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Alecsandri, al nostru  

sau personalitatea culturală nr. 1 a Bacăului  

  
Există – m-am convins, cu mare mâhnire – două Românii în toate. Ca 

dascăl, aflat în faţa studenţilor, dar şi a învăţăceilor din sectorul preuniversitar – cu 

ocazia inspecţiilor speciale pentru obţinerea gradului didactic I sau în cuprinsul 

acţiunilor culturale la care particip –, vorbind cu tinerii, am înregistrat sinceritatea şi 

intensitatea maximă a trăirii când abordam subiectul „Alecsandri, băcăuanul”. Erau 

cu totul de acord că avem nevoie de modele şi că scriitorul, diplomatul, omul politic 

de primă mărime al secolului al XIX-lea este reper fundamental în motivarea 

interioară a românilor de această vârstă pentru a-şi croi viitorul. Mai mult decât atât: 

liceenii, mai expresivi şi neinhibaţi, mi-au propus să meargă în strada George 

Apostu, nr. 9, din municipiul Bacău, pentru a face un lanţ viu şi a spune răspicat că 

merită să reînviem Casa de Sfat şi Citire „Vasile Alecsandri”, pe care a întemeiat-o 

generalul Dragomir Badiu, ultimul proprietar al construcţiei. Aproape nimic nu-l 

obliga să fie slujitor al culturii: aparţinea armatei române, era medic şi se născuse în 

judeţul Vrancea. De fapt, a fost un model de conduită profesională şi civică, aşezând 

totul sub semnul vredniciei: a atins ultima treaptă a ierarhiei militare, a fost erou în 

Primul Război Mondial, apoi era unul dintre cei mai buni medici oftalmologi din 

Moldova (ca până de curând Costache Andone, de la Piatra-Neamţ, 

otorinolaringologul), iar ca bun român, a întemeiat în 1919, adică imediat după 

Unirea cea mare, primul şi unul dintre cele mai active aşezăminte culturale din urbea 

Bacăului şi din judeţ: Casa de Sfat şi Citire „Vasile Alecsandri”. În locuinţa sa aveau 

loc conferinţe, audiţii muzicale, întâlniri cu oameni de cultură şi ştiinţă din zonă şi 

din ţară şi tot de aici plecau iniţiativele care conectau Bacăul la temperatura ridicată 

a vieţii spirituale româneşti. (La Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale se 

află mai multe numere din ziarul „Bacăul”, în care am găsit ştiri şi reportaje despre 

pulsul deosebit de dinamic al Casei de Sfat şi Citire „Vasile Alecsandri”.) Tot el este 

cel care constată, pe baza documentelor de arhivă, că perimetrul proprietăţilor lui 

Vasile Alecsandri este coincident cu proprietăţile sale. (Cineva, pasionat de 

metempsihoză, mi-a propus să ia legătura cu un „reincarnat” al sufletului lui 

Dragomir Badiu, care ar fi entuziasmat să ştie că în casa lui se pregăteşte măcar o 

cameră memorială în cinstea poetului născut în Bacău.) 

Scrisoarea din 6 iulie 1982 a fiicei generalului, Florica Urziceanu, aduce şi 

alte detalii privind destoinicia culturală a tatălui şi dragostea supremă cu care 

aureola numele lui Vasile Alecsandri. (Este răspunsul trimis istoricului Eugen 

Şendrea, de la Oficiul Judeţean Bacău pentru Patrimoniul Cultural Naţional, 

redactată în acelaşi ton înflăcărat pe care Dragomir Badiu l-a folosit în articolul său 

din 1940, publicat în ziarul „Bacăul” sub titlul „Vasile Alecsandri – date şi mărturii 

asupra originei băcăuane a poetului”.) 

A doua Românie este cea a oamenilor maturi, descoperiţi de noi într-un 

imobilism al ideilor şi atitudinilor de natură să deruteze pe oricare dintre cetăţenii de 

bună-credinţă ai acestei ţări. De câte ori aducem vorba despre Casa „Alecsandri”, o 
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reacţie ciudată – nu de împotrivire, ci de neputinţă – le invadează chipul, conştienţi 

că de ei depinde să facă ceva concret, dar că aceasta este peste puterile lor. 

Anul 2008 a fost unul esenţial pentru subiectul Alecsandri la nivelul 

municipiului Bacău: după o campanie de promovare a patronimului instituţiei, 

orientată spre George-Emil Palade (aripa ştiinţifică a cadrelor didactice de la... fosta 

Universitate [din] Bacău) şi, prin noi, spre Vasile Alecsandri (aripa umanioarelor), a 

câştigat cel ce a slujit cu real devotament fiinţa naţională în integritatea ei. A urmat o 

perioadă de proiecte importante, între care constituirea Fundaţiei Naţionale „Vasile 

Alecsandri“, ca parte a Universităţii din Bacău care îi poartă numele. Pe acest temei, 

Senatul instituţiei de învăţământ superior intenţiona să demareze procedurile de 

achiziţionare a Casei „Vasile Alecsandri”, în vederea organizării ca Muzeu al 

personalităţilor băcăuane şi a instituirii unui centru de studii antropologice, pe 

tematică ştiinţifică şi culturală. Se reactiva astfel modelul Universităţii „Al. I. Cuza” 

din Iaşi, care în perioada interbelică a preluat în administrare Bojdeuca din Ţicău, 

organizând astfel unul dintre cele mai dinamice obiective turistice din România. (În 

zilele noastre, în incinta Casei Memoriale „Ion Creangă” din cartierul ieşean Sărărie, 

a fost ridicată o clădire modernă adăpostind un centru de cercetări culturale.) 

Lucrarea „Alecsandri, băcăuanul” (Editura „Alma Mater”, a Universităţii 

„Vasile Alecsandri” din Bacău; 2008 şi 2011), beneficiind de consultanţa ştiinţifică 

a universitarilor Petru Zugun (Iaşi) şi Vasile Spiridon (Bacău), cuprinde o mică parte 

din materialul documentar şi publicistic acumulat în timp, iar pe CD, secvenţe din 

13 (din câteva zeci) interviuri pe care le-au acordat pe această temă conducători de 

înalte foruri ştiinţifice (acad. Eugen Simion) ori ai Uniunii Scriitorilor din România 

(Eugen Uricaru), istorici literari (Ion Rotaru), arhitecţi (Al. Beldiman), 

muzeologi/muzeografi (Horia Bernea, Valentin Coşereanu), critici de artă 

(Constantin Ionescu-Prut), oameni de cultură din străinătate (George Astaloş, 

Carmen Sabău), scriitori şi publicişti (Nicolae Breban, Andrei Pleşu, Ioana 

Postelnicu, Bogdan Ghiu). O bună parte din interviuri au fost tipărite (în 

„Deşteptarea”, „Ateneu” etc.) şi difuzate la Radio „Alfa” Bacău (redactor, Florin 

Ştefănescu). Transcrierea lor a fost realizată de studenţi ai Universităţii „Vasile 

Alecsandri”, dar şi de elevi ai Liceului Pedagogic „Ştefan cel Mare”, ambele din 

Bacău. Întâmplător, dialogurile imaginează o altă „Rotondă 13”, ca acea reuşită 

culturală din secolul trecut, de la Muzeul Literaturii Române, patronată de Şerban 

Cioculescu. Audiindu-le şi confruntându-le cu textele tipărite în interiorul cărţii, 

cititorul-ascultător va adera – suntem convinşi – la suma de pledoarii pe care le fac 

cunoscute cei intervievaţi. 

Va urma un nou ciclu de materiale documentare şi jurnalistice, care vor 

fundamenta şi mai solid opţiunea băcăuanilor pentru un nucleu cultural cu tradiţie în 

viaţa spirituală a acestor locuri. 

  

Conf. univ. dr. Ioan Dănilă - 

preşedinte executiv al Societăţii 

Cultural-ştiinţifice „Vasile Alecsandri” Bacău 
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Tradiţii şi obiceiuri de nuntă în comuna Lipova, jud. Bacău 

Prof. înv. primar Marcela Acăr  

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

 Alături de alte evenimente,  nunta este de bună seamă unul dintre cele mai 

frumoase şi mai aşteptate evenimente din viaţa satului românesc. În comuna Lipova, 

meleagul meu natal, nunta ţine două zile şi două nopţi, aproape ca-n poveşti.  

 De obicei, nunţile se programează toamna, după ieşirea „tulburelului” şi la 

acest eveniment participă aproape întreaga comunitate, tot satul vibrând de cântec, 

joc şi voie bună. 

 Cu o zi înainte de nuntă, socrul mare şi socrul mic, cheamă gospodarii la 

eveniment, dându-le să guste vin dintr-o sticlă , umblând aproape toată ziua pe 

uliţele satului. 

 În dimineaţa nunţii, într-o zi de duminică, pe la ora nouă, însoţit de lăutari 

(de obicei fanfara de la Valea Mare sau de la Cozmeşti, din jud. Vaslui), de naşi 

(mai multe perechi, chiar cinci, şase), de druşte (fete care duc lumânările naşilor; 

fiecare pereche de naşi are câte două druşte), de flăcăi (vornici) călări pe cei mai 

frumoşi cai împodobiţi cu flori de hârtie, cumpărate de la bâlciul de la Plopana şi cu 

canafi de lână roşie, confecţionaţi de fete în serile lungi de iarnă), mirele şi el călare, 

porneşte cu alaiul spre casa miresei. Călăreţii „joacă caii”, adică se duc şi se-ntorc, 

oferind privitorilor un spectacol unic , fascinant! Printre vornici, se amestecă un 

gospodar în floarea vârstei, numit conăcar, bun orator, care va trebui să ceară 

mireasa de la părinţii ei, deci să ştie conăcăria-de fapt nişte versuri foarte frumoase, 

ale căror origini este pierdută în negura timpului. Ajunşi acasă la mireasa, mirele are 

surpriza să găsească porţile încuiate, iar flăcăii din cotuna miresei nu-i dau voie să 

intre în curte, până nu primesc o sumă de bani. Dacă suma este nemulţumitoare, îi 

oferă o momâie îmbrăcată în mireasă şi se tocmesc până când sunt mulţumiţi şi se 

hotărăsc să deschidă porţile. După ce conăcarul recită conăcăria, se intră în casă. 

Urmează împetelarea miresei, adică aşezarea voalului de către naşe.  Druţtele 

„joacă” voalul şi nu-l dau naşelor decăt după ce primesc o sumă de bani. În acest 

timp muzicanţii cântă „Ia-ţi mireasă ziua bună” şi cine se pricepe, chiuie şi animă 

atmosfera. Mireasa stă pe o pernă şi prietenele ei îi ţin oglinda. După aşezarea 

voalului, mireasa sărută mâna părinţilor şi cere iertăciune, după care sărută mâna 

naşilor şi le mulţumeşte.Urmează mirele, căruia naşii îi prind o floare la reverul 

hainei, prilej de glume, deoarece druştele îi întorc oglinda, iar alteori un flăcău mai 

glumeţ îi atârnă un scaiete pregătit din timp. În continuare, mireasa prinde florile 

naşelor, iar mirele pe ale naşilor. Urmează părinţii miresei, urmaşi de druşte şi 

vornici, care pe lângă floare primesc şi o batistă. Tot batiste primesc şi lăutarii.După 

acest ritual, se iese în curte, în pas de dans, numit „Hora miresei” la care se prind 

aproape toţi nuntaşii. Urmează „cozonacul miresei”; mireasa se urcă pe un scaun şi 

aruncă câte o bucată de cozonac în patru părţi, în formă de cruce. Nuntaşii se 

înghesuie să prindă cozonacul, după credinţa că, cine va mânca din el va avea noroc 

şi va fi sănătos. Apoi nuntaşii se aşază la mesele întinse în curte. Dacă mirele este 

din alt sat, se încarcă zestrea în căruţe: perne, covoare, lăicere, ţoale de cârpă, 
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macaturi, lucrate de mireasă cu mama şi surorile ei. Apoi alaiul se îndreaptă spre 

biserica de lemn din sat, veche de mai bine de două sute de ani. Pe drum, sătenii ies 

pe la porţi să admire alaiul, iar unii, mai ales copiii, aruncă cu apă în calea mirilor, 

ca să le meargă cu „plinul” în viaţă şi primesc bani în găleată, de obicei mărunţiş. 

După cununia religioasă, tot alaiul se îndreaptă spre casa mirelui, unde are loc 

petrecerea. Mirii sunt aşteptaţi în poartă de soacra mare, care îi îmbrăţişează cu un 

prosop la gât, simbolizând uniunea pe viaţă, iar apoi le dă să mănânce dintr-un ou, 

simbol al prieteniei şi al dragostei ce-i unesc. Tot alaiul intră în curte şi începe 

petrecerea, fără masă, doar cu joc, până pe la miezul nopţii. De menţionat faptul că 

în prima zi de nuntă, adică duminică, participă în special tinerii şi copiii şi nu se 

„închină”, adică nu se dau daruri. Când vine câte un nuntaş, se întrerupe jocul, 

fanfara va cânta „primirea”, şi la poartă nuntaşii sunt serviţi cu dulceaţă ,cozonac şi 

vin, iar aceştia lasă mărunţiş într-un bol. Copiii, cât de mici ar fi, dacă ştiu să-şi 

poarte singuri de grijă, intră pe poartă fără nicio obligaţie şi se bucură de „drepturi 

depline de nuntaş”! În tot acest timp, la bucătărie, femeile, de obicei vecine sau rude 

cu socrii mari, taie găini, jumulesc, învelesc sarmale,fac cozonaci, pregătind masa de 

a doua zi. De obicei, cu acest prilej se mai taie un porc sau un viţel, după preferinţe 

sau posibilităţi. Rudele mirilor, când vin să dea o mână de ajutor, aduc o pasăre 

pentru tăiat, pentru a-i ajuta pe socrii mari. Şefă la bucătărie, este de obicei, o femeie 

mai în vârstă, care cunoaşte toate rânduielile şi secretele gătitului în vase aşa mari, 

necesare la o nuntă. 

 A doua zi, luni, pe la amiază, încep să vină la nuntă gospodarii satului, care 

stau la mese, joacă, chiuie, (unii se mai şi cherchelesc!), se distrează până iarăşi pe la 

miezul nopţii.Aproape pe la sfârşitul petrecerii, se închină, adică, mirii, împreună cu 

naşii trec pe la mese şi fiecare gospodar oferă daruri cu zicala „de la mine mai puţin, 

de la Dumnezeu mai mult”:bani, obiecte de uz casnic, păsări, vite etc. Apoi se joacă 

„găina”; naşii primesc o găină friptă, frumos împodobită şi trebuie „s-o plătească” 

femeii care le-o oferă după un ritual condimentat cu chiote şi tocmeli. Urmează 

despetelarea miresei,adică înlocuirea voalului cu un batic, semn că de acum trece în 

rândul femeilor măritate. Rând pe rând, nuntaşii pleacă la casele lor, care pe drum, 

care pe lânga drum, direct proporţional cu numărul paharelor consumate,urmând ca 

în zilele următoare, pe la băncile din faţa curţilor, pe la garduri, la fântână şi pe uliţe, 

să se povestească de nuntă bune şi rele, vrute şi nevrute, pentru că deh, gura satului 

numai pământul o astupă! 

 

 

Sărbătorile şi tradiţiile populare în grădiniţă 

Prof. înv. preşcolar Oana Adam  

Şcoala Gimanzială „Ion Creangă” Bacău 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lizuca ” Bacău 

 

În nici o altă parte a ţării repertoriul sărbătorilor de iarnă nu cunoaşte o atât 

de mare varietate şi bogăţie de manifestări folclorice ca în zona Moldovei.  
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Transmise pe cale orală din generaţie în generaţie, într-o permanentă 

schimbare şi înnoire, atât ca funcţie cât şi ca mod de realizare artistică, obiceiurile şi 

tradiţiile moldoveneştii au ajuns până în zilele noastre ca nişte spectacole de mare 

anvergură care concentrează, acaparează atenţia întregii comunităţi. Aici punem 

accent mai mult pe obiceiurile şi tradiţiile din jurul sărbătorilor de iarnă: Crăciunul 

şi Anul Nou. 

  Chiar de la grupa mică, familiarizăm copii cu paşi simpli de dans popular: 

hora, „Alunelul”, „Haide mândro” şi cu paşi mai complicaţi la grupa mare 

„Moldoveanca”, „Tot pe loc”, „Sârba”.  

 Ei şi-au însuşit cu uşurinţă versurile, strigăturile, paşii de dans şi au 

participat cu entuziasm la desfăşurarea programelor artistice planificate cu ocazia 

multor evenimente din timpul anului: Ziua Recoltei; 1 Decembrie; 25 Decembrie; 

Anul Nou; 24 Ianuarie; 8 Martie; Sfintele Paşti; 1 iunie.  

An de an, ne străduim să ne pregătim cu preşcolarii, acţiuni de înaltă ţinută 

care să facă atmosfera mai frumoasă în timpul sărbătorii Naşterii Domnului şi a 

Anului Nou.  

Şi aşa, intraţi în atmosfera de sărbătoare, copiii învaţă cu uşurinţă colinde şi 

preiau obiceiuri de la bunicii lor.  

Steaua – un obicei de demult- luminoasă şi întocmită cu meşteşug în cadrul 

activităţilor practice de către preşcolari cu sprijinul nostru şi al părinţilor – vesteşte 

Naşterea Domnului.  

Cântecele de stea, colindele pe care noi le pregătim cu copii provin din 

diferite surse: bunici, străbunici ori din lumea Bizantină Ortodoxă ori din tradiţia 

Bisericii Catolice sau din creaţiile culturale ale neamului nostru: „Steaua sus 

răsare/Ca o taină mare/Steaua străluceşte/şi lumii vesteşte.” 

În nici o altă parte a ţării repertoriul sărbătorilor de iarnă nu cunoaşte o atât 

de mare varietate şi bogăţie de manifestări folclorice ca în zona Moldovei.  

În această zonă a ţării, putem spune că în fiecare grădiniţă de copii, 

sărbătorile de iarnă sunt întâmpinate cu atmosferă mirifică în care se derulează 

programe cu datini şi obiceiuri specifice momentului Naşterii Domnului sau Anului 

Nou.  

Jocul caprei, care simbolizează fertilitate pentru anul următor este integrat în 

mod armonios în programele artistice realizate cu preşcolarii.  

Versurile pe care noi le-am învăţat cu copiii le prezentăm mai jos:  

„Asta-i capra din Moldova/Ascultaţi-vă slova/ţa, ţa, ţa, căpriţă, ţa!/Numai 

zahăr eu ţi-oi da./Am adus-o acum la Bacău/La copiii drăgălaşi/ţa, ţa, ţa, căpriţă, 

ţa!/Numai zahăr eu ţi-oi da./Hai căpriţă să jucăm/Şi la toţi să le urăm/ţa, ţa, ţa, 

căpriţă, ţa!/Numai zahăr eu ţi-oi da. Sănătate, bucurie/În anul care-o să vie/ţa, ţa, ţa, 

căpriţă, ţa!/Numai zahăr eu ţi-oi da./Foaie verde, foaie lată/Hai căpriţă sari odată/ţa, 

ţa, ţa, căpriţă, ţa!/Numai zahăr eu ţi-oi da!“.  

Putem spune că ne-am ambiţionat şi am adus în mijlocul copiilor muzica şi 

costumaţia pentru jocul căiuţilor, un joc care trezeşte buna dispoziţie în sufletul 

tuturor.  
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După zile de pregătire a paşilor de dans în galop şi a costumului popular 

echipat cu canafi şi clopoţei, copiii au jucat graţios, exprimând legătura sacră dintre 

om şi animalul care îi stă aproape şi-l slujeşte.  

Pentru că jocul ursului se practică în majoritatea satelor din Moldova, şi noi 

l-am preluat la oraş şi adaptat la nivelul copiilor preşcolari din grădiniţele noastre. 

Este un joc agreat, spectaculos. „Ursuleţii” sunt conduşi de un „ursar“, care 

îndeamnă „animalele“ la dans în ritmul tobelor. Cu multă plăcere, copiii îmbrăcaţi în 

ursuleţi, fac mişcări ritmice la bătaia din tobe, iar cei prezenţi sunt plini de 

entuziasm.  

Toate aceste obiceiuri amintite mai sus, pe care noi ne străduim să le 

pregătim an de an, culminează cu „Pluguşorul” şi „Sorcova”.  

Copiii care rostesc „Pluguşorul“, folosesc aceste elemente tradiţionale care 

întăresc şi trezesc şi mai mult sentimentele de dragoste pentru acestea.  

 Pluguşorul celor mici:  

 „Moş Vasile, Moş Vasile/Ce mai faci cu-atâta păine?/Dă-mi şi mie un 

colăcel,/Nu mă vezi că-s mititel?/Dă-mi şi vin,/Dă-mi şi parale/Ca să cresc, 

să mă fac mare/La anul să-ţi fac altă urare/La ureche perciuni creţi/Ia mai 

mânaţi măi băieţi!/Hăi! Hăi!/N-am o de hârtie să vă scriu pe-o farfurie/Şi-un 

condei de busuioc/Dumnezeu v-a da noroc/La vite şi la bucate/La mulţi ani 

cu sănătate!/Opriţi plugul măi băieţi!/Aho, aho!.  

Cu „Sorcova” încheiem de fiecare dată suita obiceiurilor la cumpăna dintre 

ani. Copiii adunaţi în grupuri, în faţa spectatorilor, cu sorcove confecţionate de ei 

din ramuri de brad împodobite cu flori din hârtie colorată creponată, rostesc după 

încredinţarea gazdei cuvintele: „Sorcova,/Vesela,/Să trăiţi/Să-nfloriţi/Ca un măr,/Ca 

un păr,/Ca un fir de trandafir,/Tare ca piatra,/Iute ca săgeata,/Tare ca fierul,/Iute ca 

oţelul,/La anul şi la mulţi ani!”.  

Copiii la finalul programului acestor sărbători sunt răsplătiţi cu colaci, mere, 

nuci, bani din partea gazdelor, a părinţilor.  

 Obiceiurile prilejuite de Naşterea Domnului şi cele de întâmpinare a noului 

an aduc un sentiment de primenire, de speranţă, de visare, dar mai ales de petrecere. 

Este o perioadă când uităm de rele, toată lumea se bucură, dă frîu liber fanteziei, este 

perioada când noi îi învăţăm pe copii „Capra”, „Pluguşorul” şi „Sorcova” şi le 

prezentăm părinţilor în Serbarea de Crăciun. Alte obiceiuri pe care noi le-am 

prezentat copiilor au fost: Dragobetele şi Mărţişorul.  

 Şezătorile desfăşurate în grădiniţă sunt o modalitate de a păstra specificul 

naţional prin preluarea a tot ceea ce este valoros şi totodată pe înţelesul copiilor, din 

folclorul nostru: poveştile, basmele, versurile, cântecele populare, dansurile 

populare, proverbele, ghicitorile. Pentru reuşita şezătorii este foarte important ca toţi 

copiii să poarte costume populare. Ele trebuie sa fie frumoase ca aspect şi colorit, 

bogate şi să evidenţieze caracteristicile folclorice ale regiunii din care provine dansul 

sau cântecul interpretat. 

 Obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa poporului, 

cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste întâlniri, datinile specifice 

sărbătorilor religioase, costumele minunate pe care le poartă oamenii în aceste 
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împrejurări sunt tot atâtea ocazii de a transmite copiilor tradiţiile populare româneşti 

neamului nostru. 

 

 

Tradiţii dărmăneştene 

Prof. înv. primar Viorica Alexa  

Liceul Tehnologic Dărmăneşti 

 

Zona Moldovei este recunoscută pentru tradiţiile de iarnă. În oraşul 

Dărmăneşti se păstrează tradiţiile, cu precădere cele de Crăciun şi de Anul Nou. 

Manifestările cele mai galagioase, de mare amploare, care se practicau în 

Dărmăneşti, în ajunul Anului Nou, în prima şi a doua zi a Anului Nou, URSUL, 

CAPRA, NUNTA, MOCANASII, JIANUL aparţin teatrului folcloric. Jocul Ursului este 

cel mai popular obicei de iarnă de pe Valea Trotusului. 

Sărbătoarea începe din prima zi de Crăciun, când sunt întâmpinate cetele de 

Jian. Tradiţia este împământenită de ani buni la Dărmăneşti. Tinerii de aici se 

organizează  din timp în cete şi intră pe scenă în ritmul tobelor. Haiducii sunt frumos 

echipaţi şi  pregătesc un spectacol deosebit pentru turiştii veniţi din toată ţara. Cetele 

dau reprezentaţii minuţios pregătite, cu zeci de ursari şi dansatori îmbrăcaţi în blănuri 

de urs împodobite cu câte doi canafi mari, roşii, jucând în ritm asurzitor de dobe. Urşii 

sunt „îmblânziţi” de ameninţarea „cealăului”, un toiag frumos sculptat şi dăruit de 

bătrânii satului: 

„Nu te da, nu te muia, 

Că pun mâna pe nuia, 

Şi nuiaua-i de răchită, 

Hai, Martine, la pământ, 

Şi ascultă-mă ce-ţi cânt!” 

Semnificaţia veche a Jocului Ursului este de a celebra forţa animalului care 

învinge iarna, regenerarea naturii (ursul este „bătut” şi „moare”, după care „reînvie”), 

curgerea anotimpurilor. Este posibil ca unele elemente ale obiceiului să provină şi din 

tradiţia ţiganilor ursari care colindau satele pentru a-i „tămădui” cu „puterea”, sau, 

mai degrabă, cu greutatea ursului, pe cei cu dureri de şale. 

 Toate cetele sunt însoţite de mulţimea măştilor frumoase (moşnegi, babe, 

Anul Nou, Anul Vechi, medici, preoţi, vânători, miri, mirese, negustori, turci, ciobani, 

etc) simbolizând profesii, vârste, origine etnică, etc. 

Unii cetăţeni îşi confectionează o mască şi o ţinută secretă, îşi modifică vocea, 

făcându-şi un punct forte din a nu fi recunoscuţi. Masca lor improvizează un dialog cu 

gazda, cu conţinut hazliu, satiric, spontan, creativ, pe tema gospodăriei, agriculturii, 

creşterii vitelor, geloziei, critica unor meserii de profesori, doctori, preoţi, silvicultori, 

ciobani, ironizând şi criticând relele din societate. După demascare urmează urările de 

bine, belşug şi sănătate, gazdele oferind vin, gustări şi dulciuri măştilor. 
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Aceste obiceiuri sunt foarte vechi, vin de la sărbătoarea tracilor numită 

,,Brumalia” - cu infiltraţii din datinile lui Dionis când se mascau bărbaţii în femei şi 

vice-versa.  

