orale încă prezente, a textelor originare, arhivarea şi publicarea acestora sunt, în
prezent, garanţii ale conservării şi transmiterii
către generaţiile viitoare a obiceiurilor de iarnă. Este, de asemenea, necesară intensificarea
muncii de teren a referenţilor şi activiştilor
culturali, care să stimuleze interesul tinerilor
şi perpetuarea obiceiurilor in situ.
Pentru vremurile în care trăim, festivalurile şi spectacolele de folclor, emisiunile
radio şi TV, apariţiile în presa scrisă, dar şi în
culegeri şi tratate de folclor, pe Internet (You
Tube, social-media, paginile de Internet ale
instituţiilor de cultură etc.) sunt bune mijloace de promovare, conservare şi transmitere
a obiceiurilor. Cu condiţia ca aceste mijloace
să se reflecte cumva şi în sate, unde este nevoie de materiale care să fie păstrate şi de
amintirea vie a oamenilor care cunosc şi conservă tradiţiile.
Judeţul Suceava şi-a găsit un drum. A
găsit şi oameni. Important este ca acest drum

să nu fie numai pentru prezent, ci şi pentru
viitor. Urgenţa este de a recupera texte, oameni, cunoştinţe cât şi de când se mai poate.
Un gest recuperator s-a dorit a fi şi culegerea noastră. Din trecut, spre viitor; pentru
a asigura un viitor obiceiurilor de iarnă şi o
alternativă tinerilor mai ales, de petrecere a
sărbătorilor pe viu, aşa cum făceau strămoşii noştri, şi mai puţin în mod pasiv, în lumea
virtuală.
Mărturie stau şi localităţile sucevene
unde am mai găsit obiceiuri vii şi descrieri
ale acestora, la care apelăm cu îndemn pentru viitor şi cu rigoarea unui prezent care încă
mai oferă valori.
Dr. Iuliana Băncescu,
Cercetător științific II,
Patrimonu Imaterial și Cultură Tradițională
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