Cetele mari sunt insoţite şi de măşti urâte! Măştile constituie creaţii populare 

care spun indirect multe şi care evoluează de la o perioadă la alta. O parte din măşti 

continuă să evoce trecutul glorios al poporului român in lupta pentru independenţă, 

libertate şi dreptate. Alte măşti reprezintă oameni şi fapte care au influenţat sau 

influenţeaza în rău sau în bine viaţa obştii. 

Fiecare cartier are ceata lui formată din ursari îmbrăcaţi după modelul 

dresorilor de urşi, urşi, toboşari, irozi şi mascaţi. Urşii sunt flăcăi îmbrăcaţi în piei 

originale de urs, frumos decorate la cap, cu butoane aurii, canafi rosii si panglicute 

colorate, flăcăii mormăind ca urşii. Ursarii poartă într-o mână un băţ mare, bine 

înflorat, pecetluit cu metal, de care ursul ştie bine să asculte, iar în cealaltă mână o sită 

mare. Aceasta este frumos decorată cu butoane aurii pe care sunt aşezate tăbliţele care 

scot un zornăit anume prin mânuirea ei de către ursar şi cu care stabileste ritmul 

jocului. Toboşarii au tobe mari, sunt  costumaţi asemănător, cu costume naţionale, 

mănuşi albe, iar după modelul arnăuţilor, poartă pe cap chipiu si o camaşă roşie, toate 

ornate cu mărgele colorate. 

Irozii, băieţi şi fete, frumos costumaţi naţional, poartă o fustă plisată, lungă, 

cu dungi roşii, albe şi negre, iar pe cap poartă nişte căciuli înalte şi acoperite cu 

panglicuţe din hârtie colorată. Fiecare poartă în mână o sabie, singurul simbol al 

semnificaţiei istorice al tăierii copiilor sub 2 ani de către Irod Împărat, pentru a-l găsi 

şi ucide pe Hristos. 

Autorităţile au făcut demersuri pentru a înscrie această datină în patrimoniul  

UNESCO, alături de doina şi ritualul căluşului. 

 

Bibliografie: 

Alexa Vasile, ,,Monografii Dărmăneştene, Editura Grapho, 2015 

 

 

Dan Verona, poet al simbolurilor 

Prof. Cristina-Mădălina Alexoae 

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

  

 Una dintre cele mai importante personalități băcăuane este poetul Dan 

Verona. Acesta s-a născut la Luncani, în 2 iulie 1947. În 1965 absolvea un liceu 

teoretic din Piatra Neamț și avea să urmeze Universitatea din București, Facultatea 

de Filologie, secția limba și literatura română. În 1984 frecventează cursurile de vară 

ale Universităţii de la Marly-le-Roi (Franţa), iar în 2003 îşi susţine licenţa la 

Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti. 

 Anul 1965 va fi cel în care poetul debutează ca publicist în revista Ateneu. 

Anul 1972 îi aduce primul premiu literar pentru volumul Nopți migratoare, Premiul 

pentru debut al Uniunii Scriitorilor. După absolvirea facultății, se angajează redactor 

la Radio-Televiziunea Română. 
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 Temele preferate ale poetului sunt poezia și poetul, arta, inspirația, scopul 

lor în contextul social și universal. Poezia lui Dan Verona va fi un discurs amplu, cu 

ornamentație bogată, solemnă. Câteodată, aceste accente sunt înlocuite cu cele ale 

confesiunii directe, sugestive. 

 Volumele sale de versuri sunt Nopțile migratoare (1972), Zodia măslinului 

(1974), Cartea runelor (1976), Dați ordin să înflorească magnolia (1977), Viața la 

treizeci și trei de ani (1981), Balada vestitorului și alte poeme (1986). 

 Importanți critici contemporani au apreciat poezia băcăuanului. Astfel, 

Alexandru Paleologu spunea: Poezia lui Dan Verona e o poezie spațioasă, vastă, de 

lungă respirație, care nu fuge de discurs și nici de elocvență, aș zice chiar de 

retorică. Este o poezie care afirmă virtutea nu numai a cuvântului și nici doar a 

cuvintelor ci a cuvântării, adică a sensului, a înțelesului, propriu-zis a exortației. 

Cât despre muzicalitate, ea nu are la Dan Verona funcția de eufonie, de sunet vag și 

solubil în aer; dimpotrivă, se instaurează în spațiu și rezistă; discursul său e 

incantatoriu și se desfășoară cu siguranță, aș zice cu autoritatea finalității sale, 

care este de a exorciza moartea, de a o transcende, salvând din evanescență, prin 

invocație, imaginea ideală a ființelor trecătoare. E, cu alte cuvinte, cântec orfic. 

 George Alboiu susține: Cu Dați ordin să înflorească magnolia se produce o 

schimbare la față cu consecințe pozitive în creația lui Dan Verona. El nu mai 

poetizează excesiv, cultura devine naturală, aspectul polemic fixează textul. 

Determinantele stilistice sunt găsite în viață imediată; poetul descoperă forța 

poetică, virginală, a prozaicului. 

În înțelegerea textelor trebuie să ținem seama și de aprecierile lui Alexandru Ruja: O 

poezie, deci, ce vădește o reală valoare, încărcată de simboluri, plutind grațios în 

somptuozitate, dar pândită de pericolul afectării. Poate, conștient de aceasta, Dan 

Verona și-a schimbat radical atitudinea lirică în Dați ordin să înflorească 

magnolia, dovedind că se poate manifesta pe un registru liric întins și că are 

capacitatea să evite monotonia ce s-ar putea instala prin repetare. Constituie și 

acesta un semn al adevăratei vocații. 

 Mulţi iubitori ai muzicii folk încă mai fredonează cântecele sale fără să 

cunoască ale cui sunt versurile, datorită anonimatului autoimpus al acestuia. A 

compus texte pentru interpreţi de muzică folk (Ştefan Hruşcă, Vasile Şeicaru, Victor 

Socaciu, Mircea Baniciu), care i-au adus o popularitate ce a depăşit-o un timp pe cea 

a poeziei sale tipărite. Este mai puţin vizibil decât alţi poeţi din generaţia sa (Mircea 

Dinescu, Dorin Tudoran, Emil Brumaru) datorită faptului că după 1989 nu a mai 

publicat nicio carte. 

  

 
Icoana pe sticlă 

Prof. Anca Altiparmac  

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

 Icoanele pe sticlă reprezintă un extraordinar fenomen de credință și de artă 

populară, născut din marea bogăție a tradiției creștine ortodoxe și din vasta fantezie 
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a pictorilor țărani români. Fuziunea unică a tradițiilor orientale cu tehnicile 

occidentale, aceste capodopere ale geniului popular românesc constituie o împletire 

de dimensiuni fundamentale spirit și materie, contemplare și implicare, rugăciune și 

trudă. 

 Icoanele pe sticlă sunt o mărturie semnificativă a istoriei și vieții unui popor, 

care ne transmite prin arta sinceră a unor țărani anonimi oglindirea eternității în 

lucrările timpului. 

Pictura pe sticlă a început în primele decenii ale secolului al XVIII-lea în 

Transilvania și a atins culmea dezvoltării sale între 1750 și sfârșitul anilor 1800, 

pentru a ajunge aproape să se stingă între cele două războaie mondiale. 

Icoana, din grecul eikon care însemnă imagine, este esențial legată de 

liturghie și rugăciune. Pictura icoanelor pe sticlă se diferențiază de icoanele pictate 

pe lemn. Apariția picturii pe sticlă în Transilvania este strâns legată de perioada 

istorică ce se caracterizează printr-o situație socială și politică cu relevanță și în plan 

religios. În secolul al XVII-lea în Transilvania locuiau români și alte etnii precum: 

sașii, ungurii și secuii. Religia ortodoxă s-a păstrat in comunitățile de români cu 

ajutorul icoanei pe sticlă, acestora fiindu-le interzis să construiască biserici de piatră 

în această perioadă de către Imperiul Habsburgic. 

Pictura pe sticlă este o tehnică cunoscută încă din Roma antică, în secolele 

XVII și XVIII era folosită mai ales în Bavaria pentru decorarea obiectelor de cult și 

a bijuteriilor, în timp ce în aria orientală a Europei centrale (Boemia, nordul 

Austriei, Moravia , Slovacia și Galiția) s-a afirmat ca tehnică artizanală de producție 

în seria aunor picturi tradiționale, precum peisaje, portrete și a unor lucrări cu teme 

religioase. Centrele de producție apăreau în vecinătatea localităților de pădure, 

deoarece de acolo manufacturile care produceau sticlăcă își procurau lemnul necesar 

alimentării cuptoarelor unde erau topite materiile prime ale sticlei. 

În Transilvania, pictura pe sticlă a fost introdusă, după anexarea regiunii la 

Imperiul Habsburgic, de către vânzătorii ambulanți, călugări străini veniți din 

teritoriile vecine și pictori proveniți din centrul artistic din Sandl, Austria. 

Răspândirea icoanei pe sticlă se datorează minunii petrecute la Nicula, sat din nordul 

Transilvaniei și represiunii habsburgilor asupra calugărilor din mănăstirile ortodoxe. 

Aceștia s-au refugiat împreună cu icoanele lor în satul românesc. 

 Cuproarele rudimentare pentru sticlă din satele țăranilor nu dispuneau de 

temperaturi înalte necesare perelucrării sticlei și aceasta prezenta neregularități și 

bule de aer și noduri. Desenul se realiza cu o pensulă fină pe spatele sticlei, pictura 

fiind realizată de fapt pe spatele sticlei, în timp ce partea opusă, cea expusă 

privitorului joacă un rol de protecție pentru pictură. Compozițiile erau stilizate, 

culoarea fiind aplicată de la tonul cel mai deschis la cel mai inchis, apar în unele 
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zone foița de aur sau de argint folosită la aureole sau fond. Culorile erau naturale, 

albul din var, galbenul din argilă, roșul din săruri de miniu și cupru, albastrul din 

săruri de cobalt, se folosea emulsia de ou. Pictura era protejată de umiditate cu un 

strat de lac și apoi era înrămată. Ramele erau de obicei din lemn de brad și erau ca o 

extensie a picturii, acestea fiind decorate cu motive tradiționale și pictate. 

 Subiectele abordate cel mai adesea de pictorii iconari o reprezintă pe Maica 

Domnului în diverse momente ale vieții sale cu Pruncul în brațe. Rugându-se în fața 

icoanei, țăranul știe că se găsește în comuniune cu hristos, cu Maica Domnului și cu 

Sființii, că se poate bizuipe ajutorul lor, motiv pentru care aceștia din urmă sunt 

frecvent prezentați în repertoriul comun. Fiecărui Sfânt îi este atribuitî o anumită 

putere protectoare pentru o anumită necesitate, cu variații în funcție de regiune. 

Astfel, de exemplu, se invoacă Sf. Ilie când este nevoie de ploaie în perioadele se 

secetă sau de apărarea recoltelor ăn timpul furtunilor, în timp ce pentru a fi ocrotit de 

ciumă țăranul se închină Sf. Haralambie. Sf. Gheorghe și Sf. Nicolae sunt prezenți în 

iconografia populară, țăranul român atribuind fiecărui anotimp un sfânt protector- 

Sf. Gheorghe este patronul primăverii, Fecioara Maria a verii, Sf. Dumitru al 

toamnei, Sf. Nicole al iernii, iar diversele categoriide meșteri își au propiul sfânt – 

Sf. Ilie apără constructorii de care, Sf. Iacob apicultorii, Sf. Eustachie vânătorii. 

Matei Țâmforea „Sf. Ilie Prorocul”, Cârtișoara 1892, 59, 5x46, 5 cm. 
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Geografia fizică a judeţului Bacău 

Prof. înv. primar Carmen-Paula Andrei  

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

1. Aşezarea geografică şi limitele judeţului Bacău: 

- judeţul Bacău este situat în estul ţării, având o suprafaţă de 6606 km² (2.8 

% din suprafaţa ţării); 

- paralela de 46º şi 30’ lat. N şi meridianul de 26º şi 50’ traversează centrul 

aproximativ al judeţului. 

2. Relieful judeţului Bacău: 

- descreşte altitudinal în zona grupei Centrale a Carpaţilor Orientali şi a 

Subcarpaţilor Moldovei de la V spre E aşa cum o indică direcţia de 

scurgere a râurilor şi de la N la S în podişul Bârladului şi Colinele 

Tutovei; 

- altitudinile sunt cuprinse între 1664 m în munţii Tarcău (Vf. Grinduşul 

Mare) şi 94 m în Culoarul Siretului. 

- Este format din: - munţii Tarcău, Goşmanului, Ciuc, Nemira, etc 

                           - Culmea Pietricica, Depresiunea Tazlău-Caşin,etc 

                           - Podişul Bârladului, Colinele Tutovei şi Culoarul 

Siretului. 

3. Clima: 

- temperat – continentală cu influienţe de ariditate in est; 

- 4 tipuri de climat: - climat montan; 

                                - climatul depresiunilor intramontane; 

                                - climatul dealurilor înalte; 

                                - climatul dealurilor joase. 

4. Hidrografia: 

- ape subterane: izvoare, izvoare minerale; 

-ape curgătoare: Siret, Bistriţa, Trotuş, Slănic, Caşin, Oituz, Uz, Bârlad,etc. 

-ape stătătoare: artificiale (Poiana Uzului, Galbeni, Răcăciuni, Gârleni, 

Bereşti, etc) şi naturale (Bolătău). 

5. Vegetaţia: 

- etajul pădurilor de conifere (brad, molid, pin) 

- etajul pădurilor de foioase (gag, carpen, mestecăniş, paltin, etc.) 

- vegetaţie de amestec şi silvostepă; 

- vegetaţie azonală (arini, plopi, sălcii). 

6. Fauna: 

- urs, lup, vulpe, porc mistreţ, cerb,etc. 

7.Solurile: 

- zona montană: podzolurile; 

- zona deluroasă: soluri brun-roşcate, local redzine; 

- culoarul Siretului: soluri aluvionare; 

- podișul Bârladului: cernoziomuri. 
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Preot Dumitru Fecioru - viața şi pregătirea sa culturală 

Ileana Andrieș 

Școala Gimazială „Alexandru cel Bun” Bacău  

 

 Anul acesta s-au împlinit 111 ani de la nașterea eruditului părinte și profesor 

de teologie Dumitru Fecioru, distins slujitor al Mântuitorului Hristos și al Bisericii 

Ortodoxe Române. Actualizarea vieții și realizărilor sale în conștiința slujitorilor 

Sfintelor Altare și a credincioșilor, constituie un prilej de reflecție adâncă asupra 

contribuției deosebite pe care acesta a adus-o la dezvoltarea patrimoniului spiritual 

al teologiei ortodoxe românești.  

 Așa cum se cunoaște, părintele Dumitru Fecioru a desfășurat o bogtă 

activitate de traducere din operele Sfinților Părinți ai Bisericii, mai ales din scrierile 

Sfântului Ioan Gură de Aur. 

 Preot de vocație, eminent profesor de teologie și, în special, prolific 

traducător din literatura patristică, părintele Dumitru Fecioru s-a născut la data de 18 

iunie 1905 în localitatea Poiana, județul Bacău. Părinții săi Ioan și Maria Fecioru 

(înmormântați în cimitirul localității Helegiu, județul Bacău), i-au dat o educație 

temeinică remarcând dragostea față de Biserică, precum și preocupările culturale ale 

fiului lor. Sub îndrumarea preotului și învățătorului din satul natal, au decis ca, după 

terminarea școlii primare, la vârsta de 13 ani, fiul lor să urmeze Seminarul Veniamin 

Costachi din Iași. Pe durata anilor de seminar (1918 - 1926), părintele Dumitru 

Fecioru s-a evidențiat prin calitățile sale intelectuale și, în special, prin predilecția 

față de lectura patristică. 

 În toamna anului 1926, părintele Dumitru Fecioru s-a înscris la Facultatea de 

Teologie din București, care funcționa încă de la înființare (1881) în cadrul 

Universității. Înființată prin meritele Mitropolitului Calinic Miclescu al Țării 

Românești (1875 - 1886), ajutat de învățatul Episcop Melchisedec Ștefănescu al 

Romanului, instituția universitară se bucura de un prestigiu deosebit prin calitatea 

marilor săi dascăli de teologie. Pe durata anilor de studii (1926 - 1930), tânărul 

teolog Dumitru Fecioru a audiat cursurile și prelegerile unei pleiade de profesori 

iluștri care au rămas în istoria culturii și învățământului teologic românesc, din care 

făceau parte: Ioan Popescu-Mălăești, dr. Ioan-Irineu Mihălcescu, dr. Vasile Ispir, 

prof. dr. Teodor Popescu, prof. Șerban Ionescu ș.a. În anul 1930, a fost declarat 

licențiat în teologie cu teza Gnosticismul la Clement Alexandrinul. 

 Pe timpul studiilor universitare, părintele Fecioru a fost funcționar la 

biblioteca Ateneului Român (1927 - 1930. În aceeași perioadă a fost redactorul 

revistei Raze de lumină a studenților Facultății de Teologie din București (1929 - 

1930). 

 Între anii 1930 - 1932 urmează studii de specializare la Facultatea de 

Teologie din Atena. În anul 1933, reîntors în țară, este numit profesor la Seminarul 

Teologic Neagoe Vodă din Curtea de Argeș. Urmează studii de specializare timp de 

doi ani la Berlin și München (1935 - 1936). În anul 1935 a obținut titlul de doctor în 

teologie la Facultatea de Teologie din București, cu teza Viața Sfântului Ioan 

Damaschin. Studii de istorie literară creștină, publicată în același an. De altfel, 
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părintele Fecioru avea să-i dedice Sfântului Ioan Damaschin și alte osteneli, 

traducând Dogmatica, lucrare publicată în anul 1939 în colecția Izvoarele 

Ortodoxiei. Și-a continuat activitatea didactică și pedagogică, fiind numit profesor la 

Seminarul Teologic Nifon din București (1937 - 1938). Revine ca funcționar la 

bibliotreca Ateneului Român (1938 - 1940). După izbucnirea celui de-al Doilea 

Război Mondial, în anul de răscruce 1940, marele teolog și profesor Dumitru 

Fecioru a fost hirotonit preot la Biserica „Cuțitul de Argint” din București. Aici avea 

să slujească 48 de asni, până la trecerea sa în veșnicie, petrecută la data de 22 

februarie 1988 (înmormântat în Cimitirul Bellu). 

A fost conferențiar de Omiletică patristică la Facultatea de Teologie din 

București (1946 - 1948), lector de limba greacă la Institutul Teologic Universitar 

(1949 - 1955), conferențiar (1955 - 1956) și profesor (1956-1959) la catedra de Noul 

Testament, la cursurile de doctorat. 

A fost bibliotecar șef la biblioteca Sfântului Sinod (1959 - 1961), consilier 

patriarhal la sectorul Relații externe bisericești (1961 - 1971), profesor de Patrologie 

la Institlitul Teologic din București (1971-1975).  A fost membru în câteva delegații 

sinodale care au vizitat alte Biserici. 

 

 

Conacul Răducanu - Rosetti 

Georgeta-Irina Andronache 

Școala Gimnazială ,,Ghiță Mocanu” Onești 

 

 Comuna Căiuți se află aproximativ la jumătatea distanței dintre municipiile 

Adjud și Onești, așezată pe malul drept al râului Trotuș. Denumirea de Căiuți derivă 

de la creșterea unei rase de cai moldovenești mici și foarte iuți adică buni alergători.  

 În comuna Căiuți se află ansamblul conacului Rosetti (secolele al XIX-lea–

al XX-lea), monument istoric de arhitectură de interes național aflat în satul Căiuți. 

Ansamblul este format din conac și parc (amenajat de-a lungul secolului al XIX-

lea). Conacul a fost ridicat în 1840, el a slujit multă vreme ca loc tainic de întrunire 

a unioniștilor Cuza, Alecsandri, Kogălniceanu și Negri. Aici a copilărit și locuit, 

până în 1888, Radu Rosetti, fiul logofătului Răducanu-Rosetti și al Aglaei Ghica-

Rosetti, fiica domnitorului Ghica. 

 Aici s-a făcut istoria care avea să schimbe soarta românilor. După numai 

trei luni de la depunerea jurământului în fața Parlamentului, noul Principe al 

României, Carol I, vizitează familia Rosetti acasă la ea, în târgușorul Căiuțului. Trei 

generații din neamul Rosettestilor au contribuit la facerea și scrierea istoriei 

naționale.  

Povestea spune că, în conacul familiei din Căiuți, s-au pregătit multe dintre 

cele ce au dus la Unirea Moldovei cu Muntenia. Se spune, de asemenea, că fiul 

hatmanului Răducanu Rosetti pe nume Răducanu, i-ar fi dat lui Cuza o moșie, 

pentru ca astfel Cuza să poată candida la domnie. Implicațiile și influențele 

neamului Rosetti la deciderea numirii ori detronării domnitorilor români datează 

încă din secolul al XVII-lea, când primul Rouset, stabilit la Iași, l-a sprijinit în 
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obținerea tronului Moldovei pe Eustratie Dabija Vodă (1661 - 1665). Neamul 

Rosettestilor a dat vieții publice românești numeroase personalități, care aveau 

puterea financiară și abilitatea politică necesare pentru a se impune.  

În secolul XIX întâlnim trei descendenți ai hatmanului Rosetti, trei 

Generații care, pe rând, fac istorie - Raducanu Rosetti, scrie și analizează istoria - 

Radu Rosetti, pentru ca generalul Radu R. Rosetti să închidă, din păcate, ciclul de 

viață al ultimei familii boierești veritabile. 

,,Conacul Răducanu Rosetti este clădire de patrimoniu. Ministerul Culturii a 

încercat acum mai bine de 10 ani restaurarea clădirii, au început, dar au abandonat 

lucrarea. A fost in administrarea Inspectoratului Școlar Județean, iar acum aparține 

Primăriei Căiuți”. 
 

 

Paul țarălungă- portret de dascăl 

Cristina Antohe 

 Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău 

 

„Dacă vrei să lași o urmă în lumea prin care treci, ai grijă să nu o trasezi pe 

nisip”(Paul Țarălungă 

 

 Paul Țarălungă face parte din dascălii de altădată sau care şi-au încheiat 

deja activitatea de la catedră şi care pot fi modele de profesionalism şi devotament. 

A dispus de puține mijloace , a cheltuit întreaga energie spirituală și fizică pentru 

dezvoltarea comunităţii.  

 Toată averea inimosului dascăl va rămâne în Prăjeşti, mărturie a unei 

munci de o viaţă, un mic prinos adus cunoaşterii: florile, arborii căraţi cu spinarea, 

rocile. Şi, poate va fi să rămână un urmaşi care să-i duca mai departe ambiţiile.Vor 
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şti ei să păstreze, să preţuiască acest tezaur? Bătrânul profesor şi-a făcut datoria. I-a 

învăţat, le-a dat seminţe şi răsaduri, i-a îndemnat să trăiască frumos, le-a fost model 

în toate. 

 Munca depusă i-a adus beneficii doar spirituale, nu și materiale, dascălul 

ducând încă, la 90 de ani, o viață modestă.  

VIAȚA PROFESORULUI PAUL ȚARĂLUNGĂ 

 „Adunată în câteva fotografii şi un parc fără egal, biografia lui e la 

vedere. Nu are nimic de ascuns. Continuă să trăiască în micul lui paradis rural, 

înconjurat de flori şi miresme, ca într-un ierbar ocrotit de bolta nesfârşită a cerului: 

doar el şi lucrarea lui Dumnezeu.”, îl caracterizează în câteva cuvinte scriitorul 

Sorin Preda.  

NĂSCUT: la 14/27 decembrie, 1921, în comuna Prăjeşti, judeţul Bacău  

ACTIVITATEA DIDACTICĂ: 

- Definitivat - 1 aug. 1959;  

- Gradul II - ian. 1966- Iaşi - cu lucrarea „Contribuţii la formarea la elevi a 

concepţiei materialist-dialectice despre lume, prin predarea geografiei”;  

- Gradul I - ian.1976 – Iaşi - cu lucrarea „Muzeul şi Grădina Botanică Prăjeşti”- 

Studiu geografic;  

Licenţa – 1963 – Iaşi - cu lucrarea „Rezultatele obţinute de Gospodaria Agricolă 

Comunală „1 MAI” din comuna Prăjeşti în decursul celor doi ani de existenţă”.  

FONDAREA COMPLEXULUI MUZEAL ȘI GRĂDINII BOTANICE 

PRĂJEȘTI, BACĂU 

 În anul 2005 Paul Ţarălungă a primit titlul de Cavaler al Ordinului Echităţii 

din partea Asociaţiei Cavalerii Echităţii şi Democraţiei. S-a conferit acest titlu 

pentru fondarea, organizarea şi conducerea efectivă a Complexului Muzeal „Paul 

Ţarălungă" şi a Grădinii Botanice, la care se adaugă construirea amenajărilor 

sportive, toate acestea fiind concepute ca bază didactică şi de cercetare pusă la 

dispoziţia elevilor şi cadrelor didactice din Prăjeşti. 

 La 7 iunie, 1970 este inaugurat oficial Complexul Muzeal în local 

propriu (fosta Primărie) local pe care l-a adaptat la condiţiile  muzeistice.  
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 În Muzeul de Etnografie şi Ştiinţele Naturii expuse peste 3.000 de piese. 

Pereţii sunt îmbrăcaţi cu vitrine în care sunt oase de mamut, din perioada preistorică, 

fragmente de ceramică din cultura Cucuteni, obiecte din perioada Neoliticului, 

păsări şi mamifere împăiate. La intrare, o colecţie de oale şi ulcele din lemn, vechi 

de 200 de ani, captează atenţia.  

    
 

 ,,Muzeul este comparabil cu un abecedar al vieţii ale căror slove sunt 

exponatele sale prin care ştiinţa îşi are cuvântul său mereu viu şi convingător’’, 

scria în presă Iulian Antonescu.  

 Muzeul constituie un început de centru de cercetare din zonă cu funcţiile  

 a) didactic - instructiv-educativ;  

 b) cultural – informarea vizitatorilor cu cunoştinţe despre natura şi  evoluţia 

societăţii româneşti;  

 c) ştiiţific- un modest centru de început de cercetare;  

 d) păstrarea şi conservarea precum şi descoperirea, catalogarea şi 

valorificarea materialelor cu valoare patrimonială.  

 La mai puţin de 50 de metri de muzeu, profesorul a amenajat o Grădină 

Botanică. Pe două hectare, Paul Ţarălungă a adunat zeci de specii exotice şi 

autohtone pe care le-a îngrijit singur, cu sapa în mână: „vanilie sălbatică, 

gingobiloba, migdali, magnolii, nuc negru.” 

 În Grădina Botanică sunt atât plante exotice cât şi plante indigene pentru 

existenţa cărora s-a colaborat cu Grădina Botanică din Iaşi. 

 Funcţionalitatea şi scopul Grădinii Botanice: 

 didactic - instructiv şi educativ; 

 știinţific - laborator natural de cercetare şi observare fenologică şi nu 

numai; 

 recreativ şi cultural - posibilitatea cunoaşterii minunatei vieţi vegetale; 

 ecologic – o fabrică de oxigen (O2) şi ozon (O3). 

http://1.bp.blogspot.com/__Sx9gN9WTec/SpzGzK7aoJI/AAAAAAAAAI8/a3AxjvTzriU/s1600-h/muzeu-4.gif
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 Puţini sunt aceia care s-au autodepăşit, punând în profesie pasiune 

extremă, dăruire, sacrificiu şi multă dragoste. 

UNUL DINTRE ACEȘTIA ESTE ȘI PROFESORUL PAUL ȚARĂLUNGĂ. 

 

Bibliografie: 

Ghe. Tomşa, Psihopedagogie preşcolară şi şcolară, Revista de pedagogie, 

Bucureşti, 2005 

www.primaria-prajesti.ro  

 

Un scriitor cu care te poți întâlni în Târgu Ocna  

- Gabriela Adameșteanu 

Prof. înv. primar Adriana Apostu 

Școala Gimnazială Nr. 2 Târgu-Ocna 

 

S-a născut la 2 aprilie 1942 la Tîrgu-Ocna. A urmat cursurile Facultății de 

Limba și Literatura română a Universității din București între anii 1960-1965. 

Înainte de 1989 a fost redactor la Editurile Enciclopedica și apoi la Cartea 

Romanească. După 1989 a fost membru al Grupului pentru Dialog Social și 

redactor-șef al revistei „22” până în 2005. În prezent este redactor-șef al 

suplimentului Bucureștiul cultural. 

A publicat volume de nuvele: „Drumul egal al fiecărei zile” (1975), 

„Dăruiește-ți o zi de vacanță” (1979), „Vara-primăvara” (1989), romanul 

„Întâlnirea” (2003), un volum de interviuri, „Obsesia politicii” (2005) și unul de 

publicistică, „Cele două Românii” (2000) 

http://www.primaria-prajesti.ro/
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Cel mai cunoscut roman al său este „Dimineața pierdută”, apărut în 1983, 

reeditat în 2004, tradus în mai multe limbi, de curând aparut în Franța la prestigioasa 

Editură Gallimard. 

Gabriela Adameșteanu este una dintre cele mai cunoscute scriitoare din 

România, cunoscută deopotrivă pentru calitatea scriiturii sale literare, dar și pentru 

că reprezintă modelul românesc al scriitorului implicat în societate. Ca membră 

marcantă a Grupului pentru Dialog Social, Gabriela Adameșteanu s-a implicat în 

nenumărate inițiative civice, menite să sprijine democratizarea vieții publice și 

politice în România post-comunistă. Revista 22, pe care a condus-o de la înființare 

până în 2005, a creat un model de jurnalism cultural cu implicații politice și civice, 

iar atitudinea Gabrielei Adameșteanu a fost mereu una extrem de interesantă, 

dezavuând în nenumărate rânduri slăbiciunile elitismului intelectual chiar de pe 

redutele acestuia. 

În plan literar, Gabriela Adameșteanu a scris câteva volume importante de 

nuvele și două romane, dintre care „Dimineața pierdută" a intrat definitiv în canonul 

postbelic, fiind una dintre cărțile cele mai citite și apreciate deopotrivă de 

cunoscători, dar și de publicul larg. Ecranizarea romanului, cu Tamara Buciuceanu 

în rolul Vicăi Delca, este memorabilă. Despre valoarea literaturii Gabrielei 

Adameșteanu a scris recent și cu argumente solide Carmen Mușat: "Citite acum, 

după prăbușirea zgomotoasă a regimului comunist, cărțile Gabrielei Adameșteanu 

sunt perfect lizibile, nefiind marcate de esopism, de Â «ticurileÂ» tematice și 

stilistice ale epocii - semnale textuale ale codificării tot mai accentuate a limbajului 

narativ, impuse de permanenta luptă cu cenzura. Atât personajele din volumele de 

povestiri, cât și cele din romanele publicate, toate, înainte de 1989 nu au nimic din 

inconsistența verbioasă a unora dintre Â «eroiiÂ» de mucava din literatura acelor 

ani, vorbesc și se mișcă firesc în lumea cenușie, mizeră, sufocantă și lipsită de 

orizont din care societatea românească a ieșit violent în decembrie 1989." 

Gabriela Adameșteanu a tradus Guy de Maupassant, „Pierre și Jean”, 

publicată în 1978 și Hector Bianciotii, „Fără îndurarea lui Iisus”, publicată în 2003 

la Editura Cartea Românească. În ultimul timp, după cum declara în interviurile cele 

mai recente, Gabriela Adameșteanu s-a întors înspre literatură, marcând un drum 

poate firesc al intelectualului român, de la implicarea activă în politic și social de la 

începutul anilor 90, înspre o posibilă întoarcere la vechile unelte care s-ar putea să 

marcheze sfârșitul anilor 2000. 

A rescris o nuvelă veche, „Întâlnirea” și a transformat-o în roman, publicat 

în 2003 la Polirom. În prezent lucreaza la un roman, „Provizorat”, început mai 

demult și abandonat în 1992. 

Succesul înregistrat de literatura română contemporană prin publicarea 

„Dimineții pierdute” la prestigioasa Editura Gallimard (în 2005, în traducerea lui 

Alain Paruit) este unul dintre cele mai importante de după 1989. 
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Solomon Marcus – o minte strălucită 

Prof. înv. primar Adriana Avădăni 

Şcoala Gimnazială Palanca 

 

 Personalităţi cu origini băcăuane, în viaţă sau nu, au marcat fundamental 

diferite domenii de activitate, de la sport, la ştiinţe exacte, la teatru, televiziune, 

medicină şi au făcut ca numele ţării noastre sau imnul României să răsune în cele 

mai îndepărtate colţuri ale lumii.   
 Solomon Marcus s-a născut în 1925, în Bacău. A fost un matematician 

român de etnie evreiască, membru titular din 2001 al Academiei Române. Deşi, 

domeniul principal al cercetărilor sale a fost analiza matematică, matematica şi 

lingvistica computaţională, a publicat numeroase cărţi şi articole pe diferite subiecte 

culturale, din poetică, lingvistică, semiotică, filosofie sau istoria ştiinţei şi a 

educaţiei, fiind apreciat atât în ţară cât şi în strainătate. 

 După absolvirea studiilor liceale, a urmat cursurile Facultăţii de Matematică 

din cadrul Universităţii Bucureşti. A obţinut ulterior titlurile ştiinţifice de doctor în 

matematică şi doctor docent. După absolvirea facultăţii, a predat ca profesor la 

Facultatea de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti. ,,Matematica e ca 

urcuşul pe munte. Efortul e răsplătit de privelişti măreţe. Ca şi pe munte, 

ascensiunile în matematică sunt frumoase, dacă nu eşti obsedat doar de locul unde 

vrei să ajungi şi dacă eşti în stare să savurezi tot ceea ce întâlneşti pe 

parcurs”,spunea matematicianul. 

Profesorul Solomon Marcus a fost autor a numeroase studii interdisciplinare, 

iar opera sa a fost citată de peste 1.000 de autori. A publicat peste 50 de volume în 

România şi care au fost traduse în mai multe limbi din Europa şi nu numai şi 

aproximativ 400 de articole în reviste ştiinţifice sau de specialitate. Era autor 

colaborator al site-ului Contributors.ro. 

Problemele sistemului de educaţie au reprezentat preocuparea sa principală 

din punct de vedere ştiinţific în ultima perioadă. Academicianul a acordat un 

interviu echipei emisiunii ,,Ochiul magic” în 17 februarie, cu o lună înainte de a ne 

părăsi. "Este vorba despre un interviu pe teme de educaţie, în care vorbeşte despre 

problemele şcolii (cu accent pe gimnaziu), iar cuvântul cel mai des folosit de 

profesor este „agresiune”: agresiunea manualelor, agresiunea temelor, agresiunea 

şcolii asupra elevului de gimnaziu. Academicianul a studiat toate manualele de 

gimnaziu, programele şcolare înainte să ajungă la această concluzie”. (producătorul 

Tiberiu Ştefănescu). ,,Aproape la fiecare pagină din manualele actuale există un 

colţ în care se scrie: Reţineţi! Reţineţi! Adică este invitat elevul să îşi bage în cap. 

Dar nu este invitat: Explicaţi! Argumentaţi! Se vede că manualele sunt deliberat 

construite pe un apel la ceea ce este mai primitiv în inteligenţa umană... Sigur că 

atenţia şi memoria sunt foarte importante, dar dacă rămânem la ele, atunci ratăm 

totul. Învăţarea nu se poate reduce la transfer de informaţie. Aici e o mare problemă 

actuală, care nu se referă doar la educaţie”, sublinia Solomon Marcus.  
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 În ultimele luni de viaţă, Solomon Marcus a făcut parte din grupul de experţi 

numit de ministrul Educaţiei, Adrian Curaj, să coordoneze ,,elaborarea arhitecturii 

curriculare” pentru învăţământul preuniversitar. 

 Matematicianul Solomon Marcus, membru al Academiei Române, a murit la 

17 martie 2016, la vârsta de 91 de ani. 

 

Bibliografie: 

1. http//ro.wikipedia.org/wiki/Solomon_Marcus 

2. http//wwwtvr.ro/programe-in-memoriam-solomon-marcus-la-tvr-1 

 

 

Elogiu culturii 

Balaj T. Neculai 

 

Acum, la ceas de sărbătoare 

Se cade, de la mic, la mare, 

Să nu uităm dragi băcăuani! 

Cultura miilor de ani. 

 

A apărut cu noi odată 

Și n u se va dori plecată. 

Va fi atât cât va fi lumea! 

De-aici încolo și pururea. 

 

Așa că, de ne respectăm, 

Noi veșnic să comemorăm 

     Cultura, țara, națiunea! 

          Măcar, atât cât va fi lumea. 

  

Bibliografie:  

Balaj Neculai, Elogiu culturii, 2016. 

 

 

Tradiții vechi, obiceiuri noi 

Prof. înv. primar Alina-Maria Barbu 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Din adâncurile timpului vin spre noi tradiții străvechi. Pentru calitatea de a fi 

urmași ai unui neam creator de comori spirituale, se cade să amintim câteva tradiții 

vechi cu rezonanță în prezent. Obiceiuri legate de evenimentele principale ale vieții 

s-au păstrat în timp și s-au adaptat vremurilor. Cunoașterea semnificațiilor acestor 
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tradiții rezonează cu elementele de identificare în evoluția noastră ca neam, iar 

cultivarea autenticității lor ne face capabili să recunoaștem valorile culturii noastre 

naționale. Oamenii acestor locuri, faptele care îi definesc construiesc tiparul identitar 

care dăinuie peste vremi și care poartă pecetea unor trainice practici culturale ale 

județului Bacău. 

Talerul cu obiecte de ales de către copilașul mic care să-i prevestească 

înclinațiile sale pentru viitor (banul – bogăția, semințe de grâu – plugăritul, fluierul – 

ciobănia) își are originea în mitul urselor, personaje întâlnite în povestea „Frumoasa 

din pădurea adormită”, de Frații Grimm. Ursitoarele menesc destinul în primele zile 

de la naștere: torcătoarea toarce firul vieții, depănătoarea îl deapănă, curmătoarea 

taie firul vieții la momentul predestinat de soartă. Pentru mituirea ursitoarelor, 

părinții puneau în camera copilului tot felul de bunătăți pentru îmbunarea profețiilor.  

Figura bradului capătă în concepția dacilor fantasma arborelui cosmologic, 

care străbate cerurile cu coroana lui plină de aștri și făpturi miraculoase. Ca arbore 

de naștere, mama îl înfrățea pe copilaș cu un brăduț plantat odată cu nașterea 

pruncului. Se obișnuiește și astăzi ca apa din scăldătoarea copilului creștinat să fie 

turnată la rădăcina unui copac pentru înfrățire. 

Se obișnuiește și în prezent, ca nunta să fie marcată prin brazii de la poartă. 

Ca arbore justițiar, jurămintele spuse de un acuzat la brad, înlăturau sătenilor orice 

bănuială, iar prezumția de nevinovăție funcționa. 

Trecând de la „O, brad frumos!” la „Florile dalbe”, mărul ca substitut al 

bradului este arborele fructifer pentru care omenirea a păcătuit prin încălcarea 

interdicției divine, dar și arborele recompensei divine, deoarece sub el este masa 

întinsă, cu toate bunătățile paradisiace la care stau dumnezeu și sfinții atunci când se 

deshid cerurile. 

Festivalurile de datini și obiceiuri de iarnă aduc pe străzile orașului Bacău 

ritmuri tradiționale conservate admirabil mai ales pe Valea Trotușului, de la 

izvoarele din Munții Ciucului, până la Comănești, Dărmănești, Dofteana, Onești. 

Dansul ursului, cel mai renumit în zona etnografică a Trotușului, evocă regenerarea 

naturii, trecerea anotimpurilor. În dans, ursul moare, apoi reînvie – o evocare a 

puterii acestui animal, a capacității lui de a trece peste iarna grea. Oare câți mai știu 

că Zamolxis purta pe umeri o blană de urs, iar numele lui trac provine de la „zalmo” 

care înseamnă „blană, piele”. 

Mai frumoase tradiții de sărbători ca acolo unde trăiesc moldovenii, nicăieri 

în lume nu găsești. Marele tezaur al acestei zone constituie o moștenire de preț 

pentru toți. 

 

Bibliografie: 

Romulus Vulcănescu, „Mitologie română”, Editura Academiei, București, 1987 
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Sărbătorile de iarnă - obiceiuri şi tradiţii româneşti 

Marieta Bălan 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Fără îndoială, luna decembrie este luna cea mai plină în sărbători dar şi cea 

mai aşteptată! Naşterea Domnului este un prilej de bucurie, cu toţii avem liber şi 

sărbătorim alături de familie şi de cei apropiaţi! 

Luna decembrie începe cu sărbătorirea Zilei Naţionale a ţării - în 1 

Decembrie - după care încep sărbătorile de iarnă! 

 

Imediat ce Ziua Naţională s-a încheiat, începem să ne gândim cu toţii la 

cadouri, la împodobirea casei, a bradului... magia Crăciunului ne pătrunde pe 

fiecare! 
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Prima sărbătoare religioasă este cea din 6 Decembrie - Sf. Nicolae. Vestit 

pentru cadourile pe care le făcea celor săraci, dar mai aducea şi câte o nuieluşă celor 

care nu au fost cuminţi! De ce se întâmplă aşa de Sf. Nicolae (Moş Nicolae)? Totul 

se trage din trecut, de pe vremea când Nicolae era un mare apărător al credinţei, între 

anii 280 – 350 e. n. El este cunoscut ca fiind apărător al celor drepţi, al celor mici 

dar şi al fetelor nemăritate. 

O legendă spune că odată, un copil sărac, pe nume Nicolae, născut într-o 

familie cu 10 copii, şi-a dorit foarte mult o pereche de ghete pentru că venise iarna, 

omătul era mare şi nu avea cu ce să se încalţe. Dar vai... părinţii nu aveau cu ce bani 

sa-i cumpere încâlţămintea! Ce s-a gândit atunci bietul copilaş? A scris repede o 

scrisoare către Dumnezeu, în care îl ruga să-i aducă o pereche de ghete să poată ieşi 

şi el în zăpadă! Mare dilemă a avut atunci bietul poştaş! Care e adresa lui 

Dumnezeu? I-a spus şefului său despre aceasta problemă, iar acesta, citind cele 

scrise şi înţelegând durerea copilului, a cumpărat o pereche de ghete pe care le-a dus 

noaptea, pe ascuns, ca să nu-l vadă nimeni şi le-a aruncat pe fereastră în camera 

copilului! 

Mare i-a fost uimirea copilului când a găsit ghetele a doua zi! Atunci el a 

făcut un legământ: când va avea bani, îi va ajuta pe toţi copiii să aibă ghete noi, le va 

aduce cadouri copiilor cuminţi, dar şi o nuieluşă celor care nu au fost ascultători!  

 

Crăciunul este tot mai aproape! Copiii şi-au întocmit lista cu darurile dorite, 

o pun frumos într-un plic şi-i dau scrisoarea mamei să o pună la poştă, să ajungă la 

Mos Crăciun! Noroc pe părinţi, cu ajutorul listei se inspiră la cumpărarea cadourilor! 
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Crăciunul este în 25 decembrie, dar în ajun mosul trece pe la fiecare şi le 

aduce câte un cadou, după posibilităţi! Şi despre Crăciun sunt mai multe legende, eu 

m-am oprit la cea care mi-a plăcut mai mult: Se spune că, în vremuri de demult, era 

un bătrânel simpatic care confecţiona jucării. De fiecare dată, pe 25 decembrie se 

ducea în tărg să le vândă. 

Într-o zi, pe când se întorcea de la târg, a zărit la o fereastră trei copii 

sărmani, care nu primiseră nici o jucărie. Erau trişti şi priveau undeva, departe... 

Moşului i s-a facut milă de ei... tare le-ar fi dat o jucărie, dar sacul era gol, tocmai 

vându-se tot! Atât de mult s-a gândit, atât de mult şi-a dorit să le ofere o bucurie, 

încât în sacul moşului a apărut o jucărie! A luat-o şi i-a dat-o unuia dintre copii! 

Apoi a mai apărut o jucărie! Şi încă una! Şi uite aşa, sacul moşului s-a dovedit a fi 

„fără fund”, el nu se golea niciodată, astfel că a reuşit sa aducă daruri mereu tuturor 

copiilor! Aşa a apărut Moş Crăciun! 

Odată cu Moş Crăciun vine şi Bradul de Crăciun! Bradul a fost ales pentru 

că este veşnic verde, ca şi Isus! Se crede că încă de pe vremea romanilor se 

împodobea bradul de crăciun, dar el nu se împodobea şi se atârna de tavan, cu capul 

în jos! 

În tradiţia românească bradul este întâlnit la mai multe obiceiuri, el 

semnificând viata, chiar daca e folosit şi la înmormântări. Tradiţia vine de pe vremea 

dacilor, semnificând uniunea dintre persoana decedată şi natura veşnică, precum şi 

viaţa veşnică, “dincolo”. 

Tăiatul porcului, colindatul de Crăciun, precum şi mersul cu „Capra”, 

„Sorcova” etc. sunt alte obiceiuri specifice! Din păcate, în afară de tăiatul porcului şi 

de colindat, toate celelate încep să se piardă.. 

 .  

 

 

http://dli.ro/legenda-lui-mos-craciun.html
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Obiceiuri de iarnă pe Valea Urmenișului 

Prof. Daniela Bobeică  

Școala Gimnazială ,,Alexandru Sever” Moinești 

 

În comunităţile tradiţionale, obiceiul era o manifestare folclorică îndătinată 

pe care o colectivitate dată o repetă cu regularitate cu acelaşi prilej, socotind-o justă 

şi obligatorie. 

Obiceiurile populare sunt, în mare parte, transmise prin tradiţie. 

Obiceiul are un caracter colectiv şi general. Originea unora dintre obiceiurile 

noastre poate fi dedusă din practici apărute în procesul muncii. Originea altora poate 

fi pusă în legătură cu rituri bazate pe credinţe şi mituri străvechi. Altele, care au 

ajuns până în zilele noastre, sunt sub formă de joc, de petrecere şi s-au putut naşte ca 

atare chiar pe teritoriul nostru. Biserica a introdus şi ea o serie de obiceiuri şi a 

contribuit la schimbarea sensului şi a formelor obiceiurilor mai vechi. 

Folcloristica a grupat obiceiurile calendaristice în patru cicluri care 

corespund celor patru anotimpuri: obiceiuri de primăvară, de vară, de toamnă şi de 

iarnă. 

Dintre obiceiurile de iarnă, acelea care fac parte din ciclul Anului Nou, sunt 

deosebit de ample şi pline de semnificaţie pentru cultura noastră populară. 

Repertoriul obiceiurilor de Anul Nou cuprinde, în forma lui tradiţională: 

colinde de copii şi colinde de ceată, cântecele de stea, colindele religioase, urături de 

belşug şi recoltă bogată ca „Pluguşorul”, urarea cu Sorcova, jocurile cu măşti: 

„Capra”, dansurile: „Damele”. Aceste obiceiuri sunt variate la nivel naţional. 

În zona Moineștiului, când iarna s-a aşternut peste munţii îmbrăcaţi în 

verdele pădurilor de conifere, liniştea cuprinde satele care parcă aşteaptă să se 

reverse tumultul sărbătorilor de iarnă. Cetele de flăcăi, de oameni însuraţi şi de copii 

îşi pregătesc din vreme costumele, învaţă colindele, pluguşorul şi textele jocurilor cu 

măşti. Până târziu se aud ropotele tobelor, fluierăturile stridente ale ţignalelor şi 

cântecul sprinten al fluierului, se fac repetiţii, se probează costumele şi măştile, se 

repetă jocurile. 

Cu o săptămână înaintea schimbării anului se sărbătoreşte Crăciunul. Fiecare 

gospodar taie porcul şi pregăteşte fel de fel de mâncăruri tradiţionale. Mesele sunt 

încărcate de bucate – semn al belşugului şi îndestulării. În această atmosferă, 

sărbătorile de iarnă ţineau de la Crăciun până la Bobotează. 

În seara ajunului de Crăciun, pe sub ferestrele caselor doamnei învățătoare, 

preotului, neamurilor apropiate, grupuri de colindători mari şi mici cântă colinde 

dintre cele mai vechi şi mai frumoase.  

În vremurile îndepărtate, colindele de Crăciun aveau un caracter laic. 

Apariţia creştinismului a adus schimbări în conţinutul acestora.  
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Bacăul – orașul lui Bacovia 

Prof. înv. primar Mihaela Bogdan 

Școala Gimnazială ,,Alecu Russo” Bacău 

 

„Viața e mai tare decât mizeriile ei.”— George Bacovia 

 

Judeţul Bacău ocupă o suprafaţă de 6.606 km pătraţi, reprezentând 2,8% din 

suprafaţa ţării şi face parte din categoria judeţelor mijlocii. Din punct de vedere al 

numărului de locuitori, judeţul Bacău ocupă locul opt, având o populaţie de 583.590 

locuitori. 

Amplasarea sa la est de vârful principal al Carpaţilor Orientali determină un 

climat temperat continental, caracterizat prin veri calde şi relativ seci iar iernile sunt 

friguroase. 

Din punct de vedere administrativ, judeţul Bacău are 3 municipii: Bacău, 

Oneşti şi Moineşti, 5 oraşe: Buhuşi, Comăneşti, Dărmăneşti, Slănic-Moldova şi 

Târgu-Ocna şi 85 de comune. 

Judeţul Bacău este distinct configurat pe harta culturală a ţării datorită 

muzeelor şi caselor memoriale, monumentelor istorice, de artă şi arhitecturale, 

instituţiilor artistice, revistelor de cultură, bibliotecilor, editurilor, imprimeriilor şi 

librăriilor proprii, celor două filiale ale uniunilor de creatori (U.A.P.), Casei de 

Cultură „Vasile Alecsandri” din Bacău şi a celei din Oneşti.  

În plus, judeţul Bacău este gazda anuală a câtorva importante manifestări 

naţionale şi internaţionale culturale. Activitatea culturală a judeţului este susţinută în 

principal de Centrul Internaţional de Cultură „George Apostu” din Bacău, Centrul 

Internaţional Rosetti Tescanu-George Enescu din Tescani, Teatrul Municipal 

Bacovia, Teatrul pentru Copii şi Tineret „Vasile Alecsandri”, Filarmonica „Mihail 

Jora”, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, Complexul Muzeal de Ştiinţele 

Naturii „Ion Borcea”, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale, Biblioteca judeţeană „C. Sturza”. 

Principalele zone turistice ale judeţului Bacău sunt Slănic 

Moldova, Poiana Sărată, Măgura, Târgu Ocna, Poiana Uzului, în general Valea 

Oituzului,Caşinului şi Trotuşului, care reprezintă în principal zona montană a 

judeţului. 
Orașul Bacău are o istorie de secole, fiind atestat documentar pentru prima 

dată în Evul Mediu, în ciuda dovezilor arheologice ce îi fixează rădăcinile în 

perioada neolitică (cultura Cucuteni și așezarea dacică de la Răcătău). Denumirea 

orașului provine după cum susțin unii istorici de la un oarecare Bako, de la zeul 

Bachos, sau de la „baca” (fructul viței-de-vie, ce se cultivă prin aceste părți). În 

documentele străine el mai apare și sub formele: Bacovia, Bacova, Bacow. 

„Dacă vrei să cunoşti bine un poet - spunea Goethe - mergi în ţara lui”, 

parafrazează profesorul Constantin Călin în primul volum al cărţii sale, „Dosarul 

Bacovia”. 

http://cuvintecelebre.ro/citate/autori/george-bacovia/
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Dar „ţara” lui Bacovia nu mai este. George Bacovia a scris despre un târg de 

provincie în care toamna părea a fi singurul anotimp în care uliţele erau desfundate 

şi mizere şi în care Bistriţa curgea neîngrădită, inundând periodic oraşul. 

George Bacovia a fost un poet autentic și original, cu tonalitate și cu o 

viziune total noi, calități care l-au impus în cadru simbolismului românesc. Poezia 

lui poate fi pusă în paralel cu simbolismul francez: „Simbolismul poetului este acela 

din tradiție sumbră a baudelaireanismului, care a cântat ploaia insinuantă, rece, 

provincia, urâtul funebru, monotonia burgheză, tristețea autumnală” 

(G. Călinescu). Cine îl caută pe Bacovia în oraşul său îl poate găsi pe strada pe care 

a locuit, în curtea casei memoriale, sau în centrul oraşului, acolo unde se află statuia 

poetului - un Bacovia realizat de sculptorul Constantin Popovici pentru aniversarea 

din 1971, slab, stingher, încovoiat. În oraşul de pe Bistriţa circulă şi o legendă 

despre statuie: se spune că la inaugurare soţia poetului, Aghata Grigorescu Bacovia, 

a avut o criză de nervi în momentul în care a fost dezvelită statuia. Spunea că aceasta 

nu îi seamănă poetului. Poate nu îi semăna soţului George Bacovia, dar poetul se 

identificase cu opera sa, era deja o apariţie de plumb, care ţinea pe umeri amurgul 

violet al oraşului de provincie. 

George Andone Vasiliu (numele de naștere al poetului) s-a născut în casa 

comerciantului Dimitrie Vasiliu și a Zoei Vasiliu. Copilul în vârsta de doar 6 ani 

începe să învețe limba germană. 

Între anii 1889 - 1890 urmează clasa întâi la un pension din Bacău. În 1891 

îl aflăm înscris la Școala Primară Domnească Nr. 1 din Bacău. Trei ani mai târziu 

absolvă cursul primar, în luna iunie.   

În același an se înscrie la Gimnaziul Ferdinand din Bacău. Toamna rămâne 

închis o noapte întreagă, din neatenția paracliserului, în turnul bisericii Precista din 

orașul natal. Această întâmplare îi va inspira poezia Amurg violet, scrisă în 1899. 

Anii traumatici din liceu și atmosfera cam rece îi inspiră un alt poem celebru, 

„Liceu”. În 1898 își pune pe note câteva poezii precum și altele de Mihai 

Eminescu și Ștefan Petică. Vădește mare talent la desen. Se dovedește foarte bun 

executant la vioară și la alte instrumente din orchestra școlii, pe care o și dirijează. 

Se evidențiază la gimnastică. În 1899 obține premiul I pe țară la concursul Tinerimii 

române pentru „desen artistic de pe natură”. Îi apare în Literatorul din 30 martie 

poezia Și toate, scrisă cu un an înainte, semnată V. George. În 1900 se înscrie la 

Școala Militară din Iași, de unde se retrage în al doilea semestru, neputând suferi 

disciplina cazonă. Compune poezia Plumb, o va finisa totuși abia în 1902. 

În 1901 se înscrie în cursul superior al Liceului Ferdinand. Absolvă liceul 

din Bacău în 1903. Scrie poezia „Liceu”, ca răspuns la un chestionar adresat de 

minister absolvenților din acel an, în vederea reformei învățământului inițiată de 

Spiru Haret. Se înscrie la Facultatea de Drept din București. Citește într-una din 

ședințele salonului literar al lui Macedonski poezia Plumb, care produce o puternică 

impresie. 

Citește în 1904 la cenaclul lui Macedonski Nervi de toamnă, obținând 

același succes. Colaborează la revista Arta de la Iași. Se retrage de la Facultatea de 

Drept din București.  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Limba_german%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amurg
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amurg_violet
https://ro.wikipedia.org/wiki/1899
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Mihai_Eminescu
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_Petic%C4%83
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinerimii_rom%C3%A2ne&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Tinerimii_rom%C3%A2ne&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Literatorul
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plumb_(George_Bacovia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Spiru_Haret
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Macedonski
https://ro.wikipedia.org/wiki/Plumb_(George_Bacovia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Nervi_de_toamn%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Arta
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
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Se stabilește în 1905 În București, împreună cu fratele său Eugen. Un an mai 

târziu în 1906 se reîntoarce la Bacău, stabilindu-se în locuința din strada Liceului. 

Scrie poezia Lacustră. În 1907 se înscrie la Facultatea de Drept din Iași și reîncepe 

cu anul I. Rămâne la Iași și anul următor. Colaborează la revista lui I. M. 

Rașcu Versuri, mai târziu Versuri și proză. Între 1909 - 1910 merge la Iași numai în 

perioada examenelor, restul timpului locuind la Bacău, iar în 1911 obține diploma de 

licență în drept și se înscrie în baroul din Bacău. Plătește zece ani cotizație, dar nu 

profesează.  

Colaborează la Românul literar al lui Caion în 1912. Suplinitor la Școala 

Primară din Bacău și la Călugara, suburbie a Bacăului. Colaborează la Flacăra. 

Copist la Prefectura din Bacău.  

Bacovia ajunge unul dintre cei mai importanți poeți români, devenind 

autorul care execută un uriaș salt canonic de la statutul de poet minor la cel de autor 

clasic al literaturii române. 

 

Bibliografie: 

 https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Bacovia 

 http://jurnalul.ro/campaniile-jurnalul/redescoperirea-romaniei/bacaul-

ramane-orasul-lui-bacovia-514001.html 

 

Tescani, testamentul unei mari iubiri 

Prof. înv. primar Maria Botezatu 

Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești 

Prof. înv. primar Elena-Loredana Tăbăcaru 

Școala Gimnazială „Ștefan Luchian” Moinești 

 

La 35 de kilometri de Bacău, pe drumul spre Moineşti, un pod peste apa 

Tazlăului te aruncă brusc într-un tărâm de vis. Pe un deal umbrit de copaci seculari, 

în mijlocul unui parc imens, un conac alb te întâmpină, majestuos, dar ospitalier. 

Nimic rustic în clădirea cu linii clasice, elegante. Dar nici ostentativ. 

Perfecţiunea proporţiilor face inutil orice zorzon. Aceasta este „Curtea Mare", 

construită pe la 1880, casa în care a copilărit Maruca, marea dragoste a lui George 

Enescu. Aici a cântat adeseori marele muzician. Aici a terminat de compus 

Oedip. Tescaniul e, însă, mult mai vast şi mai vechi decât conacul devenit astăzi 

muzeu. Istoria sa începe la 1709, când vornicul Ştefăniţă Roset cumpăra moşia de la 

care avea să se tragă numele unei întregi ramuri a familiei: Rosetti-Tescanu. O 

familie de mari boieri, care a dat Moldovei dregători şi cărturari. Şi care a adus la 

Tescani pasiunea pentru cultură, transmisă şi amplificată din generaţie în generaţie. 

În 1848, Costache Rosetti-Tescanu organiza în tinda casei sale şcoala 

satului. Fiul său, Dumitru, a absolvit la Lausanne Dreptul şi Filosofia. Prieten bun cu 

Vasile Conta, dar şi cu Titu Maiorescu, a adunat la Tescani una dintre cele mai 

valoroase biblioteci din Principatele Române, cu peste 12.000 de volume, multe 

dintre ele ediţii rare. Soţia lui, Alice (născută Jora), era pasionată de muzică şi o 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Lacustr%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=I.M._Ra%C8%99cu&action=edit&redlink=1
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https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Rom%C3%A2nul_literar&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Flac%C4%83ra
https://ro.wikipedia.org/wiki/George_Bacovia
http://www.imopedia.ro/bucuresti/vanzari-vile.html
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amfitrioană desăvârşită pentru intelectualii şi artiştii atraşi mereu de farmecul şi de 

pacea conacului de lângă Tazlău.  

Efervescenţa culturală a fost, de fapt, adevărata comoară a Tescanilor. 

Cultivată atent, cu convingerea că bogăţiile spiritului sunt singurele care dăinuie. 

Măritată la 19 ani cu Prinţul Mihai Cantacuzino, fiul „Nababului”, Maruca a intrat 

într-o familie mult mai bogată decât a ei. 

Somptuosul palat de la Floreşti i se părea, însă, lipsit de substanţă în 

comparaţie cu casa părintească. Nu înceta să deplângă pragmatismul lipsit de 

imaginaţie al cantacuzinilor şi pasiunea acestora pentru posesiuni materiale. 

Tescaniul nu se lăuda cu decoruri opulente, ci cu oaspeţi talentaţi: Alfred 

Alessandrescu, Mihail Jora, Nonna Otescu, C.C. Nottara, Florica Muzicescu, Octav 

Onicescu şi mulţi, mulţi alţii. Şi, desigur, deasupra tuturor, George Enescu. 

O DONAŢIE BATJOCORITĂ TIMP DE 30 DE ANI 
Când am ajuns la Tescani, un sunet subtil de vioară răzbătea prin ferestrele 

înalte ale conacului. „Repetă cvartetul din Chişinău” - ne-a lămurit Georgeta 

Popovici, directoarea centrului. Fiindcă, trebuie spus, Tescaniul e mult mai mult 

decât un muzeu sau o casă memorială. E un loc de odihnă şi de creaţie pentru artiştii 

de pretutindeni. Aşa au cerut în mod expres Maruca şi George Enescu, în 1947, când 

au donat proprietatatea statului român. Sperau să poată salva astfel nu doar zidurile, 

ci şi spiritul Tescaniului, creativ şi ospitalier. 

Actul de donaţie include - pe lângă parcul uriaş, conacul şi toate atenansele - 

şi 33 de hectare de pământ, cu livezi, păduri şi teren arabil. Cu o asemenea „zestre”, 

proiectul nu ar fi trebuit să depindă niciodată de generozitatea statului. Istoria avea, 

însă, alte planuri... 

Nici prestigiul lui Enescu, nici forţa documentelor legale nu au putut proteja 

Tescaniul de urgia noului regim muncitoresc. În „Curtea Mare” s-a instalat un 

comandament sovietic. Apoi, un SMT. Extraordinara bibliotecă a lui Dumitru 

Rosetti-Tescanu a fost distrusă. O parte din cărţi au fost arse chiar în faţa conacului. 

Altele au fost trimise la Letea, la topit. A dispărut şi Vila Meri, casa cu două etaje 

ridicată în livada din vârful dealului de fratele Marucăi. Sătenii au demontat-o piatră 

cu piatră, servindu-se cu materiale de construcţie. 

Apoi, „Curtea Mare” a fost transformată în fermă de păsări. Când, mult mai 

târziu, autorităţile s-au gândit să facă şcoală sătească din vechiul conac, în camere 

stratul de găinaţ depăşea jumătate de metru... 

„La Tescani, timpul nu lasă urme pe oameni sau lucruri”, scria Maria 

Cantacuzino-Enescu în memoriile ei, intitulate „Umbre şi lumini - amintirile unei 

prinţese moldave”. Cât de mult se înşela... PRINŢESA NON GRATA. 

Abia pe la jumătatea anilor '70, Ministerul Culturii a decis să recupereze 

Tescaniul şi să-l transforme în muzeu şi centru de creaţie. Cu sprijinul Consiliului 

Judeţean au început lucrările de restaurare, dar şi construcţia drumului care leagă 

conacul de şoseaua spre Moineşti. S-a făcut şi un pod peste Tazlău. Apoi, în 

primăvara lui 1977, proiectul a fost la un pas să fie abandonat.  

Georgeta Popovici îşi aminteşte: „Era sâmbăta Paştelui, când ne-am pomenit 

cu vizita tovarăşului Ilie Rădulescu, secretar cu propaganda în Comitetul Central. 

http://www.imopedia.ro/bucuresti/vanzari-vile.html


Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 35 

După ce s-a plimbat prin camere şi a dat roată parcului, ne-a spus să oprim tot. Fără 

nici o explicaţie. Am bănuit că voia să transforme Tescaniul în vilă de vânătoare 

pentru Ceauşescu.” Lucrările au fost blocate timp de câteva luni. În cele din urmă, 

proiectul a primit din nou undă verde. Dar problemele au continuat să apară. Una 

dintre cele mai dificile era legată de organizarea muzeului. Cum să vorbeşti despre 

Enescu, mai ales la Tescani, fără să pomeneşti despre Maruca, muza lui şi 

proprietăreasa moşiei? Dar o prinţesă nu dădea deloc bine la Partid! 

La fel, nu se putea pomeni nimic despre biserica de la 1769, aflată - în ruină 

- în incinta parcului.  

„Cuvântul «biserică» era interzis”, explică Georgeta Popovici: „Eram 

obligaţi să spunem «monument de artă medievală». Chiar dacă nu era medievală.” 

Nici vorbă, aşadar, de fonduri pentru restaurarea lăcaşului de cult, prin acoperişul 

căruia creşteau deja copaci. Ca să poată fi, totuşi, salvat, a fost nevoie de o 

stratagemă. Bisericuţa a fost propusă drept banc de lucru pentru un curs de pictură 

murală. Sigur, frescele cu care a fost decorată (parţial) nu au tematică religioasă. În 

schimb, acoperişul a fost reparat şi zidurile au fost refăcute. Într-o zi se vor găsi, 

poate, bani pentru o restaurare completă.  

TESCANIUL RENĂSCUT 
La începutul anilor '80, Muzeul Enescu din Tescani şi-a deschis porţile. 

Chiar dinainte, însă, artiştii începuseră să redescopere minunatul refugiu de lângă 

Tazlău. Pictori, sculptori, muzicieni, scriitori... Veneau din ce în ce mai mulţi, deşi, 

la început, nu existau decât puţine spaţii de cazare, iar confortul era minimal. 

Georgeta Popovici îşi aminteşte: „Se gătea în curte, pe pirostrii; vasele se spălau cu 

apă rece, la cişmea. Dar era o atmosferă extraordinară.”  

Astăzi, o bucătărie utilată modern asigură trei mese pe zi oaspeţilor de la 

Tescani. Ironia face că echipamentele au fost aduse la începutul anilor '90 dintr-o 

vilă de protocol a lui Ceauşescu. Tot de acolo provin câteva covoare, câteva scaune 

„stil”. Apa caldă nu mai e o problemă, chiar dacă majoritatea sălilor de baie ar avea 

nevoie urgentă de o renovare.  

Atmosfera a rămas tot una de familie. Chiar acum, în „vârf de sezon”, când 

tineri muzicieni veniţi din toată ţara participă la un master-class oferit de prestigiosul 

cvartet Belcea. Fiecare are nevoie de un spaţiu pentru repetiţii. Unii sunt vegetarieni. 

Alţii ţin regim de slăbire. Pare o misiune imposibilă, dar totul se rezolvă prompt, ca 

prin magie. Nici o pretenţie nu o descumpăneşte pe Georgeta Popovici, care, 

discretă şi mereu cu zâmbetul pe buze, reuşeşte un perpetuu tur de forţă 

organizatoric.  

Vorbeşte cu aceeaşi pasiune despre Enescu, dar şi despre mica echipă care 

face Tescaniul un loc la fel de primitor ca pe vremea Maestrului. Are grijă să fie tot 

timpul la îndemână o tavă cu cafele aburinde, sau să nu fie uitate surprizele dulci: 

gogoşi fierbinţi, clătite cu dulceaţă, poale-n brâu, sau plăcinte cu mere culese din 

livadă. „Răsfăţarea musafirilor e o tradiţie a casei”, ne şopteşte complice. 

Muzică şi răsfăţ. Nici Maruca n-ar pretinde mai mult... 
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Maruca, o dragoste neconvenţională 
Maria, primul copil al soţilor Dumitru şi Alice Rosetti-Tescanu, s-a născut la 

17 iulie 1879. La 19 ani s-a măritat cu Mihai Cantacuzino, fiul cel mare al 

„Nababului” dobândind astfel titlul de Prinţesă. Împreună au avut doi copii: Alice şi 

Constantin („Bâzu”, pilotul celebru de mai târziu). După aproape şapte ani de 

căsnicie, în februarie 1905, Maruca şi-a surprins soţul în dormitorul surorii ei, pe 

care o găzduiau în palatul lor din Bucureşti. Şocată, a cerut divorţul. A renunţat la 

idee în urma insistenţelor familiei, dar mariajul ei a devenit pur formal. Cei doi soţi 

îşi vor trăi viaţa separat. 

Prietenă apropiată a Prinţesei moştenitoare, Maruca ducea o viaţă mondenă 

intensă, fiind considerată una dintre marile frumuseţi ale timpului ei. Pe George 

Enescu l-a cunoscut în vara lui 1907 şi pasiunea dintre ei a fost fulgerătoare. Au 

început o relaţie furtunoasă, marcată de gelozie, certuri, despărţiri şi reconcilieri. În 

1919 s-au mutat împreună, pentru câţiva ani, în Elveţia, unde fiul Marucăi mergea la 

studii. Legătura era de notorietate şi Prinţesa nu făcea nici un efort să o ascundă. În 

ţară, Pynx era o prezenţă obişnuită la Tescani, dar şi în salonul Palatului 

Cantacuzino. 

În 1928, un accident de maşină i-a curmat viaţa lui Mihai Cantacuzino şi 

Maruca a rămas văduvă. În aceeaşi perioadă îl cunoştea, însă, pe filozoful Nae 

Ionescu (mai tânăr ca ea cu 11 ani), pentru care va face o mare pasiune. Relaţia 

dintre ei va dura până în 1933. Despărţirea a aruncat-o pe prinţesă într-o depresie 

cumplită, de lungă durată. Enescu a fost cel care a vegheat la însănătoşirea ei, cu un 

devotament greu de imaginat. S-au căsătorit, în sfârşit, la 5 octombrie 1937. După o 

relaţie de 30 de ani. 

În 1946, soţii Enescu au părăsit definitiv România şi s-au stabilit la Paris. 

Marele muzician a murit nouă ani mai târziu, la 4 mai 1955. Maruca i-a supravieţuit 

încă 13 ani. S-a stins din viaţă, în Elveţia, la 22 decembrie 1968. Avea 89 de ani. 

 

 

Nicolae Vermont 

Prof. înv. primar Luminița Botezatu  

Școala Gimnazială Plopu, Dărmănești 

 

 Pentru a scrie un eseu despre arta plastică băcăuană nu este destul să vizitezi 

Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu”, Galeriile Karo sau Frunzetti. Pentru a-ți 

forma o cultură generală despre arta plastică nu este de ajuns să citești ,,Însemnările 

unui amator de artă” de Krikor H. Zambaccian sau să vizitezi Muzeul național de 

artă al României și nici Muzeul Brukenthal. Dar cu certitudine vei observa că în 

toate marile muzee și galerii există o selecție semnificativă a celor mai importante 

creații artistice cu precădere din pictura interbelică. Grigorescu, Theodor Pallady, 

Tonitza, Petrașcu, Iosif Iser, Francisc Sirato îmbogățesc galeriile de artă românească 

cu opere valoroase. 

 Între aceștia îl găsim pe Nicolae Vermont născut la 10 octombrie 1866 la 

Bacău (Moinești ) în familia  de intelectuali a profesorului Iosif Grünberg primind o 
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educație atentă deși este cel mai libertin dintre frații săi: traducătorul și astronomul 

Bernard Varvara Vermont și actrița Lea Fanşeta Vermont. Format la clasa 

profesorului Theodor Aman, apoi studiind în Franţa, la Paris şi în Germania, la 

München, pictorul Nicolae Vermont şi-a dedicat viaţa creaţiei plastice, abordând 

subiecte care l-au făcut să vibreze. A trăit pentru culoare pictând cu mare 

sensibilitate teme pe care apoi le-a propus spre vizualizare celor ce apreciază 

frumosul, adică nouă, generaţiile următoare. În pictura de piesaj, înrudit ca viziune 

cu Nicolae Grigorescu acesta a lăsat imagini din Câmpulung şi din Oltenia, de un 

lirism pur şi delicat, valorificând atât spontaneitatea şi acuitatea observaţiei, cât şi 

virtuozitatea desenului. Atras de compoziţie, a excelat în pictura de gen inspirată din 

viaţa oamenilor simpli, pe care a zugrăvit-o cu multă căldură emoţională 

(„Emigranţii”, „Coşarul”, „Bragagiul”). Liric ca expresie, delicat ca manieră, 

Nicolae Vermont se foloseşte în egală măsură de talent, de virtuozități plastice şi 

tehnice dobândite în şcolile de arta, dar şi de observaţiile directe ale modelului care 

îl determină la gestul plasic de spontanietate. Femeia este un subiect mereu prezent 

în pictura lui Nicolae Vermont. Tinere, femei simple, florărese, slujnice, doamne din 

înalta societate, nuduri, dar şi grupuri cu personaje care pun problema structurării 

unei astfel de compoziţii îl reprezintă şi îl disting în arta românească. Portretul, în 

general, este una din temele pe care le-a exersat în toate perioadele, de fiecare dată, 

în stil realist, tipic münchenez. Pe lângă flori delicate şi peisaje construite pe 

înălţime, dar calme artistul propune şi subiectul religios începând cu anul 1893 când 

aduce în atenţia publicului un ciclu cu astfel de compoziţii tematice. Predilecţia 

artistului pentru subiectul religios este pusă nu doar pe seama convertirii sale la 

cultul creştin-ortodox, pentru că vine cumva sub puternica influenţă a şcolii 

müncheneze care, la sfârşiţul secolului al XIX-lea, a cunoscut o creştere numerică a 

operelor de artă cu temă religioasă. 

 Nicolae Vermont este unul din exponenții cei mai de seamă ai picturii 

moderne din România, alături de Nicolae Grigorescu, Ion Andreescu, Ștefan 

Luchian și Nicolae Tonitza, aceștia fiind câțiva din artiștii români care prin arta lor 

au îmbogățit patrimoniul cultural național. Tablourile lor se bucură de aprecierea 

colecționarilor și a specialiștilor din domeniul artelor. 

 Artiștii băcăuani au făurit o artă și o cultură adânc înfiptă în simțămintele 

creatorilor actuali. Bacăul oferă rețete artistice profesioniste în domeniul tuturor 

artelor, ca o capitală în domeniu. Acest lucru este firesc dacă reținem faptul că 

Tristan Tzara este din Moinești, de asemeni Bacovia, Vasile Alecsandri, Nicu Enea, 

Ion Burdujoc, Dimitrie Berea îmbogățesc zestrea spirituală a urbei. 

 

Bibliografie: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolae_Vermot 
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Obiceiuri şi tradiţii băcăuane 
Teodora Bratu  

Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti 

 

Valea Trotuşului este bogată în resurse şi cu o natură generoasă. În chip 

firesc, oamenii acestor meleaguri, în lupta lor pentru util şi frumos, sunt purtătorii 

unui autentic tezaur de artă şi folclor.    

De Crăciun se practică: ,,Colindul’’,  ,,Jianul”, „Steaua”.  
De Anul Nou se practică: Jocul caprei, Jocul ursului, Jocul mascaţilor, 

Uratul.  
Jocul ursului este specific zonei de munte, iar locuitorii au dat libertate 

imaginaţiei şi au creat această tradiţie înfrumuseţând-o permanent. Acest joc 

presupune existenţa unui grup mare de persoane  alcătuind ceata ,condusă de un 

căpitan. Ceata este compusă din urşi, ursari, irozi, mascaţi şi toboşari. 
Urşii sunt persoane îmbrăcate în piei de urs, la cap au doi canafi mari din 

lână roşie. Ursarii sunt persoane care conduc urşii impunând acestora mişcările ce 

trebuie să le facă prin comenzile care le dau. Sunt îmbrăcaţi cu cămăşi albe având  la 

mijloc brâie late numite cingători, pe cap pălării negre prevăzute de jur îmrejur cu 

pene, iar în mâini au ciomege  la capătul cărora  pornesc lanţuri ce se prind de capul 

fiecărui urs. Se spune că ursul execută mişcările impuse de ursari numai dacă acesta 

este legat cu lanţul de ciomagul ursarului. Toboşarii încep repetiţiile de la Sfântul 

Andrei,au tobele legate de trunchi cu cingători numite bete la care bat cu două 

ciocănele diferite ritmuri. Ei au o mare importanţă deoarece  dau tonul jocului. Sunt 

îmbrăcaţi în bluze roşii, au pe cap o şapcă specială prevăzută de jur împrejur cu 

oglinzi şi mărgele, obrajii sunt vopsiţi cu roşu, pantalonii sunt negri. 

Mascaţii au măşti confecţionate ce reprezintă chipuri ale oamenilor în 

diferite etape ale vieţii, dar mai cu seamă bătrâneţea. În multe cazuri personajele nu 

se desprind  încă de măştile care le poartă şi le acoperă faţa. Ele sunt confecţionate 

în aşa fel încât stârnesc hazul, iar persoanele care le poartă răspândesc voia bună. 

 Irozii, îmbrăcaţi în haine femeieşti -cămăşi albe, cingători sau bete aşezate în 

diagonală pe piept şi spate, catrinţe roşii prevăzute cu batiste cusute şi  coifuri pe cap 

din hârtie de diferite culori, fluiere şi săbii în mâini.  

Jocul lor oferă un spectacol inegalabil de lumină şi culoare ce se desfăşoară 

în sunetul ţicnalelor care dialoghează pe două tonuri diferite pe fondul răpăitului de 

tobe. Tinerii se duelează în mod simbolic.  

 

 

Paul Anghel 

Elena-Loredana Buduroi 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Paul Anghel s-a născut la 8 august 1931, sat Recea, comuna Horgești, 

judeţul Bacău și a decedat pe 19 mai 1995, București. A fost prozator, dramaturg, 

publicist, traducător, scenarist, reporter politic, critic de artă. A fost fiul lui Vasile și 
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al Anei Anghel, ambii învățători. A absolvit Liceul „Ferdinand” din Bacău și Școala 

de Literatură „Mihai Eminescu”. 

În 1947 a debutat cu un poem în ,,România liberă”. Debut editorial a fost în 

1961 cu romanul ,,Șapte inși într-o căruţă”. Tot în 1961 a scris ,,Povestire dintr-o 

toamnă bogată , urmat de reportajele monografice ,,Victoria de la Oltina” (1961) și 

,,Arpegii la Siret”, Itinerar moldav (1964), Arhiva sentimentală (1968). Debutează 

ca dramaturg la Cluj, în 1968 cu drama istorică ,,Săptămâna patimilor”, dedicată lui 

Ștefan cel Mare. 

Paul Anghel a fost redactor la ,,Contemporanul” și apoi redactor-șef la 

,,Tribuna României” (1972 - 1974). Colaborează la Gazeta literară, România 

literara, Luceafarul, Viaţa Româneasca, 

Teatrul, România libera, Steaua etc. 

Cărți care l-au făcut cunoscut: ,,Alfabet sonor”, ,,Teatru”, ,,O clipă în 

China”. Alte scrieri: „Zăpezile de acum un veac” ,Scrisoare de la Rahova” (1977), 

,,Te Deum la Grivița” (1978), ,,Noaptea otomană” (1979), ,,Fluviile” (1980), ,,Ieșire 

din iarnă ”(1981), ,,Noroaiele ”(1982). 

 A fost membru al Uniunii Scriitorilor din România. În 1969 a primit premiul 

Uniunii Scriitorilor pentru dramaturgie. În 1972 a primit premiul „I.L. Caragiale” al 

Academiei RSR pentru volumul ,,Teatru” și în 1984 a primit Premiul „Bacovia” al 

revistei „Ateneu”. 

Paul Anghel a fost un prozator și dramaturg cu care ne mândrim din punct 

de vedere cultural. 

 

 

Pictorul Aurel Stanciu deschide ,,Ferestre” spre lume 

prof. înv. primar Bulai Norina-Daniela 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău 

 
 Aurel Stanciu este absolvent al Institutului de Arte Plastice „Nicolae 

Grigorescu” Bucureşti, secţia muzeologie. Din anul 1989 a început să predea arte 

vizuale la Liceul de Artă „George Apostu“ Bacău, iar în anul 2009 a susţinut, la 

Universitatea de Vest din Timişoara, teza de doctorat cu tema „Porţile monumentale 

româneşti – element specific al arhitecturii populare din zona Trotuşului”.                                                                                                                              

A participat, de asemenea, cu lucrări în bienale de pictură, grafică şi 

sculptură organizate la Sala Dalles, Bucureşti, în expoziţii din Budapesta, Deva, din 

1970 la toate Anualele filialei UAP Bacău – fiind desemnat „Artistul anului” în 

2011 – , Iaşi, Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, „Wisbaden” Germania, în 

expoziţiile taberelor de creaţie Măgura, Berzunţi şi Valea Uzului, şi Saloanele 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=S%C4%83pt%C4%83m%C3%A2na_patimilor_%28pies%C4%83_de_teatru%29&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_cel_Mare
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Moldovei, în cadrul cărora, la ediţia din 2011 a primit Premiul UAP din Republicii 

Moldova. Timp de 10 ediţii a fost organizator al Taberei Naţionale de Artǎ „George 

Apostu” Poiana Sǎratǎ – Valea Uzului, Valea Budului Bacǎu (cu elevi din licee de 

artǎ, clasele IX - XII) şi organizatorul celor 8 Saloane Naţionale de Artǎ cu lucrǎrile 

din Tabǎra „George Apostu”.  

Lucrările sale sunt prezente în colecţii particulare din România, Polonia, 

Ungaria, Olanda, Israel, Germania, Anglia, Republica Moldova, Italia, Ucraina, 

precum şi în instituţii publice şi muzee din ţară şi din străinătate. A participat în 

tabere internaţionale de creaţie din Polonia, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova, 

este autor al unor comunicări ştiinţifice precum „Mioriţa – izvor al tradiţiilor 

româneşti”, „Poarta sărutului – poarta cultă”, sau „Poarta monumentală din 

Berzunţi, Bacău”, şi participant în elaborarea unor proiecte ştiinţifice. 

Pictorul Stanciu, fire tumultuoasă, dar extrem de receptivă – oficiază mai 

ales prin intermediul acuarelelor sale un amplu dialog cu publicul vizitator… 

însuşire care înrudeşte cu impresioniştii, artistul se dovedeşte a fi un virtuos al 

acuarelei, tehnica cea mai aptă de a-i sluji sensibilitatea şi temperamentul”, aprecia 

artistul Costică Cucoş. În continuarea tradiției lui George Apostu, Aurel Stanciu este 

un susținător al simpozioanelor de artă, dedicate tinerelor talente. Aurel Stanciu a 

realizat de-a lungul timpului mai multe expoziții personale sub genericul „Sfinții cu 

ochii scoși”, „Ferestre – Amintiri”, „Ferestre”, „Memoria timpului-Ferestre”, 

„Tainele ferestrei”, atât în țară, cât și în străinatate. A participat, de asemenea, cu 

lucrări în bienale de pictură, grafică și sculptuăa, organizate la Sala Dalles, 

București, în expoziții din Iași, Deva, la anualele filialei UAP Bacău, fiind desemnat 

„Artistul anului” în 2011, la „Wisbaden” Germania, Budapesta, în expozițiile 

taberelor de creație Măgura, Berzunți și Valea Uzului, iar în cadrul „Saloanelor 

Moldovei”, ediția din 2011, a primit premiul UAP al Republicii Moldova.                                                               

 Galeria de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamţ, a găzduit cea de-a 8-a 

expoziţie a binecunoscutului pictor băcăuan Aurel Stanciu, sub genericul „Tainele 

ferestrei”. O expoziţie generoasă (douăzeci de lucrări), care a permis celor prezenţi 

la vernisaj o frumoasă visare.       

Artistul a ridicat puţin vălul simbolisticii de pe ferestele sale, lansând şi o 

inedită invitaţie celor prezenţi de a-i privi tablourile cu ochii lor, cu amintirile şi cu 

sentimentele lor. „Ferestrele sunt atemporale, cu elemente specifice, în care poţi 

regăsi un fragment din copilarie, o imagine fugitivă. Sunt ferestrele care spun 

poveşti ale casei şi ale celor care au locuit în ea, ferestre oblonite pentru eternitate. 

Ferestrele unei case sunt ochii prin care privim din interior afară. De afară vine 

lumina, fără de care nu există culoare. Aceste ferestre au ceva de spus. Aceste 

ferestre sunt autentice, fac fotografii şi apoi pictez, nu le inventez. Pe viitor vreau 

obiecte de uz casnic, gospodăreşti”, a precizat maestrul Aurel Stanciu. 

ACTIVITĂŢI ARTISTICE 

 2016 – septembrie – Expoziţia Taberei de la Tazlău, Piatra-Neamţ 

 2016 – Salonul Naţional de Pictură, „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ, 

nominalizat; premiu de Excelenţă; 
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 2016 – Saloanele Moldovei – nominalizat; 

 2016 – Expoziţia Taberei de la Pralea, Bacău; 

 2015 – noiembrie, Expoziţia Taberei de pictură de la Straja, Galeriile 

„Alfa”, Bacău; 

 2015 – octombrie, Salonul Naţional de Pictură, „Lascăr Vorel”, Piatra-

Neamţ, nominalizat şi premiu de Excelenţă; 

 2015 - „7 pictori - 70”, mai, Galeriile „Alfa”, Bacău; 

 2014 – ianuarie, Bienala de pictură „Lascăr Vorel”, Piatra Neamţ – premiu 

de excelenţă; 

 2014 – ianuarie, expoziţia Barique Art, Pallas Mall, Iaşi; 

 2013 – Premiul Deşteptarea Bacău; 

 2013 – decembrie, Expoziţia Anuală, UAP, Bacău; 

 2013 – Expoziţie personală „Muşcata din fereastră” la Biblioteca Municipală 

„Radu Rosetti” Oneşti 

 2012 – decembrie, Expoziţia Anuală, UAP, Bacău 

 2012 Expoziţia Barrique Art 2012 - Budapesta 

 2012 Expoziţia „Saloanele Moldovei”; 

 2011 Expoziţia „Saloanele Moldovei”, Premiul UAP Republica Moldova 

 2011 – Anuala UAP – Premiul „Artistul anului” al Filialei UAP Bacău  

 2011 – Din 1996 organizator al Taberei Naţionale de Artǎ „G. Apostu” 

Poiana Sǎratǎ – Valea Uzului, Valea Budului Bacǎu (cu elevii din liceele de 

artǎ, clasele IX - XII) – 10 ediţii. 

 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005 – Tabăra Internaţională de artă, Rotary 

Club, Tescani, România – Olanda – Republica Moldova 

 2010 - Anuala UAP Bacău 

 2009 - Anuala UAP Bacău 

 2008 – 1970 - 2008 participant la toate Expoziţiile Anuale filialei UAP, 

Bacău; 

 Organizator al expoziţiilor cu ATC-uri în Bacău, Chişinău, Oneşti, Iaşi; 

 2008 – Înfiinţează gruparea artistică „ATC Alfa club” Iaşi – Bacău – 

Chişinău; 

 2008 – Tabăra Naţională de Artă, „Ion Irimescu”, ediţia I, Valea Budului; 

 Organizatorul celor 8 Saloane Naţionale de Artǎ cu lucrǎrile din Tabǎra „G. 

Apostu” 

 Coordonatorul revistei „Semn” (4 numere) a Taberei Naţionale „G. Apostu” 

 2005 - Expoziţia „Saloanele Moldovei”; 

 2004 – Expoziţia „Saloanele Moldovei”; 
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 2003 – participǎ la Expoziţia interjudeţeană, mai, Deva ocazionatǎ de 

Olimpiada Naţionalǎ de Arte Plastice, Arhitecturǎ şi Istoria artei – a elevilor 

din liceele de artǎ. 

 2002 Expoziţia „Paper Art” aprilie–Chişinău, sala „C. Brâncuşi”– august-

Bacău Centrul Internaţional de Cultură şi Arte „G. Apostu”, Bacău; 

 1998 „Peisagişti băcăuani”; 

 1997 – Expoziţia Taberei Măgura „40 de ani de la înfiinţarea Muzeului de 

Artă” Bacău 

 1994 – Expoxiţia „Wisbaden” Germania 

 1992 – Bucureşti „Bacăul în inima capitalei” Sala Teatrului Naţional 

 1989 – Expoziţia Taberei „Valea Uzului”; 

 1988 – Expoziţia profesorilor de desen: expoziţia de grup Aeroport Bacău, 

Expoziţia „Omagiul agricultorilor” – (Tabăra Măgura Bacău); 

 1986 – Bienala de pictură şi sculptură – august Sala Dalles, Bucureşti; 

Anuala filialei UAP Bacău 

 1984 – Bienala de pictură grafică şi sculptură – Sala Dalles, Bucureşti: 

Anuala UAP Bacău  

 1983 – Patru pictori băcăuani; la galeriile „Cupola” Iaşi: Anuala UAP Bacău   

 1982 – Expoziţia Taberei de la Berzunţi, Bacău: Anuala filialei UAP Bacău  

 1975 – Interjudeţeana Bacău - Vrancea: Anuala UAP 

 1971 – Expoziţia jubiliară de artă „Omagiul Republicii 

 Din 1970 participǎ la Expoziţiile anuale ale filialei UAP Bacău 

 1970 – Întemeiază împreună cu Ştefan Pristavu, Mihai Butnaru şi Mihai 

Semenov grupul “Penelul Alb”; prima expoziţie în foaierul teatrului 

dramatic G.Bacovia; vor urma alte trei expoziţii unde va expune numai 

acuarele:  

 1970 – primirea în cenaclul UAP „Nicu Enea” Bacău împreună cu Ştefan 

Pristavu, Mihai Butnaru şi alţii; 

 1967 – decembrie – Muzeul Regional Bacău - „Expoziţia regională de artă 

plastică a cadrelor didactice” – „Remarcabile afirmări de tehnică grafică 

intâlnim în irizantele acuarele, care transmit căldură şi emotivitate” – 

Eugenia Antonescu; 

 1967 – Expoziţia „Grupul plasticienilor din învăţământ” – „Fluide şi 

transparente acuarele ale lui Aurel Stanciu” 
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Obiceiuri și tradiții solonțene 

Prof. înv. primar Mirela Bunduchi  

Școala Gimnazială Solonț 

 

Mi-am propus să prezint în acest material frumusețea tradițiilor romanești ce 

se țin la sărbătorile calendaristice sau la momentele importante din viața oamenilor 

din comuna Solonţ, județul Bacău, localitatea mea natală. 

Iarna este sobră, plină de privațiuni si primejdioasă, dar sărbătorile acestui 

anotimp, cele mai spectaculoase din traditia romanilor, prefigureaza parcă clipele în 

care totul va reveni la viață. Și în comuna Solonţ aceste sărbători sunt însoțite de 

tradiții și obiceiuri respectate cu sfințenie de locuitori. Începutul iernii este marcat de 

sărbătorirea Sfântului Andrei. Asemeni tuturor românilor, și solonţenii își 

sărbătoresc patronul spiritual, pe Sfântul Andrei, la 30 noiembrie. Noaptea din 

ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreștine, care să asigure 

protecție oamenilor, animalelor si gospodăriilor. Țăranii romani le-au pus sub 

oblăduirea acestui sfânt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea și 

puterea sa. Ajunul Sf. Andrei este considerat unul dintre acele momente în care 

bariera dintre văzut și nevăzut se ridică. Clipa cea mai prielnică pentru a obține 

informații cu caracter de prospectare pentru anul care vine. Decembrie vine apoi cu 

sărbătoarea, atât de așteptată de copii, a Sfântului Nicolae. În seara din ajun, părinții 

pun în încălțămintea copiilor, pe care aceștia și-o pregătesc cu mare grijă, multe 

dulciuri și, uneori, jucării. În unele case există și obiceiul de a pune alături de 

cadouri si câte o nuielușă care ar trebui să-i cumințească, măcar din principiu, pe 

copiii care nu s-au purtat bine în timpul anului. Câți dintre noi nu au așteptat cu 

înfrigurare dimineața de 6 decembrie pentru a se uita dacă Moșu' a lăsat ceva în 

ghetele pregătite de cu seară? În ziua Sfântului Nicolae oamenii merg la biserică 

pentru a-i cinsti pe cei care poartă sau au purtat acest nume. 

În satele comunei Solonţ se află o întreagă zestre moștenită de la străbuni de 

creații populare, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, când se cântă din casă în casă, tot 

felul de colinde și urături. Unele ditre ele sunt asemănătoare întregii zone a 

Tazlăului sau chiar a Moldovei, dar sunt și unele specifice satelor și locurilor de 

aici. Aceste cântece se manifestă în colinde de Crăciun și Anul Nou, cântece de stea, 

sorcova și în mersul cu plugușorul sau chiar cu capra. 

În noaptea de Anul Nou, tot satul este în sărbătoare și casele sunt luminate, 

așteptând urători. Dintr-un capăt la celălalt al satului se aud urături, pocnete din bice, 

cântece din fluiere și bătăi din tobe de se cutremură văzduhul la strigătul „Mânați 

măi flăcăi... Hăi!!!!!!” Conținutul versurilor la urat este tocmai specificul vieții 

agricole, alături de boii care au tras plugul la arat și semănat, despre producția 

ogorului, legat istoric și de strămoșii neamului, de Traian și Decebal. Urătorii sunt 

atât din grupul tinerilor, cât și din grupul vârstnicilor, care umblă și ură din casă în 

casă până în zorii zilei. Tot cu ocazia sărbătoririi noului an, sunt tineri care 

organizează și umblă cu «capra». Se confecționează din lemn chipul unei capre cu 

botul de lemn și capul dintr-un sac împodobit din hârtie în diferite culori, tăiată sub 

forma de franjuri și care o joacă un tânăr intrat în acest sac împodobit. Personalul 
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care însoțește capra este format dintr-un mire, o mireasă, tineri îmbrăcați în 

uniformă de ofițeri, cai jucați de tineri special îmbrăcați. De asemenea, tineri mascați 

ca: badanari, babe , moșnegi, jidani. Organizarea și jocul caprei se face din timp 

(separat în fiecare sat din comună) pentru a se putea confecționa ținuta pentru acest 

joc. Primul dans al caprei are loc la primăria din comuna, unde ceata sosește 

împreună cu alai. Sunt urate oficialitățile comunei după care se pornește pe la casele 

gospodarilor. De remarcat este capra de la Sarata (după numele satului din care 

provine), despre care se crede că datează încă de pe vremea lui Ștefan cel Mare. O 

înregistrare a acesteia a fost făcută de către domnul profesor Ion H Ciubotaru şeful 

catedrei de etnologie şi folclor din cadrul Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi în jurul 

anului 1975. În dansul caprei de la Sarata se regăsesc elemente primordiale din viața 

omului: nașterea , nunta, moartea.  

În dimineața zilei de Anul Nou, copiii merg de la casă la casă cu sorcova. În 

cadrul sărbătoririi anului nou din aceste sate, se desprinde o sumedenie de creații 

populare în costume, în jocul caprei care reflectă o puternică artă originală a acestor 

oameni și locuri minunate.  

Boboteaza (6 Ianuarie) și cu Sf. Ioan (7 Ianuarie) aproape că formează una și 

aceeași sărbătoare. În perioada premergătoare sărbătorii Botezului Domnului, preoții 

din parohiile comunei merg pe la casele credincioșilor spre a vesti Botezul 

Mântuitorului Iisus Hristos și pentru a binecuvânta casele credincioșilor prin stropire 

cu apă sfințită. Tot în ajun de Bobotează, oamenii sculptează o cruce din gheață pe 

care o așează în curtea bisericii spre a fi sfințită, alături de vasele mari cu apă din 

care vor lua credincioșii. După Bobotează, 9 zile nu se spală rufe, pentru că se 

consideră a fi un păcat să fie spurcată apa care a fost sfințită.  

Noaptea de Sfântul Ion este ultima noapte din an în care oamenii mai poartă 

măști. Aceștia merg pe la casele acelor ce poartă acest nume pentru a-i ura.  

Ziua de 1 Martie, Mărțișorul, este considerată sărbătoarea venirii primăverii. 

Marțișorul este un fel de talisman menit să poarte noroc, oferit împreună cu urările 

de bine, sănătate, dragoste și bucurie și se sărbătorește din timpul romanilor, când se 

sărbătorea ca zeul Marte, zeul forțelor naturii, a primăverii și al agriculturii. 

Mărțișorul este format dintr-un fir roșu și unul alb. Culoarea roșie, dată de foc, sânge 

și soare, este atribuită vieții, deci femeii. În schimb, culoarea albă, conferită de 

limpezimea apelor, de albul norilor este specifică înțelepciunii bărbatului. Fetele îl 

poartă timp de douăsprezece zile în piept. După aceea, cu șnurul leagă o creangă a 

pomului. 

Ultima săptămână a postului mare, Săptămâna Patimilor, sau Săptămâna 

Mare este inclusă în sărbătoarea Paștelui, deși în această perioadă postul continuă 

chiar cu o mai mare intensitate. Bătrânii obișnuiesc să mănânce puțin în seara 

Duminicii Floriilor, după care nu mai mănâncă până în Joia Mare, când, de regulă, 

se împărtășesc, postul negru fiind continuat apoi până la Paști. Cei mai tineri 

mănâncă în această săptămână doar pâine și fructe uscate și nu beau decât apă de 

izvor.  

Unele dintre cele mai profunde, frumoase și înălțătoare slujbe creștine sunt 

Deniile. Ele se țin în Postul Mare al Paștilor. Mai frecventate de lume sunt Deniile 
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din Săptămâna Mare, care atrag o mulțime de credincioși. Până la începerea 

Deniilor, în săptămâna a cincea din Postul Paștilor, satele trebuie curățate și 

primenite, începând cu casele și ogrăzile. Toată lumea foiește, aerisește și scutură. 

Dar cei mai bucuroși sunt copiii. După ce văruiesc pomii din livezi și grădini, se 

îmbracă în haine de sărbătoare și se duc la biserică. Magia Deniilor îi tulbură și îi 

farmecă. La fel ca pe mamele, bunicile și surorile lor, care în Săptămâna cea Mare 

intră în biserică cu capul acoperit de-o naframă neagră. Slujba de Înviere are loc la 

miezul nopții, când oamenii primesc lumina sfântă de la preot, lumină cu care vor 

merge apoi cu alai spre cimitir și spre casele lor. Întorși de la biserică, membrii 

familiei se așază la masă, gustând mai întai din ouale și pasca sfințite. După ce își 

potolesc foamea ciocnesc câte un pahar de băutură. Ouale se ciocneșc după un 

anumit ritual: persoana mai în vârstă (de obicei bărbatul) ciocnește capul oului de 

capul oului ținut în mână de un comesean, în timp ce rostește cunoscuta formulă 

„Hristos a Înviat!”, la care se răspunde cu: „Adevărat a Înviat !”. După credința 

populară, e bine de ținut minte cu cine ai ciocnit întâi pentru că, dacă din întâmplare 

te rătăcești în vreo pădure, n-ai decât să-ți amintești cu cine ai ciocnit întâi de Paști, 

și imediat găsești drumul pe unde ai venit. Masa din prima zi de Paști este un prilej 

de reunire a familiei, decurgând dupa un adevărat ritual. De pe masa de Paști nu pot 

lipsi: ouale roșii, cașul de oaie, salata cu ceapă verde si ridichi, drobul și friptura de 

miel, pasca umplută cu brânză sau smântână și, mai nou, cu ciocolată. În dimineața 

primei zile de paște, se pune într-un lighian un ou roșu și o monedă. Se toarnă apa 

proaspătă (neîncepută) adusă de la fântână. Toți ai casei se spală pe rând, dandu-și 

fiecare cu oul roșu peste obraz și zicând: „Să fiu sănătos, și obrazul să-mi fie roșu ca 

oul; toți să mă dorească și să mă aștepte așa cum sunt așteptate ouale roșii de Paști; 

să fiu iubit ca ouăle în zilele Paștilor”. După aceea se ia moneda și trecând-o peste 

față se zice: „Să fiu mândru și curat ca argintul”.  

Un loc de cinste în istoria comunei Solonţ este ocupat de eroii acesteia, 

oameni ce și-au pierdut viața în cele două războaie mondiale. În memoria acestora 

cu sprijinul celor trei preoți și al școlilor din comună, sunt organizate serbări la 

monumentele ridicate în cinstea lor în ziua de Înălțare (la 40 de zile după 

sărbătorirea Paștelui). În satul Cucuieți, după slujba de Înălțare toți oamenii din 

biserică în frunte cu preotul satului merg la monumentul închinat eroilor unde se ține 

slujba, se dau de pomană ouă roșii și pască, spre cinstirea eroilor.  

Un alt prilej de bucurie și sărbătoare pentru săteni îl reprezintă hramul 

satului, ținut separat în fiecare parohie (în satul Solonţ în prima duminică după 

Adormirea Maicii Domnului, în satul Sarata de sfântul Nicolae, iar în satul Cucuieți 

pe 8 nov.)  Înainte de hram satul parcă îmbracă straie de sărbătoare: sunt curățate 

gospodăriile oamenilor și ulițile satului. În dimineața hramului lumea merge la 

biserică, după care invită acasă la masă oaspeți din alte sate. Un obicei ce amintește 

de hora satului este bâlciul, unde se adună lume bucurându-se de înghețata la cornet, 

vată de zahăr, muzica ce răsună de peste tot și scrânciobul ce se rotește necontenit. 

Ca în toate satele patriei și în Solonţ, locuitorii organizează tot felul de serbări și 

sărbători așa cum și ei le-au moștenit de la străbunii lor. Majoritatea acestor 

sărbători sunt asemănătoare cu cele din satele de pe Valea Tazlăului, a Bistriței și a 



Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 46 

Siretului. Aceste sărbători se fac cu ocazia evenimentelor locale sau de familie: 

nuntă, botez, înmormântare. 

Cu ocazia acestor evenimente se scot în evidență unele afirmații culturale de 

înaltă ținută artistică, se scot în evidență unele tradiții pe care și ei le-au moștenit de 

la străbuni și pe care le păstrează ca pe niște scumpe valori ale folclorului local. 

Aceste evenimente sunt acte de sărbătoare, de petrecere și de afirmare a unor tradiții 

și acte de viață culturală ce se desfășoară mereu între locuitorii satelor noastre. 

 

 

Obiceiuri, tradiții și datini 

Prof. înv. primar Andreea-Roxana Bută  

Colegiul Tehnic ,,Dumitru Mangeron” Bacău 

 

,,Ritual iar nu artă, geniu iar nu talent, viziune iar nu vedere, noblețe iar nu 

superbenie, putere iar nu vigoare, stea ale căreiroze noi suntem, colinda și doina 

spun despre noi cu necuvinte, cuvintele noastre.”
1
 

Cuvântul poetului înnobilează spiritul poporului, formă sublimă a forței sale 

creatoare, a stăruinței de a împământeni legi, datini și credințe care se confundă cu 

însăși ființa lui. Sunt, ca și portul popular, acte de comunicare, cu un limbaj propriu 

și complex, cu multe modalități de ,,expresie”
2
. Exprimarea verbală se îmbină cu cea 

muzicală și coregrafică, cu gestica și mimica. Fiecare din aceste modalități de 

exprimare se corelează între ele după legile nescrise ale tradiției, se determină 

reciproc, se stabilesc raporturi ierarhice între limbaje. Ele implică acte rituale și 

ceremoniale, valori morale și estetice, tradiții îndepărtate și elemente mai recent 

integrate unui lexic cultural major și unui spațiu bine definit de poetul și filosoful 

care văzu lumina nici: ,,Fiecare sat se simte, în conștiința colectivă a fiilor săi, un 

centru al lumii, cum fiecare om se plasează pe sine de asemeni în centrul lumii. 

Numai așa se explică orizonturile vaste ale creației populare în poezie, în artă, în 

credință, acea trăire care participă la totul, siguranța fără greș a creației, belșugul de 

înțelesuri și nuanțe, implicațiile de infinită rezonanță și însăși spontaneitatea 

neistovită.”
3
 În altă parte cercetătorul de folclor spune: ,,A avea conștiința că 

viețuind într-un sat anume se reafirmă un model general, viabil la nivelul etnicului 

înseamnă că regândește gândirea adică să recunoști spiritului etnic, luat în totalitatea 

lui aistorică și deci mitică, o forță superioară de elaborare.”
4
 

Creația populară, obiceiurile, însăși tradiția într-o sinteză străveche, 

moștenită și păstrată din vremuri mitice, au ca simbol vatra, spațiul de desfășurare a 

formelor de activitate individuală sau colectivă, o realitate istorică întruchipând acel 

tip specific de așezare carpato-dunăreană, ieșind învingătoare în dialogul originar și 

dramatic dintre daci și romani. Fiecare parte a ei cunoaște categorii specifice de 

                                                 
1
 Nichita Stănescu, Respirări, București, Editura Sport-Turism, 1932, p. 16 

2
 Mihai Pop, Obiceiuri tradiționale românești, București, Editura,,Minerva”, 1976, p. 35 

3
 Lucian Blaga, Elogiul satului românesc, București, 1937, p. 78 

4
 Petru Ursache, Prolegoneme la o estetică a folclorului, București, Editura Cartea 

Românească, 1980, p. 117 
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ritualuri, forme de muncă și de petrecere, forme artistice de manifestare spirituală, 

zestre comună a întregii colectivități, dobândind superioritate în plan estetic. 

Așa cum se întâmplă în orice ,,vatră” a culturii noastre populare, și în spațiul 

cercetat obiceiurile și tadiția au constituit suportul esențial existențial pentru a avea 

puterea de a depăși un timp îngreunat de problemele vieții sociale, dar, mai ales, de a 

păstra cu sfințenie caracteristică ceea ce au dobândit și au făurit ,,părinții din 

părinți”. 

Dacă negura vremurilor s-ar ridica, am observa că oamenii acestor locuri au 

păstrat cu ei, majoritatea din tradițiile și obiceiurile de altădată, datini pline de 

frumuseți neasemuite. Localnicii păstrează zestrea lăsată spre moștenire, fără ca ei să 

fi dat la o parte cel puțin un lucru, pe care îl îndrăgesc mult, așa cum țin la un sfânt 

și căruia îi acordă deosebit respect.Acesta este costumul popular tradițional. Fără 

aceste piese sublime cred că nici nu am fi avut împlinirea vieții. Când sunt îmbrăcate 

aceste costume, se știe că întreaga suflare a satului este în sărbătoare. Săraci am fi 

dacă nu am avea aceste costume populare și nimic nu ne-ar reprezenta mai clar 

imaginea noastră. Acestea reîntineresc până și pe cel mai în vârstă reprezentant al 

comunității sau chiar îi dau celui ce le poartă o nouă personalitate cu fiecare ocazie, 

când sunt îmbrăcate. 

Întreaga activitate a comunității acestei așezări se realizează după multe 

reguli nescrise, dar care instinctual se respectă cu multă precizie. ,,Dintre toate 

obiceiurile practicate de către locuitorii satelor moldovenești, cele ce se referă la 

ciclul vieții - nașterea, nunta, înmormântarea - cunosc o mare diferențiere care poate 

fi observată chiar la satele învecinate. Cele trei momente deosebit de semnificative 

în viața unui popor au fost cercetate și publicate la sfârșitul secolului trecut de către 

Simion Florea Marian...”
5
 

Cine reușește să se transpună pentru o clipă în vioiciunea dansurilor 

populare, să pătrundă în pitorescul și bogăția spiritualității acestor descendenți ai 

neamului dac rămâne plăcut impresionat de comorile ce le descoperă și se simte 

dator să mediteze. O adâncă tresărire parcă te cuprinde atunci când vezi costumele 

populare, cu un colorit foarte plăcut, și inima îți tresaltă în clipa în care acordurile 

muzicii locale îți farmecă auzul. Frumusețea costumului popular local constituie una 

dintre punțile de legătură spirituală cu zonele din care au venit strămoșii noștri. 

Portul popular este unicul nostru protector și nu va dispărea decât atunci când nu 

vom mai fi nici noi. Foarte multe piedici au stat în calea noastră și oriunde am 

dăinuit tocmai prin simplitatea acestor costume populare care ne-au reprezentat 

mereu, cu atâta pitoresc și bun gust. Frumusețea motivelor florale, cosmogonice, 

stilizările create anume ne farmecă întotdeauna prin simplitatea modelelor. Culorile, 

notele de modestie care reies din fiecare element component al portului popular ne 

împrospătează și mai mult ființa umană. Cel ce îmbracă un costum popular devine 

un simbol al mediului pe care-l reprezintă, amplificat mult de o notă aparte, prin 

personalitatea fiecăruia dintre noi. În zilele de sărbătoare se revarsă peste țarina din 

jurul satelor noastre atât de multă voioșie și căldură sufletească prin apariția 

                                                 
5
 Dorinel Ichim, Op. cit. , p. 131 
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costumelor populare în toată splendoarea lor. Se aduce în fața noastră un spectacol 

magnific, încât niciodată nu ne simțim mai puternici și mai stăpâni pe noi. Oriunde 

vom merge, nu vom putea să ne simțim liniștiți decât în prezența acestor costume, 

care ne-au fost de-a lungul veacurilor de un real folos, oferindu-ne în acest decor un 

surplus de energie. 

Obiceiurile sunt foarte diverse și diferă de la o zonă la alta, dar și de la un 

sat la altul. Obiceiurile legate de diferitele momente ale vieții: naștere, botez, 

cununie, căsătorie, plecare la armată, înmormântare și altele prezintă în toate 

situațiile foarte multe variante. Fiecare din bisericile satului are hramul său și 

întotdeauna aici, după slujbele de la hram, se așază mese unde sunt invitați la masă 

străinii și acei care locuiesc mai departe de biserică. Acest obicei se respectă la 

biserica parohială din centrul comunei, iar în celelalte sate, la hram, localnicii invită 

musafirii pe la casele lor. 

În pragul sărbătorilor de iarnă, tradițiile, datinile au o coloratură bogată și 

foarte variată, dar diferă sub anumite aspecte de la o zonă la alta. În satele 

Bolovăniș, Tărhăuș și Răchitiș, momentul colindatului este după miezul nopții spre 

dimineața de Crăciun, iar în satele Făget, Făgetul de Sus, Ghimeș se merge la 

colindat în seara zilei de Crăciun. Cetele de colindători se maschează spre a nu fi 

recunoscuți, mai cu seamă la casele cu fete de măritat. În unele situații se insistă să 

se demaște și acel ce totuși are vreun gând serios își permite să scoată masca. Există 

multe colinde care se păstrează din vremurile vechi: ,,Trei crai de la Răsărit”, ,,Ce 

vedere minunată”, ,,Steaua sus răsare”, ,,Florile dalbe”. În zorii zilei de Crăciun 

este momentul colindelor copiilor, care merg cu colindul până la răsăritul soarelui, 

iar în unele sate de multe ori până la înserat. 

 În seara de Ajun se menține obiceiul de a se împodobi bradul de Crăciun cu 

beteală, bomboane, biscuiți, mere nuci și alte bunătăți și ornamente. În brad sau sub 

acesta se așază o cutie, în care se pune puțin fân sau otavă. După miezul nopții, se 

pleacă cu colindatul și aceste colinde vestesc Nașterea minunată. În zorii zilei și în 

prima seară a Crăciunului pleacă la colindat copiii. Cei mari obișnuiesc să meargă la 

colindat mascați și de obicei stau la un pahar de băutură cât le ține gazda hangul. 

Până mai odinioară  se obișnuia a se merge cu steaua, dar a cam rămas doar 

amintire, din păcate.  

La umblatul de Anul Nou, alături de ,,ghiciul” împletit din cânepă, se 

folosesc până în zilele noastre un mănunchi de ,,cioi” sau clopote, care sunt mișcate 

ritmic de către cel ce spune urătura sub ferestrele caselor care acceptă să fie urate. 

Cel care spune urătura se numește popă; de cele mai multe ori este însoțit de către 

unul care are buhaiul. Acesta se confecționa dintr-o putină veche, goală la capete. Pe 

de o parte era trasă o bucată de piele având o gaură, în care se fixa un mănunchi din 

păr de coadă de cal, îmbibat cu apă sau zăpadă. Peste acest mănunchi se trăgea cu 

mâna udă și se scoteau sunete de parcă ar fi fost un răget de buhai. Prin urături se 

aduceau mulțumiri anului ce trecea și se preamărea Anul Nou ce bătea la uși. 

În zilele de sărbătoare și cele de duminică, cu excepția celor patru posturi de 

peste an, la căminul cultural se organizau până nu demult horele pentru tineret și 

baluri cu diferite prilejuri, unde tinerii aveau posibilitatea să-și etaleze atât 
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frumusețea costumelor populare tradiționale, bogăția coloristică și valoarea lor de 

necontestat, cât și măiestria cu care știu să conducă o sârbă sau o corăghească și să 

învârtă un ceardaș sau să se simtă purtat aproape ca pe valurile superbe ale Dunării 

sub trilurile unei polci. ,,Așa-zisa horă, ce are loc duminica după-amiază, se 

organizează acum în toate căminile culturale din sate și se păstrează nealterată ca 

structură și formă de manifestare în majoritatea satelor de sub munte. Cu prilejul 

acestora și nunților descrise, asistăm și la etalarea portului popular, care în bazinul 

Trotușului și în special în zona montană a acestuia este de o valoare excepțională.”
6
 

Muzica locală, dansurile care însoțesc cântecele de voie bună, cu diferite prilejuri, 

podoaba deosebită a costumelor noastre populare ne fac să ne simțim în deplinătatea 

noastră și orice furtună care s-ar abate aupra satului nu ar fi capabilă să ne 

dezrădăcineze de pe plaiurile care ne-au însoțit pașii încă din vremuri străbune. 

Doinele de dor și de jale, cântecele de cătănie ne însoțesc, de asemenea, la tot pasul. 
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Odiseea unui pictor bacăuan 

Prof. înv. primar Carmen-Elena Butnaru  

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Nicu Enea reprezintă o lecție de viață, un crâmpei din istoria Bacăului, 

asupra căreia merită să zăbovim acum în prag de anotimp autumnal. 

Memoria sa dăinuie datorită talentului care transpare din tablourile sale, 

tablouri pline de sensibilitate, pictate în pete generoase de culoare care alcătuiesc un 

infinit joc al limbajului artistic.   

Artist de esență realistă, îndrăgostit de natură și de viață de la țară, a realizat  

opere cu suficient impact pentru a se impune unui public avizat și cu multiple 

posibilități de comparații.   

Tablourile sale degajă o umanitate generatoare nu doar de admirație, ci și de 

iubire. Constantin Sturzu mărturisea că a văzut în pictura lui Nicu Enea întreaga 

viață a neamului nostru. „Iată o clipă de odihnă în necăjita viață a țăranului... pe 

care l-a prins o umbră de somn.” Portretistica şi peisagistica rurală este un omagiu 

adus locului de naştere, ataşamentul organic faţă de pământul şi anonimii ţărani din 

                                                 
6
Iulia Văcărașu, Valea Trotușului, Editura Sport-Turism, București, 1980 p. 166. 
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bătătura casei. Nicu Enea e un nostalgic care-și cutreieră amintirile cu pensula și 

culoarea, e pictor prin natură și vocație.   

Lucrările Odihnă la câmp şi Odihnă pe câmp sunt adevărate capodopere în 

acest sens. Întins pe pământ sau rezemat de grindeiul plugului de lemn ţăranul istovit 

de trudă este redat cu iubire, înţelegere şi smerenie, cât să nu tulbure atmosfera de 

sacerdoţiu a muncii. Lucrarea Nuntă țărănească, lucrare de mari dimensiuni, 

decorează şi în prezent un perete de la etaj al Consiliului Judeţean Bacău. 

Dacă vom cerceta cu atenție viața marilor artiști, vom descoperi că în spatele 

operelor lor există o prezență feminină care i-a inspirat, i-a încurajat și a crezut în 

creația lor. O astfel de prezență feminină  a fost și Elvira, soția pictorului Nicu Enea, 

o femeie excepțională, pe care pictorul a divinizat-o, convins ca reprezintă 

perfecțiunea feminină. În monumentalul ciclu de alegorii Artele, chipul Elvirei este 

chipul fiecărei muze. 

În anul 1935 primește dreptul de a reprezenta România la Expoziția 

Înternațională de Pictură de la Paris de unde se întoarce cu medalia de argint 

câștigată pentru tabloul Elvira, portretul soției sale. Datorită acestei realizări este 

ales pictor al familiei regale și începe să picteze palatele regale. Acest lucru ștârnește 

invidia multor colegi de breaslă și îi este pusă eticheta de „pictor al Curții Regale”. 

Această etichetă i-a creat multe necazuri. După perioada lui bună în care obține 

numeroase premii și în care expune în cele mai prestigioase săli din București, 

Belgrad, Zagrab, etc, urmează o tristă agonie artistică. Cel care a pictat ciclul 

alegorit „Artele” și Biserica Sfinții Voievozi din cartierul CFR Bacău, a sfârșit prin a 

picta pancarde, machete de gazete și alte obiecte ale propagandei vizuale comuniste.  

O scrisoare din 5 mai 1950, descrie cât se poate de acut suferința prin care 

trecea artistul: „A venit primăvara, tovarășe Ancuța! Am fost obișnuit să lucrez 

numai pictură, căci aveam anual expoziție la București. În acest anotimp trebuie să 

fiu în mijlocul naturii, să văd munca de primăvară vreau să plec la țară, apoi la 

sonde la Moinești, Tazlăul Sărat, mina de cărbuni din Comănești....” Pictorul vieţii 

şi al luminii a îngrămădit în el prea multe suferinţi, Mama - icoana sufletului, Mama 

oarbă sau Ţăran stând pe laviţă, nu au putut fi şterse de vremi. 

Grigore Tabacaru (1936) considera că „Enea pictorul, Bacovia poetul și 

Luca tragedianul au suit greu calvarul unor timpuri de indiferență. Arta lor însă va 

rămâne peste vremuri și peste aprecierile sărace ale oamenilor de azi. În Bacăul de 

mâine, să sperăm că se va ști ce înseamnă o operă de artă și ce valoare poate 

reprezenta ea.” 

Nicu Enea viețuiește prin culoare, unica armă prin care a învins. Pentru el 

arta a fost un apostolat firesc și natural   slujind numai adevărului și frumosului și 

vocație.  
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În fragmente spre esenţe 

Prof . înv. primar Carmen Cernat 

Școala Gimnazială Huruiești 

 

 Vasile Pârvan s-a născut la 28 septembrie 1882, în cătunul Perchiu, din 

comuna Huruieşti, judeţul Bacău. A studiat istoria la Universitatea din Bucureşti, 

unde i-a avut ca profesori pe Nicolae Iorga şi Dimitrie Onciul, promotori ai şcolii 

critice, curent istoriografic care punea accentul pe metodă şi document şi pe 

disciplină intelectuală şi profesionalism. 

 Ca student, Pârvan a fost fascinat de „triada critică”: N. Iorga, I. Bogdan şi 

D.  Onciul. Încă din vara anului 1900 a publicat în Noua revistă română, pentru ca în 

anii studenţiei să-şi extindă aria colaborărilor la alte periodice, realizând şi câteva 

studii pe teme de istorie.  

 În 1904 tânărul Pârvan şi-a luat licenţa cu „Magna cum laude”, iar după 

examenul de capacitate a fost numit profesor la Liceul „Principele Ferdinand”, (azi 

Colegiul Naţional „Ferdinand I”) din Bacău, unde a depus jurământul de credinţă, 

după un an, la 5 septembrie 1905. Nu a profesat efectiv la Bacău întrucât imediat 

după terminarea facultăţii a câştigat bursa instituită de Universitatea din Bucureşti 

pentru „studii de istorie antică” în Germania, unde a şi plecat în decembrie 1904. 

Întors în ţară, la sfârşitul lui august 1909, V. Pârvan a avut o carieră 

fascinantă: profesor universitar din toamna anului 1909, la facultatea în care s-a 

format; director al Muzeului Naţional de Antichităţi din 1910; membru corespondent 

din 1911 şi titular din 1913 al Academiei, îndeplinind rosturi importante în înaltul 

for ştiinţific, precum vicepreşedinte din 1920, secretar general din 1923 şi preşedinte 

al secţiei de istorie din iunie 1927, ultima lună a vieţii sale. Pârvan a fost fondator 

alături de N. Iorga şi G. M. Murgoci, al Institutului Sud-Est European în 1913, 

membru în Comitetul Ligii Culturale din 1914 şi membru al Institutului Arheologic 

German din acelaşi an; sprijinitor activ al înfiinţării Universităţii Daciei 356 IOAN 

MITREA Superioare „Ferdinand I” din Cluj, unde la 2 noiembrie 1919 a rostit lecţia 

inaugurală. 

Ceea ce l-a impus pe V.  Pârvan, în lumea ştiinţifică din ţară şi din Europa, a 

fost opera sa bogată şi de largă respiraţie spirituală mergând de la arheologie, 

epigrafie şi istorie la filosofie, artă, literatură şi reflecţii privind regenerarea şi 

modernizarea instituţiilor cultural-ştiinţifice ale ţării, precum şi a ansamblului 

structurilor societăţii româneşti. 

 

 

Tradiții si obiceiuri asăuane de Crăciun 

Raluca Chirică 

Școala Gimnazială Asău 

 

Tradiţiile de Crǎciun şi Anul Nou sunt numeroase în toate zonele ţǎrii, iar 

Asǎul nu reprezintă o excepţie. O grijǎ de seamǎ pentru gospodine în preajma 

sǎrbǎtorilor, o reprezintǎ prepararea bucatelor care vor alcǎtui festinul gazdei şi al 
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oaspeţilor. În ceea ce priveşte bucatele tradiţionale ale sǎtenilor asǎuani, acestea 

cunosc o bogatǎ diversitate. Se pregǎtesc: colaci şi prăjituri pentru colindǎtori, 

slǎninǎ, şi muşchi afumat, cârnaţi, tobǎ, calbaşi, preparaţi din mǎruntaiele porcului, 

tochiturǎ moldoveneascǎ, rǎcituri, ciorbă de afumătură înǎcrită cu borş, iar, mai nou, 

toţi localnicii pregǎtesc şi salatǎ de boeuf, obicei culinar originar din mediul urban. 

Desigur, nucile, merele şi dulciurile nu pot lipsi de pe masa tradiţionalǎ a familiei. 

Toate aceste treburi rǎmân în grija femeii; cât despre bǎrbat, el are alte sarcini de dus 

la bun sfârşit. Cum se apropie tǎiatul porcilor, gospodarul trebuie sǎ punǎ toate 

lucrurile în ordine. Îşi ascute unealta, instaleazǎ afumǎtoarea, scoate coveţile. În 

Asǎu, porcii se taie de Ignat sau cu o sǎptǎmânǎ sau douǎ înainte de Naşterea 

Domnului, când Valea Muntelui rǎsunǎ de strigǎtul animalelor ajunse la sfârşitul 

zilelor. Porcii sunt îngrǎşaţi cu grǎunţe, bostani sau alte furaje.  

Nu oricine însă poate tǎia porcul. Se cere un bǎrbat vânjos, sǎ nu 

scrâşneascǎ sau sǎ reuşeascǎ din prima tentativǎ lovitura fatalǎ altfel existǎ riscul sǎ 

iasǎ carnea porcului câlţoasǎ. Se spune ca celor din jur nu trebuie să le fie milă, 

altfel animalul va muri greu. I se face cu cuţitul semnul crucii în frunte, dupǎ care 

gospodarul începea sǎ-l tranşeze aşa cum învǎţase de la predecesorii sǎi. 

Dupǎ toatǎ osteneala, credincioşii se pregǎtesc de sǎrbǎtoare. În ajunul 

Crǎciunului, copiii fac forfotǎ mare.Ei încep a merge cu colindul. Se grupeazǎ în 

cete de câte 3 - 4 colindǎtori. De obicei cel mai mare va strânge darurile. Colindul 

este stabilit dinainte, cât şi partea satului pe care o vor colinda. În zona etnograficǎ 

Asǎu, în anii trecuţi, gazdele obişnuiau sǎ împartǎ doar nuci, mere, pere, dar de la o 

vreme şi bani şi prăjiuri. Astăzi, în Asău colindele speciale s-au pierdut, rămânând 

doar cele creştine. În decembrie, credincioşii de toate vârstele merg duminica după-

amiază la biserică şi cântă colindele pe care cei vârstnici le ştiu din copilărie. Un alt 

obicei desfǎşurat concomitent cu colindatul, este împodobirea bradului de Crǎciun. 

Se obişnuia ca bradul de Crăciun sǎ fie împodobit cu mere, pere, nuci, deoarece 

acestea se puteau afla la sate la vremea respectivǎ. Mai târziu, în lipsa 

decoraţiunilor, erau legate cu aţă şi agăţate în pom bomboanele. În prezent, nu existǎ 

nicio deosebire între împodobirea bradului de la sat şi cea de la oraş. 

În sfârşit, ziua de 25 decembrie reprezintǎ bucuria întregii colectivitǎţi 

asǎuane. Se obişnuieşte ca în apa în care se spalǎ primul trezit sǎ punǎ o nucǎ şi bani 

ca sǎ fie omul tare şi bǎnos. Familia merge împreunǎ în prima zi de Crǎciun la sfânta 

bisericǎ şi sǎ ia anafurǎ. Când se întorc acasǎ, pregǎtesc masa de Crǎciun şi se 

aşteaptǎ rudele în vizitǎ. Acum se poate mânca de dulce dupǎ o perioadǎ de abţinere 

de la aceste bucate. În aceastǎ dimineaţǎ copiii merg cu steaua pe la casele sǎtenilor, 

dar şi la biserica din sat. De acum înainte, membrii colectivitǎţii asǎuane îşi 

desfǎşoarǎ zestrea folcloricǎ în splendoarea ei, în cadrul celui mai amplu spectacol 

popular care are loc cu ocazia sǎrbǎtorilor de iarnǎ. 
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Tradiţionalul la el acasă 

Prof. înv. primar Simona Ciotloş 

Şcoala Gimnazială Palanca 

 

Comuna Palanca, aşezare situată pe cursul superior al Trotuşului, între 

culmile munţilor Tarcău şi Ciuc, işi are începuturile la sfârşitul secolului al XVII-lea 

și începutul secolului al XVII-lea, când are loc acel proces de transhumanţă şi 

refugiu al unor români din Transilvania. 

Aşezarea creată, era situată în vecinătatea trecătorii Ghimeş, care marca 

nedreapta  despărţire a Transilvaniei de Moldova. 

Etimologia denumirii comunei „Palanca” îşi are originea în acea „palanca” 

ce însemna în evul mediu „întăritură de hotar” cu bârne şi pământ, explicabil pentru 

zona ce delimita cele două provincii româneşti. 

Dacă întâmplarea, sau poate bunul plac, te aduc în Palanca, nu vei regreta 

nici o clipă. Meleagurile  încântătoare, aerul curat, pădurea care te îmbie la drumeții, 

oamenii ospitalieri, toate te îndeamnă să vrei să rămâi cât mai mult, ori pentru 

totdeauna în Palanca. 

 Tot aici vei găsi urmele de neșters ale istoriei zbuciumate din ultimele 

secole: monumente ale eroilor neamului, biserici ale celor două culte, ortodox și 

catolic, muzeul de istorie și etnografie, moara de pe pârâul Ciugheș. 

 Transmise din generaţie în generaţie, pe cale orală, tradiţiile şi obiceiurile au 

suferit modificări nenumărate în cursul veacurilor, până au ajuns la formele pe care 

le cunoaştem astăzi, aşa cum au fost ele aduse în ultimele două secole. Folclorul 

oglindeşte în forme multiple şi variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele 

localnicilor în diferite etape ale vieţii lor. Astfel se păstrează obiceiurile în legătură 

cu sărbătorile de iarnă ( colindul, steaua, plugusorul, sorcova, ursul, capra, jianul ); 

obiceiuri în legătură cu sărbătorile de primăvară (1 martie, 1 aprilie, Lăsatul secului, 

Paştele, Duminica Floriilor, Sfântul Gheorghe), Ziua eroilor, Rusaliile ( Duminica 

Mare ); obiceiuri de vară: Sânzâienele, Foca, Blagovisteniile; obiceiuri în legătură 

cu sărbătorile de toamnă: hramurile bisericeşti, răscolul oilor, Sfântul Andrei; 

obiceiuri din timpul vieţii: naşterea, căsătoria, moartea. 

 În afară de obiceiurile de familie la noi apar sporadic informaţii despre 

practicarea de farmece şi descântece, precum şi folosirea de leacuri băbeşti. Toate 

aceste descântece şi leacuri, astăzi sunt prea slab reprezentate, spectacolul lor 

degradându-se şi pierind în negura vremii odată cu generaţiile care le-au folosit 

pentru obscurantismul şi geneza lor mistică. 

 În zestrea etnografică a comunei Palancă se adaugă folclorul muzical şi 

coregrafic, expresia unei bogate activităţi spirituale. Folclorul oglindeşte realităţile 

vieţii sociale şi economice, gândurile, năzuinţele şi lupta poporului pentru o viaţă 

mai bună. Deşi nevalorificat în totalitate, folclorul palancean a păstrat autentice 

valori artistice din domeniul cântecului şi dansului popular care astăzi se practică 

mai mult la nunţi şi vedre sau cu ocazia unor spectacole organizate pentru păstrarea 

tradiţiilor, de către grupuri de elevi sau tineri. 
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 De-a lungul timpului, de mai bine de 100 de ani, în comuna Palanca din 

judeţul Bacău, datinile strămoşeşti au fost bine păstrate şi transmise generaţiilor mai 

tinere. 

 În ajunul sărbătorilor de iarnă întrega localitate intră într-o adevărată 

atmosferă magică. Începând cu colindele din seara de ajun de Crăciun, continuând 

cu umblatul cu steaua în cele trei zile de Crăciun, şirul de obiceiuri tradiţionale de 

iarnă se încheie cu alte trei zile ale AnuluiNou. Spre deosebire de aerul de reculegere 

al zilelor de Crăciun, la sfârşitul vechiului an şi începutul celui nou, toată lumea 

pregăteşte ceva vesel, se aruncă la o parte toate grijile,  se pregătesc măştile, se pun 

la înmuiat pieile de urs, se întind tobele, se repară buhaiele, se scot de la păstrare 

costumele populare, se pregătesc costumele de mascaţi, mai bine zis, vine Anul Nou.  

 De pe toate uliţele încep să se adune mascaţii, unii singuri, alţii în cete, 

bande de urşi, alţii cu capra, ceata Jianului, iar pe lângă ei ies din case oamenii din 

sat, cu mic, cu mare, pentru că asemenea eveniment este doar o dată în an. Fiecare 

ceată sau mascat, îşi fac jocul din loc în loc, oprindu-se, apoi îşi continuă drumul 

spre primărie. Cu toţii ajung în centrul comunei, acolo aşteptându-i oficialitaţile 

locale, invitaţii din alte localităţi, reprezentanţi ai presei, ai televiziunilor, alţi săteni. 

În ultimii 20 de ani, această manifestare a devenit din ce în ce mai cunoscută, 

atrăgând tot mai multe persoane din alte localităţi, din alte oraşe, fără să pomenim pe 

cei care se întorc la rude, insoţiţi de prieteni care vor să vadă ceva inedit.  Pe rând, ei 

urcă pe o scenă amenajată într-un spaţiu mai larg, iar acolo îşi prezintă obiceiul 

strămoşesc pe care au ales să îl păstreze. Diversitatea măştilor, imaginaţia 

debordantă pe care o dovedesc sătenii în alegerea temelor pe care să le prezinte, fac 

deliciul publicului. Este singura ocazie din an când oricine poate să-şi pună o mască 

şi să-şi manifeste talentul actoricesc, sau doar să se distreze cât mai mult. După ce 

fiecare trupă îşi termină reprezentaţia, pleacă prin sat, colindând din casă în casă, 

toată noaptea dintre ani, apoi şi a doua zi, ba chiar şi a treia zi. 

Unul dintre cele mai bine păstrate obiceiuri este cel numit „Ursul”, prezentat 

de mai multe cete, la întrecere. Unele cete mai păstrează bătaia în tobă cu un singur 

băț, lucru nemaintâlnit în alte localități, aceasta fiind de fapt bătaia originală, 

arhaică. Un alt obicei este cel numit „Jianul”, inspirat din întâmplările haiducului 

Iancu Jianu. Deși acest haiduc era oltean se pare că demult, cândva, niște olteni, 

poate haiduci, și-au găsit refugiul pe aceste meleaguri, memoria colectivă păstrând 

la mare preț întâmplările prin care trecuseră aceștia. Un alt obicei tradițional, ale 

căror origini se pierd în negura vremurilor este „Capra”, acesta fiind de fapt o piesă 

de teatru popular, o parodie a nunții țărănești. Un moș și o babă își mărită fata, iar 

singura zestre pe care i-o pot da este o capră cu doi-trei iezi. Aceasta este pe cale să 

moară, este salvată de un doctor, apoi urmează, succint, prezentarea unei nunți 

tradiționale. Apoi mai este mulţimea de mascaţi care îşi aleg diverse tematici 

comice. 

 În decursul timpului aceste obiceiuri au cunoscut şi un oarecare regres, dar, 

niciodată nu au dispărut, iar acum, în ultimii 20 - 25 de ani au revenit la viaţă cu mai 

mare vigoare şi pasiune.  
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 Palanca, e un ţinut mirific, unde tradiţia e la ea acasă iar puntea între 

generaţii e bine clădită de valoarea inestimabilă a frumuseţii locului şi oamenilor. 

 

 
 

 
 

 

Constantin Parascan – un dascăl de excepţie 

Prof. înv. primar Angela Ciupală 

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 În constelaţia valorilor naţionale, un loc binemeritat îl ocupă băcăuanul 

Constantin Parascan. Scriitor, istoric literar, romancier, memorialist, eseist, 

muzeograf, doctor în ştiinţe filologice, Constantin Parascan s-a născut la 26 ianuarie 

1944, în comuna Măgireşti, satul Prăjeşti, judeţul Bacău. 
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Este fiul lui Costachi Parascan şi al Mariei, ambii răzeşi agricultori. Între 

anii 1950 - 1954 a urmat Şcoala Primară în satul Prăjeşti, apoi Şcoala Elementară în 

Măgireşti. Urmează apoi Şcoala Profesională de Chimie în oraşul Târnăveni, judeţul 

Mureş, finalizându-şi studiile liceale la Liceul Teoretic din Târgu-Ocna şi Oneşti, 

judeţul Bacău. În perioada 1967 - 1972 este student al Facultăţii de Filologie, secţia 

română-italiană, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, terminând ca 

şef de promoţie şi câştigând postul de profesor-muzeograf la Bojdeuca lui Ion 

Creangă din Complexul Muzeistic Iaşi. 

„Adesea m-am identificat cu destinul lui Creangă. Pentru mine, este ca şi 

cum Creangă m-a ales, Bojdeuca m-a ales, iar eu sunt acum slujitorul norocos, care 

a fost să fie să se ocupe de Bojdeucă. Terminând Facultatea de Litere la Iaşi, secţia 

română-italiană, fiind şef de promoţie, având cea mai mare medie şi fiind, atunci 

când am terminat, un singur loc în Iaşi, prin repartiţie, am luat Bojdeuca lui Ion 

Creangă şi am ajuns ca de treizeci şi şase de ani să-l slujesc pe Creangă, să slujesc 

casa lui. Bojdeuca a rămas iubirea mea statornică. Aici, la Bojdeuca lui Ion Creangă 

este împărăţia poveştilor; aici eu mă identific. Creangă a rămas iubirea statornică, 

aşa încât prima carte pe care am publicat-o a fost despre el – un album monografic 

Ion Creangă, apărut în 1979. Apoi, desigur, am scris mai multe cărţi, şase la număr 

până în prezent”, afirma într-un interviu Constantin Parascan. Obţine doctoratul în 

literatură română cu teza „Ion Creangă - măştile inocenţei”, în 2000.  

Realizează tematicile ştiinţifice şi muzeele: „Viaţa şi opera lui Creangă”, 

„Bojdeuca din Ţicău” (1984 - 1989), „Viaţa şi opera lui Eminescu” şi Muzeul 

„Mihai Eminescu” din parcul Copou, Iaşi (1984 - 1989); „Viaţa şi opera lui G. 

Topârceanu” şi Casa memorială G. Topârceanu din str. Ralet, Iaşi (1984); Casa 

Pogor – Literatura în perioada 1875 - 1989. În perioada 1984 - 1989, coordonează şi 

organizează Prelecţiunile Junimii de la Casa Pogor, la care conferenţiază, printre 

alţii, Alexandru Piru, Geo Bogza, Zoe Dumitrescu Buşulenga, Eugen 

Simion, Andrei Pleşu, Gabriel Liiceanu, Constantin Noica, Ioan Alexandru. Din 

1994 este iniţiatorul şi organizatorul Concursului Naţional de creaţie literară „Ion 

Creangă” – Poveşti de la Bojdeuca din Ţicău, publicând 14 Antologii cu poveşti 

premiate.  

Spirit academic, cu o pregătire literară extinsă şi aprofundată, Constantin 

Parascan a publicat cărţi şi lucrări ştiinţifice, fiind autor al volumelor „Uşile nopţii”, 

„Sufletul nostru dintâi”, „Vămile iubirii”, „Orga de argint”, „Creangă şi copiii”, 

„Povestea vieţii lui Ion Creangă”, „Ion Creangă şi Lumea în care a trăit”, „Preoţia 

lui Creangă”, „Cum i-am cunoscut... Portrete literare”, „Gimnastica umbrelor”, 

„Monografie sadoveniană toponimico-literară”, „Istoria Junimii postbelice”, „Acasă 

la Ion Creangă – Povestea Bojdeucii din Ţicău la 90 de ani”. În anul 2008, prof. 

univ. dr. Constantin Parascan înfiinţează fundaţia culturală „Urmaşii răzeşilor găzari 

de pe Valea Tazlăului Sărat”, fixând ca obiective protejarea şi valorificarea 

monumentelor naturale, de cultură populară, tradiţională şi istorică. În anul 2014, 

donează terenul moştenit de la tatăl său pentru construirea Muzeului Răzeşilor 

Găzari, inaugurat în octombrie 2015. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Universitatea_%E2%80%9EAlexandru_Ioan_Cuza%E2%80%9D_din_Ia%C8%99i
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bojdeuca_lui_Ion_Creang%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bojdeuca_lui_Ion_Creang%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Muzeul_%E2%80%9EMihai_Eminescu%E2%80%9D
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Piru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Geo_Bogza
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Simion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eugen_Simion
https://ro.wikipedia.org/wiki/Andrei_Ple%C8%99u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Liiceanu
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_Noica
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Alexandru
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Pentru un dascăl al prezentului, pasionat de actul didactic şi conştient de 

propria vocaţie, personalitatea lui Constantin Parascan este cu atât mai mult un 

reper, cu cât descoperim în biografia acestuia gesturi de o mare generozitate şi un 

veritabil spirit vizionar.  

  
Bibliografie: 

 www.wikipedia.org 

 

 

Tradiții și obiceiuri la nuntă 

Inf. Andreea Codreanu  

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Cununia, cunoscută și sub numele de slujba nunții, reprezintă un act sfânt 

dat de Dumnezeu în care, prin intermediul preotului se împărtășește harul Sfântului 

Duh unui bărbat și unei femei care se unesc liber în căsătorie.  În accepțiunea 

populară, căsătoria este un element obligatoriu în ciclul vieții. Pețitul, cererea 

în căsătorie, tocmirea zestrei, logodna, căsătoria religioasă și petrecerea de nuntă se 

derulau în cadrul comunității, fiind evenimente majore.  

În satul tradițional românesc, căsătoria însuma un număr mare de rituri de 

trecere la maturitate, rituri de purificare și rituri menite să aducă fertilitatea în noul 

cuplu. Scenariul nunții se derula pe parcursul a 

patru sau cinci zile, începând de joi, iar 

ceremonialul se desfășura pe etape ritualice, 

culminând cu desfășurarea nunții propriu-zise, 

care era concentrată în ziua de duminică. Vineri 

după amiaza, flăcăii încălecați pe cai cu căruțe, 

cu ploști pline cu vin, mergeau la casa miresei, 

unde erau întâmpinați de fete. În multe zone, 

după tratația de rigoare, cea mai bună prietenă a 

miresei ieșea din casă cu o icoană și se urca în 

prima căruță. Urma o altă fată, ce ducea oglinda, 

apoi celelalte scoteau din casă perne, plapumă, 

cearșafuri, covoare etc.  

Băieții scoteau mobila și o încărcau în 

căruțe. Duminica, ziua tradițională a nunții 

românești era ziua în care prietenii mirelui luau 

cu ei lăutarii și se duceau la ei acasă, unde se 

ocupau de bărbieritul lui, semn al transformării 

flăcăului în bărbat. După ce era bărbierit, mirele și părinții acestuia, împreună cu 

cavalerii de onoare și urmați de lăutari, porneau cu alaiul spre casa nașilor, apoi spre 

casa miresei unde găseau poarta și ușa de la casă încuiate.  

După câteva replici ironice, venea înțelegerea, se cinstea toată lumea din 

carafa de vin și nuntașii intrau în curtea miresei, pe sub o pâine rotundă înfiptă în doi 

http://www.wikipedia.org/
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araci. Odată ce mireasa ieșea din casă, se întâlnea cu mirele, care îi dăruia buchetul. 

Nunta se celebra în zona centrală a bisericii, în naos. Pe durata cununiei, cei doi 

tineri erau cinstiți așa cum sunt cinstiți împărații. În timpul ceremoniei, mirii și nașii 

erau bătuți cu bomboane și bani, la Isaia dăunțuiește, fapt ce simboliza dorința 

nuntașilor ca acești tineri să aibă parte de belșug.  

După terminarea slujbei religioase, alaiul, cu lumânările aprinse, se îndrepta 

spre locul petrecerii. La venire, nuntașii erau primiți cu pâine și sare sau cu dar de 

colaci. La sfârșitul petrecerii, mirii erau puși să stea pe un jug ca să ducă o viață 

conjugală fericită, iar miresei i se punea un prunc în brațe, ca simbol al maternității. 

Din acest moment, perechea era consacrată ca soț și soție, constituind o nouă familie 

în comunitate.  

 

 

Radu Beligan 

 Prof. înv. primar Irina-Ancuţa Coman  

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

 Radu Beligan este o legendă vie, un miracol care ne-a luminat viaţa. Egal în 

valoare cu cei mai străluciţi actori români din toate timpurile, Beligan îi depăşeşte pe 

toţi, prin cultura sa vastă, rafinament, inteligenţă, caracter şi nobleţe. A fost un 

aristocrat al artei. Activitatea sa, întinsă pe două secole, a încântat nenumărate 

generaţii de spectatori. Poeta Elena Stefoi a spus aceste vorbe memorabile despre 

Patriarhul teatrului şi filmului românesc:,,Nu sunt doi ca el.”  Radu Beligan a fost 

cea mai importantă personalitate teatrală din Romania şi cel mai proeminent 

intelectual român din  zilele noastre.  

El s-a născut la 14 decembrie 1918, în comuna Galbeni, judeţul Bacău şi a 

murit pe 20 iulie 2016. Actorul povesteşte: ,,M-am născut în magazia de mărfuri a 

gării. Tata era numit acolo impegat, căsuţa aia de două camere, care era pentru el, 

nu era gata şi atunci o perioada am stat în magazia de mărfuri. A trebuit să mă 

ducă să mă boteze în satul care era la trei kilometri în deal, unde erau Primaria şi 

Biserica. Şi m-au dus, era iarna, cu o sanie acolo sus, au rezolvat toate treburile, au 

făcut un chef, erau veseli, fericiţi, mi-au aranjat în spate, acolo, pe nişte paie să stau 

eu, iar ei s-au aşezat pe o banca, lângă cel care conducea sania. Şi cântau. Mama 

avea o voce frumoasă, era grecoaică, venea din ţara care a inventat teatrul, ştia 

franţuzeşte. Şi, când au ajuns jos, s-au uitat în spate şi copilul nu mai era... îl 

pierduseră la o zdruncinătură. Căzusem în zăpadă". Pe linie maternă este grec de 
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origine, pe linie paternă, fiind urmaș al unuia dintre frații lui Ion Creangă, potrivit 

unui interviu. 

 A studiat la Bucureşti dreptul şi filozofia, între 1937 şi 1938, folosind bursa 

oferită de facultate pentru a-şi plăti taxele la Conservatorul de Artă dramatică, unde 

a învăţat sub îndrumarea doamnei Lucia Sturza Bulandra care l-a primit mai întâi în 

calitate de audient la Conservator, deşi nu luase examenul de admitere, dar a fost 

mişcată de o scrisoare a lui. A cochetat cu literatura scriind în paginile revistei 

ieşene, apoi într-o plachetă de versuri menţionată de George Călinescu în Istoria 

Literaturii române. Este autorul unor volume de eseuri ,,Pretexte şi subtexte” 

(1968), ,,Luni, marţi, miercuri...” (1978) şi ,,Note de insomniac” (2001). 

 A debutat în teatru la vârsta de 20 ani, în piesa Crimă şi pedeapsă după 

Dostoievski, în regia lui Mihai Zirra, pe scena Teatrului  Muncă şi Lumină din 

Bucureşti. Primul său rol în film a fost memorabilul Rică Venturiano  din O noapte 

furtunoasă, în regia lui Jean Georgescu (1943), iar ultimul După-amiaza unui 

torţionar, în regia lui Lucian Pintilie (2001). Dragostea pentru  teatru a motivat-o 

,,am avut norocul să mă întâlnesc cu Victor Ion Popa, apoi cu Sica Alexandrescu şi 

apoi cu Ion Iancovescu, trei întâlniri capitale pentru începutul carierei mele”. Îşi 

construieşte reputaţia de actor comic popular  ,,încât era destul să pun piciorul pe 

scenă pentru ca sala să fie cuprinsă de ilaritate”. Nu se cantonează însă în acest 

gen, Victor Ion Popa îl distribuie în Cvadratura cercului de Kataev. Apoi joacă în 

Steaua fără nume (Miroiu ), Trei surori ( Tuzenbach), Ziariştii (Cerchez ), şi apoi 

Dandanache. În activitatea sa artistică, Radu Beligan a realizat peste 80 de roluri în 

teatru şi 30 în filme. 

 A fost Membru în Consiliul Superior al Teatrului Naţiunilor, sub preşedinţia 

lui Pierre Moinet, directorul general al artelor şi literaturii din Ministerul Afacerilor 

Culturale al Franţei, Membru al Academiei Le Muse din Florenţa, Membru al 

Cartelului Internaţional de Teatru, din 1977 este preşedinte de onoare pe viaţă al 

Institutului Internaţional de Teatru, 1971 - 1978 - Co-preşedinte, cu Yehudi 

Menuhin, al Festivalurilor Internaţionale de Teatru şi Muzică organizate de 

UNESCO. 

 În decembrie 2008, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, marele actor a 

fost omagiat la Teatrul Național din Bucureşti. Atunci a declarat: ,,Sunt actor de 

exact 70 de ani, ceea ce reprezintă jumatate din istoria teatrului românesc”. 

<<Am 90 de ani şi mă pregătesc să învăţ un rol nou. Ştiţi ce răspundea Socrate 

când era întrebat: ,,De ce înveţi să cânţi la lira când tu te pregăteşti să mori?”. El 

spunea: ,,Ca să ştiu să cânt la liră înainte de a muri”.>> 

 Pe 1 decembrie 2008, maestrul a fost decorat de Traian Basescu, 

preşedintele ţării , în semn de apreciere pentru întreaga activitate pusă în slujba 

culturii şi ştiinţei româneşti, dar şi pentru că a promovat valorile româneşti în lume. 

Radu Beligan a primit Ordinul Naţional ,,Steaua României” în grad de Mare Cruce. 

Pe 15 decembrie 2013 a fost inclus în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv 

actor încă în activitate pe scena unui teatru. 

 Întrebat mereu: ,,Care este secretul longevetăţii?” Radu Beligan a declarat 

că de fapt se simte mult mai liber la bătrâneţe şi, in mod paradoxal, mai tânăr. Apoi 
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a încheiat într-o notă optimistă: ,,Vorba prietenului meu Philippe Noiret, dacă viaţa 

tot e o călătorie scurtă, măcar să o facem la clasa întâi”.  

 Teatrul de Vară din Bacău aflat pe Aleea Parcului, lângă Parcul Cancicov, îi 

poartă numele. Băcăuanii se mândresc cu faptul că era Cetăţean de Onoare al 

municipiului. 

 

 

Ernest Maftei 

(n. 6 martie 1920 Prăjești; d. 19 octombrie 2006 București) 

Prof. Eduard Corlade  

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron”, Bacău 

 

A fost un actor român, epigramist şi adept al Mişcării Legionare. S-a născut 

pe malul Siretului, la 6 martie 1920. „Pentru mine, singura zi specială de naştere 

este 6 martie 1920. După spusele părinţilor mei, ziua 

aceea începuse caldă şi luminoasă, drept pentru care 

tata a pornit la câmp să are, dar după-amiază, vremea, 

cu capriciile ei, a adus o ninsoare extraordinară, 

obligându-l să se întoarcă acasă. Odată ajuns, bucuria i-

a fost imensă. Se născuse Ernest Maftei, adică eu”, 

spunea Bădia atunci când povestea despre venirea sa pe 

lume. A debutat încă din şcoală cu versuri în revista 

„Liliacul”, editată împreună cu patru colegi, şi tot atunci 

a intrat în Frăţia de Cruce (FDC), organizaţie 

anticomunistă a tineretului naţional-creştin, al cărei lider 

devine. Avea 17 ani.  

În 1937 participa la tabăra FDC de la Carmen 

Sylva (azi Eforie Sud). În 1938 a fost arestat de autorităţile dictaturii regelui Carol II 

şi încarcerat în lagărul de la Vaslui, unde, la 21 septembrie 1939. A terminat Şcoala 

Normală din Bacău, dar şi-a continuat studiile la Academia de Muzică şi Artă 

Dramatică din Iaşi (1941 - 1945), unde a făcut patru ani de vioară. Tatăl său n-a fost 

deloc încântat când a auzit că se face actor. În aceeaşi perioadă a fost arestat şi 

condamnat de autorităţile antonesciene pentru activitatea de membru în FDC. Ca 

deţinut politic, a fost închis în penitenciarele din Galaţi, de la Jilava şi Văcăreşti. A 

jucat la Teatrul Poporului sub numele de Erman Valahu. Aici a primit Meritul 

Cultural clasa I, la care a fost nevoit să renunţe pentru a nu se deconspira.    

Debutul 

cinematografic l-a făcut în 

filmul „Răsună valea”. 

Cariera sa artistică include 

peste 70 de pelicule, precum 

și numeroase piese de teatru: 

Neamul Șoimăreștilor (1965), 

Haiducii (1966), Răzbunarea 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Neamul_%C8%98oim%C4%83re%C8%99tilor_(film)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Haiducii_(film_din_1966)
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zbunarea_haiducilor
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Dr. Teodor Gh. Negoiță 

la Polul Nord 

haiducilor (1968), Săptămîna nebunilor (1971), Atunci i-am condamnat pe toți la 

moarte (1972), Ultimul cartuș (1973), Frații Jderi (1974), Ștefan cel Mare - Vaslui 

1475 (1975), Toate pînzele sus (serial TV, 1977), Iarba verde de acasă (1977), 

Ultima noapte de dragoste (1980), Drumul oaselor (1980), Burebista (1980), 

Cucerirea Angliei (1982), Căsătorie cu repetiție (1985), Păcală se întoarce (2006), 

Cireșarii (1984), Sosesc păsările călătoare (1984),  etc.  

,,Am renunţat la meseria de învăţător pentru că aş fi învăţat un singur sat. 

M-am făcut actor, pentru că actorul e tot un învăţător. Un învăţător cu o mai mare 

rază de activitate. În orele libere sunt agricultor. Fiecare artist, în orice domeniu s-

ar afla, are şi o a doua pasiune. Dacă omul e născut la oraş, îl trage aţa către cine 

ştie ce trăsnaie i s-a întipărit în ochii săi de copil. Eu, dacă sunt ţăran, pot să nu văd 

pomii în floare? Să nu îngrijesc viţa-de-vie? (nu degeaba a colaborat vreme 

îndelungată la realizarea emisiunii cu caracter agricol «Ferma», de pe TVR 2). Ştiţi 

cum e omul? Numai acela este om care poate prinde ceru-n braţe, dar să nu 

desprindă tălpile de pământ. Omul... Mai are în el omul ăsta şi iubire, şi ură, şi 

frică, şi toate-s una...”, povestea Bădia în unul dintre interviurile date. 

 

 

Teodor Gheorghe Negoiță 

(N. 27 Septembrie1946, Sascut; D. 23 Martie 2011, București) 

Prof. Ecaterina-Iulia Corlade  

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Teodor Gheorghe Negoiță a fost un explorator 

român al întinderilor polare. În anul 1995 a devenit primul 

român care a atins Polul Nord. A condus prima stație 

românească permanentă de cercetare și explorare din 

Antarctica (Stația Law-Racoviță), fondată de către el și 

inaugurată în anul 2006. Din fragedă copilărie a fost atras de 

expedițiile în zonele cele mai dificile de pe glob. Urmează 

cursurile Facultății de Chimie Industrială de la Iași, 

frecventând și cursuri la Facultatea de Geografie, de Istorie 

sau de Folclor. Era pasionat de etnologie și, cel mai mult, îl 

interesau Amazonia, pădurile ecuatoriale  sau Noua Guinee, 

iar în timpul liber, se axase pe studiul unui grup de pigmei din Africa Ecuatorială. 

După absolvirea Facultății în anul 1974, este repartizat ca inginer chimist la fabrică 

de zahăr din Sascut. Și-a găsit un refugiu într-un domeniu pe care putea să-l 

aprofundeze în țară: speologia. Avea vârsta de 33 de ani când a învățat, de unul 

singur, tehnica speologiei alpine.  

În anul 1987, a înființat primului program 

românesc de cercetări polare. După anul 1990, el a 

organizat mai multe expediții românești, în zonele 

înghețate din apropiere de Polul Nord: în 

Groenlanda, în nordul extrem al Canadei, în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C4%83zbunarea_haiducilor
https://ro.wikipedia.org/wiki/S%C4%83pt%C4%83m%C3%AEna_nebunilor_(film)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atunci_i-am_condamnat_pe_to%C8%9Bi_la_moarte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Atunci_i-am_condamnat_pe_to%C8%9Bi_la_moarte
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ultimul_cartu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fra%C8%9Bii_Jderi_(film)
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_cel_Mare_-_Vaslui_1475
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98tefan_cel_Mare_-_Vaslui_1475
https://ro.wikipedia.org/wiki/Toate_p%C3%AEnzele_sus_(film)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Iarba_verde_de_acas%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ultima_noapte_de_dragoste
https://ro.wikipedia.org/wiki/Drumul_oaselor
https://ro.wikipedia.org/wiki/Burebista_(film)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cucerirea_Angliei_(film)
https://ro.wikipedia.org/wiki/C%C4%83s%C4%83torie_cu_repeti%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83cal%C4%83_se_%C3%AEntoarce
https://ro.wikipedia.org/wiki/25_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1963
https://ro.wikipedia.org/wiki/Paris
https://ro.wikipedia.org/wiki/Polul_Nord
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sta%C8%9Bia_Law-Racovi%C8%9B%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Amazonia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Noua_Guinee
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Pigmeu&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Africa_Ecuatorial%C4%83&action=edit&redlink=1
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Dr. Teodor Gh. Negoiță  

la Polul Sud - Antarctica 

arhipelagul Spitsbergen (Svalbard) unde a călătorit de unul singur, parcurgând pe 

schiuri în jur de 300 de kilometri prin pustiurile înghețate. În anul 1994, înființează 

Institutul Român de Cercetări Polare.  

La data de 21 aprilie 1995, ora 6
00

, 

exploratorul Teodor Gh. Negoiță devine 

primul român care atinge Polul Nord (pe 

schiuri), în cadrul unei expediții ruse de 

cercetare. După expediția de la Polul 

Nord, Teodor Negoiță și-a îndreptat aria 

de interes către ținutul antarctic. Demersul 

exploratorului Teodor Negoiță de a inaugura 

o baza românească în Antarctica a demerat 

în anul 1997, când a început să prezinte 

lucrări la „Tratatul antarctic”, la care 

România aderase încă din anul 1971. Nici un român nu prezentase până atunci 

contribuții evidențiate prin cercetări. ,,După mai bine de 100 de ani, l-am readus pe 

Racoviță în Antarctica. Cea mai mare satisfacție din cariera mea am avut-o când 

am preluat baza de la australieni. Am fost atât de emoționat atunci, că nici nu 

puteam semna", a mărturisit dr. Teodor Negoiță. La data de 13 ianuarie 2006, a avut 

loc inaugurarea primei stații românești permanente de cercetare și explorare din 

Antarctica, Stația Law-Racoviță. Baza Română de Cercetări Antarctice Law-

Racoviță a fost oferită României de către Divizia Antarctică Australiană. Stațiunea 

este amplasată în regiunea „Prințesa Elisabeta”, în Dealurile Larsemann din 

Antarctica de Est, la o distanță apropiată (2 km) de stațiile Federației Ruse și ale 

Chinei, ceea ce a permis o cooperare strânsă și cu cercetătorii acestor țări, cu care se 

întrețin schimburi de experiență.  

Stațiunea de cercetare se află într-o zonă acoperită cu rocă, nu cu gheață. Ea 

oferă numeroase posibilități de acces pe calota antarctică: și pe jos, și cu mașini cu 

șenile. Teodor Negoiță a sfârșit expediția… vieții, pe 23 martie 2011. Atunci a 

plecat să exploreze o altă lume! 

 

 

Colindele, expresia poetică a micilor creștini  

Georgeta-Maria Cozma  

Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” Buhuși 

 

Toate sărbătorile noatre creștine ortodoxe revarsă în inimile credincioșilor 

duh de împăcare și de mântuire. Toate sunt motiv îndemnător pentru slăvirea lui 

Dumnezeu, dar praznicul Nașterii Domnului - Crăciunul copilăriei mântuirii noastre 

- se află în inimile noastre într-o atenție cu totul deosebită pentru faptul că s-a născut 

în lumea lume Omul , Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. 

 Mai jos veți citi gândurile despre sărbătoarea Crăciunului ale unor copii din 

zona Buhușului, un orașel moldav, așezat pe malul stâng al Bistriței, gânduri 

așternute pe hârtie pentru a ne bucura pe toți. 
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 „Crăciunul este o sărbătoare sfântă care simbolizează Nașterea Domnului 

nostru Iisus Hristos. Este o sărbătoare a bucuriei și a înțelegerii. Noi mergem în 

fiecare an la biserică, colindăm si bucurăm sufletele părinților, bunicilor, preoților 

prin colindele și piesa de teatru„Iosif si Maria”. Este o sărbătoare a cadourilor, iar 

copiii îl așteaptă cu nerăbdare pe Moș Crăciun. Pentru mine, Crăciunul reprezintă 

cea mai minunată sărbătoare.” (Petrea Elena, clasa a IV-a). 

 „Sărbătoarea Nașterii Domnului, exprimă multă bucurie pentru oamenii de 

peste tot. Colindele de Crăciun cinstesc vestea Nașterii Domnului Iisus Hristos a 

Cărui mamă L-a născut într-o iesle, în prejma lui Iosif și a vitelor. Pe data de 25 

decembrie, oamenii sărbătoresc Nașterea Acestuia vestind pe la case și celorlalti că 

Iisus ne ajută să începem un nou an cu bucurie, sanătate și credință.” (Mihăila 

Alexandru-Constantin, clasa a IV-a)  

 „Cu ocazia Nașterii Domnului, noi mergem la biserică, ne închinăm și ne 

rugăm ca următorul an să fie mai bun ca anul trecut. Sufletele să ne fie mai curate și 

îngerașii noștri să aibă mai multă încredere că nu vom face nici o prostioară anul 

acesta, să ne dea încredere. Bradul să fie mai plin cu beteală și clopoței. Dulciurile 

să strălucească în lumina beculețelor colorate. Zăpada arată puritatea și bogăția 

sufletelor oamenilor.” (Butnaru Ines, clasa a IV-a). 

 „Eu mi-aș dori de Crăciun ca fiecare om de pe acest pământ să aibă parte de 

familie, adăpost și credință. Mi-aș dori ca fiecare om să Îl aibă pe Mântuitorul nostru 

în sufletul Lui și să se sfătuiască cu El.” (Mihăilă Bianca, clasa a IV-a). 

 „Colindele se cântă mai ales în Ajunul Crăciunului. Oamenii sunt bucuroși 

când îi aud pe copii cântând.Când termină de colindat, ei îi răsplătesc pe copii cu 

nuci, covrigei, colac, cozonac și mere. Ce bine este să trăim bucurându-ne de viață 

în preajma sărbătorilor de iarnă.” (Vișan A., cl. a III-a).  

 „Crăciunul mi se pare cea mai importantă sărbătoare a anului, deoarece în 

această perioadă oamenii sunt mai buni, mai darnici, mai veseli și mai credincioși. În 

perioada Crăciunului, fiecare om trebuie să se spovedescă și să se împărtășească, să 

se roage și să-și împodobească un brăduț frumos în casă, iar lângă brad să pună o 

candelă care să vegheze zi și noapte.” (Cojocaru Giorgia, cl.a IV-a). 

 „Pomul de Crăciun, nu lipsește din nicio casă, deoarece luminițele colorate 

ale acestuia simbolizează stelele aprinse din acea noapte sfântă. Colindătorii merg 

din casă în casă, cu scopul de a vesti tuturor ca a sosit clipa mult așteptată an de an.” 

(Gligorași Vlad, cl. a II-a). 
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Tradiţii de iarnă la comăneşteni 

Prof. înv. primar Liliana Crăciun  

Şcoala Gimnazială „Costachi S. Ciocan” Comăneşti  

 

 Crăciunul este cea mai importantă sărbătoare a creştinilor şi este celebrată pe 

tot cuprinsul ţării. Sărbătoarea Naşterii Domnului este momentul în care se reunesc 

în jurul bradului toţi membrii familiei. Totodată Crăciunul este sărbătoarea pentru 

care sunt reînviate şi aduse în actualitate tradiţii ancestrale, păstrate cu sfinţenie de 

strămoşii noştri. Practicile şi obiceiurile diferă, în funcţie de zona geografică şi 

etnologică, dar esenţa rămâne aceeaşi. 

În Moldova, una dintre cele mai vechi tradiţii de Crăciun este păstrarea 

luminii. Sărbătoarea Naşterii Domnului este strâns legată de solstiţiul de iarnă, cea 

mai scurtă zi din an. Deşi acest obicei mai este păstrat de foarte puţini locuitori ai 

zonei, în unele sate, oamenii încă mai trudesc pentru păstrarea luminii. În seara de 

Ajun, moldovenii aprind un rug din buşteni pentru a ţine cât mai mult lumina. 

Sărbătoarea Crăciunului înseamnă, pentru mai toţi locuitorii Europei, timp 

petrecut cu familia, petreceri, cadouri, bucurie, însă există unele obiceiuri care 

variază în funcţie de ţară şi de istoria fiecărui popor. 

Lingviştii nu s-au pus de acord cu privire la originea cuvântului „Crăciun". 

Unii spun că ar fi moştenit din latinescul „creationem", care înseamnă creaţie sau 

naştere, iar alte izvoare istorice ar sugera că la originea sa se află un cuvânt mult mai 

vechi, tracic, de dinainte de romanizarea Daciei. Alţi specialişti spun că ar proveni 

din slavă. Cel puţin opt sensuri diferite au fost asociate acestui cuvânt de-a lungul 

timpului. 

Crăciunul este o perioadă a tradiţiilor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor 

transmise din generaţie în generaţie. În toate zonele istorice ale României, în centrul 

sărbătorior de iarnă se află familia şi credinţa într-un an mai bun şi mai prosper. 

În oraşul Comăneşti, oraşul în care m−am născut, perioada sărbătorilor de 

iarnă este o perioadă cu totul deosebită pentru toţi locuitorii micuţului oraş. Astfel, 

evenimentele cu cel mai mare impact sunt legate de obiceiurile de iarnă. Imediat 

după Crăciun are loc Alaiul datinilor, astfel în ajunul noului an desfăşurându-se 

Festivalul de datini şi obiceiuri strămoşeşti. 

 Înainte de revoluţie, deşi viaţa era mult mai săracă în evenimente, aşteptam 

cu mare drag şi nerăbdare sărbătorile de iarnă. Porneam de cu seară la urat, căci de 

colindat nu putea fi vorba, şi ne bucuram de fiecare covrigel, măr sau monedă pe 

care o primeam.  

 Acum după atâţia ani nu ştiu dacă bucuria era pentru ceea ce primeam sau 

pentru că ne întâlneam cu ceilalţi copii, pentru că socializam, pentru că eram primiţi 

de vecini în vizită sau pur şi simplu pentru că... vesteam noul an.  

 Fiecare nouă generaţie de copii pe care am avut-o a venit în preajma 

sărbătorilor să mă colinde şi să-mi facă urările de rigoare. Îi aştept de fiecare dată cu 

o vădită emoţie şi cred că nu poate exista bucurie mai mare şi zrări mai sincere decât 

cele făcute de copii.  
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 Nelipsit la Crăciun din casele noastre, bradul. Pomul de Crăciun, așa cum îl 

cunoaștem noi astăzi, decorat cu globuri în care se reflectă lumina scânteietoare a 

lumânărilor sau a instalației electrice, nu a fost dintotdeauna împodobit astfel. 

Părinţi şi bunicii noştri aveau parte de câte o crenguţă de brad împodobită cu 

ornamente din hârtie creponată, cu nuci „poleite” adică vopsite cu bronz, cu mere 

sau orice altceva găseai prin bătătură. 

 Astăzi, bradul este impunător, cu cât mai înalt, cu atât mai bine, asortat cu 

ornamente frumos alese în funcţie de ce este la modă în acel an. Nu mai muncim să 

agăţăm bomboanele în pom, le aşezăm într-un coşuleţ sub el. Dar nu acest lucru 

contează aşa de mult… ceea ce este cel mai important este să nu ne pierdem din 

suflet credinţa, să nu uităm să credem îm Moş Crăciun şi să putem duce acest lucru 

mai departe prin copiii şi elevii noştri. 

 

Jocul caprei la Moinești 

Prof. înv.primar Liliana Creangă  

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

 În România, fiecare regiune are propriile sale tradiții strămoșești de Crăciun. 

Sărbătorile de iarnă reprezintă momentul perfect pentru reînvierea obiceiurilor și 

tradițiilor populare. Crăciunul este o sărbătoare a luminii, a compasiunii față de 

semeni; o vreme de voioșie, bucate alese și clipe de neuitat petrecute cu familia. 

Această sărbătoare este ținută pe tot Globul. 

Localitatea Moinești, leagănul copilăriei mele, este o zonă cu un evident 

potențial etnografic, legat de tradiții ancestrale și de folclorul viu. În aceasta zonă se 

defășoară an de an, cele mai frumoase obiceiuri populare: Plugul, Mascații, Jocul 

Ursului, Jocul Caprei, etc.  

Cu o largă răspândire, Jocul caprei este un obicei străvechi, exponent peste 

veacuri al spiritualității românești. Capra a fost considerată de către români animalul 

care dă semne dacă vremea va fi bună sau rea. Obiceiul este definit de costumul de 

„Capră”, dar şi de celelalte elemente specifice: obiecte de recuzită, texte literare şi 

muzicale, cât și de stilul de dans. Jocul „caprei” (omorârea, bocirea , inmormântarea, 

invierea) la origine a fost, desigur, un ceremonial grav, un element de cult. În cadrul 

sărbătorilor agrare jocul a devenit un ritual menit sa aducă rodnicie anului care 

urmează, spor de animale in turmele păstorilor, succesul recoltelor - invocat și 

evocat de boabele care se aruncau de gazda peste cortegiul „caprei”. Jocul „caprei”, 

generalizat in toată țara la sfârșitul secolului al XIX-lea și fiind socotit un joc pagân, 

mulți slujbași ai bisericii au refuzat să-l primească pe la casele lor. În zilele noastre, 

jocul a rămas un pretext pentru una dintre tradiționalele manifestări artistice, un 

prilej de etalare a unor frumoase cusături și țesături populare românești, reprezentate 

prin covoare, ștergare. Corpul este alcătuit dintr-o pânză groasă sau un covor, pe 

care sunt cusute, în rânduri, fâșii de hârtie colorată. Capul poate fi împodobit cu 

oglinzi, fâșii de panglică colorată sau beteală. Capul caprei este confecţionat din 

lemn de mesteacăn cioplit în forma cea mai apropiată de reprezentarea naturală, 
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partea de jos a botului fiind lucrată într-un lemn aparte prins cu un cui, astfel încât 

trăgându-se de sfoara cu care este prins, botul caprei să poată clămpăni. În partea de 

sus a capului se fixează coarnele (căpriorii), alteori simple imitaţii de lemn. 

Realizate în culori vii, uneori chiar stridente, au drept scop înveselirea gospodarilor. 

 Ca desfășurare, obiceiul cunoaște unele particularități de la o zonă la alta 

determinate de numărul și funcțiile ceremoniale ale celor care alcătuiesc ceata.  În 

zona Moineșiului, ceata este formată din căpriță, moșneagul, baba, negustorul, 

doctorul și vânătorul. Căprița joacă mereu în ritm vioi. Când este împușcată de 

vânător, aceasta cade la pământ și rămâne nemișcată. În timp ce moșneagul și baba 

își plâng necazul, apare negustorul care se oferă să o cumpere. Acesta cheamă 

doctorul care constată că nu-i moartă, ci leșinată. O îmbie mai întâi cu bomboane, 

dar capra nu se trezește. Când doctorul vrea să o împace aducându-i  un țap, aceasta 

sare în picioare și joacă vioaie („Ța, ța, ța, căpriță ța/Joacă și nu te muia/Nu te-anina 

de podele/Că rămâi fără cordele.”) 

 În această componență cetele colindă din casă în casă, Capra fiind jucată 

pentru a aduce noroc și belșug (De Anul Nou cu noroc/ Și vin mult în poloboc/Iar la 

Anul când venim/Mai bogați să vă găsim/La anul și la mulți ani).  

 Jocul caprei a fost și rămâne unul dintre cele mai fascinante obiceiuri. 

Vechile datini româneşti ne ajută în fiecare an să simţim şi să trăim atmosfera plină 

de căldură şi veselie a sărbătorilor de iarnă. De aceea, frumuseţea lor trebuie 

cunoscută, simţită, preţuită şi de generatiile noastre de elevi, iar această sarcină 

revine într-o mare măsură, şcolii şi dascălilor. Sufletul copilului aşteaptă să fie 

modelat, iar cei implicaţi în educaţie au obligaţia de a transmite moştenirea pe care 

ne-au lăsat-o înaintaşii.  

 

 

Obiceiuri şi tradiţii băcăuane 
Prof. înv. primar Mărioara Creţu 

Şcoala Gimnazială Solonţ, judeţul Bacău 

 

Concomitent cu bogata cultură materială, pornind de la străvechiul fond 

geto-dacic, s-au dezvoltat, de-a lungul veacurilor, şi pe teritoriul judeţului Bacău 

numeroase manifestări folclorice într-o multitudine de genuri şi repertorii. O bună 

parte din această nepreţuită zestre spirituală s-a perpetuat din generaţie în generaţie, 

până la noi, fiind valorificată prin radio, televiziune ori disc şi, mai ales, prin 

mişcarea artistică de amatori.   

S-au păstrat datini, obiceiuri, legate de unele sărbători de peste an, de 

momente însemnate ale vieţii familiale. În judeţul Bacău, sărbătorile de iarnă sunt 

prilejuri ale desfăşurării unui bogat şir de datini. Ca şi în alte zone etnografico-

folclorice ale României, cea mai însemnată datină legată de Anul Nou este 

,,Pluguşorul”, străvechi rit agrar de rodire. Pragul înspre noul an este sărbătorit 

printr-o seamă de jocuri cu măşti. Între acestea, cel mai important este ,,Capra”, care 

cunoaşte o largă răspândire şi un număr impresionant de variante în satele băcăuane. 

Deşi înţelesul magic al acestor măşti zoomorfe s-a pierdut în negura timpului, datina 
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a supravieţuit prin calităţile ei artistice-teatrale. Costumul zoomorfic este realizat 

dintr-un lăicer vrâstat, deschis în partea de jos ca o fustă, capra are cap de lemn şi 

corniţe; ea are un bot făcut din două plăci de lemn. Placa de jos (maxilarul inferior) 

este mobilă, putând fi făcută să lovească în cea de sus, în ritmul jocului acompaniat 

de tobe şi fluier. În jurul acestei măşti evoluează un întreg alai de personaje grupate 

în ,,urâţi” şi ,,frumoşi”, care, de-a lungul derulării spectacolului, susţin, după un 

tradiţional scenariu, o suită de momente coregrafice. Pentru amândouă grupele de 

personaje, evoluţia coregrafică se face pe repertoriul de jocuri populare de la ,,hora 

satului”, dar, în timp ce urâţii (cei care poartă măşti închipuind moşnegi, babe, 

negustori, unchiaşi etc.) folosesc ritmurile sincopate ale jocurilor ,,Corăgheasca” şi 

,,Hora pe bătăi” drept fond dinamic pentru momentele de pantomimă ce le susţin 

improvizând momente comice, ,,frumoşii”, flăcăi fără măşti, îmbrăcaţi în costume 

populare de sărbătoare, execută jocurile menţionate mai sus după toate rigorile lor.

 Asemănător jocului cu măşti ,,Capra”, este jocul ,,Cerbul”. Nelipsit dintre 

datinile cu care satele băcăuane întâmpină sărbătorile de iarnă este jocul ,,Calul”, 

cunoscut şi sub denumirile de ,,Căluţul”, ,,Căiuţii”. Jocul cuprinde câteva scene în 

care purtătorii măştii, solicitaţi prin strigături, execută diverse mişcări specifice 

acestui animal; în final, întreaga formaţie cântă sau recită, felicită gazdele urându-le 

prosperitate în noul an.   

De remarcat că desfăşurarea tuturor datinilor de iarnă (,,Capra”, ,,Cerb”, 

,,Cal”, ,,Urs”) este susţinută de numeroase instrumente şi pseudoinstrumente 

muzicale. Zuruitul zurgălăilor şi tălăncilor, clinchetul clopoţeilor, duruitul aspru al 

tobelor, mugetul de buhai, chemările de bucium şi de corn, sunetul instrumentelor 

muzicale de tot felul alcătuiesc atmosfera exuberantă cu care este întâmpinat Anul 

Nou în satele de pe văile Siretului, Trotuşului, Bistriţei şi Tazlăului. Alături de 

datinile sărbătorilor de iarnă, judeţul Bacău este deţinătorul unui bogat folclor 

coregrafic, numărul jocurilor care se cunosc depăşind 200. În prim plan se înscriu 

,,Corăgheasca”, ,,Hora”, ,,Sârba”, ,,Floricica”, ,,Cărăşelul” etc., ca jocuri de o mare 

specificitate. În acest ţinut jocurile se practică în ocazii generale (hore şi baluri 

săptămânale, serbări câmpeneşti, şezători şi clăci) şi în ocazii speciale (naştere, 

nuntă, spectacole coregrafice) pe scenele instituţiilor culturale. Principalele însuşiri 

ale patrimoniului coregrafic băcăuan pot fi rezumate în două caracteristici generale: 

mai întâi jocurile populare de aici se înscriu în marea unitate a jocurilor din 

Moldova, caracterul lor unitar neexcluzând existenţa unui bogat repertoriu cu 

specific subzonal; apoi, prin execuţia unitară a mişcărilor, prin caracterul şi structura 

acestora, jocul din acest ţinut este colectiv, excepţie făcând, uneori, evoluţia solistică 

a unor personaje din alaiurile de datini şi obiceiuri. 
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Tradiţii şi obiceiuri la Traian 

Prof. înv. primar Costel Cutur  

Școala Gimnazială Traian 

 

Tradițiile, ansamblurile de concepții, obiceiuri, datini și credințe care se 

stabilesc de-a lungul istoriei în cadrul unor grupuri cu o sintalitate definitorie și care, 

mai apoi, se transmit de la o generație la alta, de cele mai multe ori prin viu grai, au 

un loc important în cadrul judeţului Bacău. Dansurile, cântecele, jocurile şi 

costumele populare ale zonei sunt valorificate prin diverse spectacole desfăşurate în 

satele din judeţ, aici putând fi observate elemente concludente ale tradiţiilor 

moldoveneşti. În comuna Traian din judeţul Bacău activează grupul folcloric Plaiuri 

Trăienene, condus de prof. Măriuţ Venanţiu. Cu prilejul diferitelor sărbători săteşti, 

ansamblul folcloric oferă spectacole, fie în aer liber, fie în sala de consiliu a 

bibliotecii din Traian, aceste fiind o dovadă a faptului că păstrarea tradiţiilor şi 

obiceiurilor este una dintre preocupările principale ale locuitorilor zonei, 

spectacolele prezentate publicului larg oglindind ce oglindesc tradiţiile de altă dată.  

Aşa s-a întâmplat şi la începutul acestui an când, în ziua de 21 februarie, cu 

puţin înainte de sărbătoarea oficială a Dragobetelui la români, 24 februarie; tinerii 

din formaţia satului, Plaiuri Trăienene, au organizat un spectacol dedicat acestei zile 

cu specific naţional. Încă de la începutul spectacolului, se poate observa dispunerea 

în scenă a dansatorilor, aceştia fiind grupați în câte două cete, așa cum se întâmpla 

pe vremuri, când fiecare ceată striga de pe câte o colină diferită îndemnul: 

„Dragobete, Dragobete/Haideți, feciori, după fete!” Replicile sunt repetate de către 

fiecare ceată în parte, ele simbolizând ecoul cuvintelor răspândit, pe vremuri, cu 

prilejul acestei sărbători. Din schimbul de replici, băieții sunt îndemnați să le țină 

calea fetelor care, frumos gătite, cu cununi de flori și haine noi și frumos cusute, 

așteaptă să fie alese de către băieți și sărutate. Fiindcă dragostea a fost invocată, 

simbolul acesteia,  Dragobetele, apare, și el este luat la rost de către un membru al 

cetei. În credinţa populară, el este considerat a fi fiul Babei Dochia, o entitate 

magică asemănătoare lui Eros sau Cupidon. Are un aspect fizic plăcut, este pasional 

şi tocmai de aceea românii îl transfigurează în protectorul iubirii celor care se 

întâlnesc în ziua de Dragobete, iubire care tine tot anul, aşa cum şi păsările „se 

logodesc” în aceasta zi. Încă de când este văzut, Dragobetele este înconjurat de fete, 

primit cu pâine și sare, evidențiindu-se aprecierea de care se bucură acest personaj în 

rândurile fetelor tinere, gata de măritat, dar nu numai. Un alt element specific 

tradițiilor desfășurate cu ocazia acestei zile este dansul elegant al fetelor din sat, 

menit să atragă atenția flăcăilor gata să se însoare. Cu flori în mână și coronițe pe 

cap, ele umblau în trecut prin sat, în căutare de flăcăi singuri, gata să li se alăture. 

Simbolistica florilor în acest ritual este, de asemenea, importantă, ele fiind simbolul 

gingășiei, purității și frumuseții fetelor. Cercul ritualic este, de asemenea, un simbol 

al coeziunii grupului, al sintalității și al frumoasei colaborări între fetele de aceeași 

vârstă care sunt, cu toate, în așteptarea pețitorilor. În acest joc al seducției, nici 

flăcăii satului nu se lasă mai prejos și, chipeși și frumos gătiți, își etalează talentul și 

măiestria în ale dansului, în timp ce fetele îi urmăresc cu atenție pe fiecare dintre ei, 
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cu scopul găsirii celui mai potrivit partener. În final, partenerul este găsit, iar 

cuplurile reunite se bucură de sărbătoare iubirii, a dansului și a fericirii în doi. 

Flăcăii strigă, fetele chiuie și flutură batiste albe, semn al inocenței lor, dar și al 

bucuriei. 

Această sărbătoare a dragostei aduce zâmbetul pe fețele tuturor, fie ei adulți, 

tineri sau copii, cei din public primind în final flori, un simbol al aprecierii și al 

prețuirii, iar artiştii care au revitalizat aceste tradiții sunt răsplătiți cu aplauze.  

 

Bibliografie: 

• https://www.youtube.com/watch?v=xhFOOTC5NNo&feature=youtu.be 

(unde se poate urmări întreg obiceiul desfășurat în cadrul spectacolului 

intitulat ”Dragobetele sărută fetele”) 

• http://scoala-traian.webs.com/evenimente.htm  

• http://www.desteptarea.ro/sarbatoarea-dragobetelui-la-traian/  

• https://ecititor.wordpress.com/2012/10/09/143/  

 

 

Trecut, prezent și viitor în cultura băcăuană  

Prof. înv. primar Antonina Daviduță  

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru” Hemeiuș 

 

 De-a lungul secolelor, populația regiunii Bacău a creat un tezaur folcloric 

bogat și viguros în domeniul portului, cusăturilor, obiectlor de ceramică și lemn, al 

versului, jocului, muzicii etc. Porțile cu încrustații geometrice și florale, costumele 

bogat împodobite, unele motive de ornament ale ceramicii și covoarelor vechi 

amintesc de cultura materială dacică, evidențiază continuitatea elementului dacic pe 

aceste meleaguri. În producțiile folclorice răspândite pe cuprinsul regiunii se 

păstrează manifestări artistice de domeniul teatrului popular, multe constituind 

veritabile unicate: „Încontrarea urșilor” de la Dofteana, „Capra cu mascați” de la 

Oglinzi, de asemenea și dramele populare: „Bujorul”, „Mocănașii”, „Arnăuții” ș.a. 

Nunțile țărănești se desfășoară și astăzi în unele locuri, potrivit ritualului și 

în ambianța poetică descrisă acum mai bine de 200 de ani de Dimitrie Cantemir. 

De o mare varietate stilistică și ritmică, dansurile populare sunt cultivate cu 

pasiune și simț artistic interpretativ de toate generațiile de țărani. „Floricica”, 

„Hangul”, „Bătuta”, „Maria”, „Corăghească” cunosc o mare răpândire în 

principalele zone folclorice ale regiunii, dominând repertoriul coregrafic, fie prin 

eleganță, fie prin virtuozitatea pașilor. 

Muzica și poezia populară, printre producțiile căreia amintim paladele 

populare haiducești (a lui Bujor, a lui Radu cel Mare, a lui Pantelimon) completează 

semnificativ, cu cântecele bătrânești și cântecele de viață nouă, tabloul creației 

folclorice din regiune. 

Acestui valoros tezaur folcloric, creația populară contemporană îi adaugă 

noi și splendide nestemate. Dorul, care a călătorit în folclorul tradițional de la eroul 

liric spre un râvnit dar rareori atins ideal, se mișcă și astăzi în climatul optimist al 

https://www.youtube.com/watch?v=xhFOOTC5NNo&feature=youtu.be
http://scoala-traian.webs.com/evenimente.htm
http://www.desteptarea.ro/sarbatoarea-dragobetelui-la-traian/
https://ecititor.wordpress.com/2012/10/09/143/
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unor certitudini și împliniri pe care ni le mărturisește versul popular, vibrant și 

optimist, întâlnit în toată regiunea.  

În rândul celor mai valoroase creații artistice populare se situează de 

asemenea piesele de port confecționate în zona Neamțului, ceramica smălțuită 

produsă la Roman, Sagna, Târgu-Ocna, covoarele țesute la Humulești, buciumele și 

tulnicele meșterite la Cașin și Bicazul Ardelean, renumitele porți de lemn încrustat 

de la Berzunți care redau cu mare expresivitate relația intimă adânc simțită între om 

și ordinea cosmică etc. 

Marea diversitate a obiectelor de utilitate imediata se caracterizează și prin 

varietatea și încărcătura artistic cu semnificații asupra modului cum oamenii din 

ținutul Bacău înțelegeau și înteleg să umanizeze natura. 

Într-un proces istoric desfășurat pe un spațiu de timp de mai multe secole, 

paleta bogată a creației artistice folclorice, etnografice, demonstrează că mișcarea 

cultural-artistică băcăuană se dezvoltă armonios, pe coordonatele majore ale culturii 

românești contemporane. 

 

 

Obiceiuri și tradiții asăuane 

Prof. înv. primar Alina–Mihaela Diaconu  

Școala Gimnazială Asău, jud. Bacău; 

Prof. înv. primar Dănuț-Cristin Diaconu  

Școala Gimnazială Scorțeni, jud. Bacău 

 

Lumea din care face parte țăranul român a fost dintotdeauna bogată în 

obiceiuri și tradiții. Acestea par a fi pentru cei care le privesc din exterior, 

manifestări folclorice fabuloase. Pentru cei care le cunosc însemnătatea, știu că 

aceste obiceiuri și tradiții ascund înțelesuri profunde, despre relațiile interumane și 

despre relațiile oamenilor cu natura. Prin astfel de manifestări, oamenii din diverse 

zone ale țării, au încercat să dea însemnătate anumitor momente sau întâmplări din 

viața lor. 

Cele două mari categorii de obiceiuri sunt: cele care marchează diferite 

evenimente ce se desfășoară de-a lungul anului (sărbători religioase, cele legale, de 

munca agricolă, de factori de mediu). Acestea vizau viața colectivă a satului, având 

un caracter public și ciclic. 

A doua mare categorie se referă la obiceiurile care atestă diferite momente 

importante din viața omului, desfășurarea lor fiind legată de momente bine 

determinate, care nu se repetă. 

Obiceiuri la botezul copiilor 

Venirea pe lume a unui copil a fost și este un eveniment în familie. De aceea 

era sărbătorit ca atare. 

De obicei, copilul era botezat sâmbăta, iar duminica se făcea petrecerea, 

numită cumetrie. La casa părinților era pregătită masa cu multe bunătăți, la care luau 

parte umai cei invitați. 
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Invitația la cumetrie o făcea tatăl copilului, care mergea la casele 

gospodărești și cinstindu-i cu vin le zicea: 

Poftiși să faceți un bine, 

Să veniți până la mine 

Că fac botezăciune! 

În ziua ospățului invitații se strângeau rând pe rând la cumetrie. Înainte de a 

se așeza invitații la masă, moașa, care a pregătit baia copilului cu tot felul de flori și 

mirodenii, cheamă pe nașa copiluluisa-l scalde, care îmbăindu-l zicea: 

Să fie voios/sănătos/Și frumos/Și norocos./Voios/Drăgăstos/Învățat/Și 

bogat./Lucrător/Și ascultător./Harnic foc/Să aibă noroc/Să fie de treabă/Și luat în 

seamă! 

După aceea, nașa îl îmbrăca în hainele cele noi, aduse de ea, și-l da mamei 

sale zicându-i: 

Puncul tău să crească 

Finul meu să trăiască. 

Al meu fin(ă) 

Al lui Dumnezeu creștin(ă). 

Apoi se așază la masă. 

În fruntea meseierau nașii, iar ceilalți, pe o parte a mesei se așezau bărbații, 

iar pe cealaltă parte femeile, de obicei față în față, soț și soție. După ce s-au așezat la 

masă și au servit primul fel de mâncare, tatăl copilului ia un pahar de vin în mână și 

închină către cumătru zicând: Bine v-am găsit sănătoși/Bine și noroc să dea 

Dumnezeupeste tot locul și mai ales noului născut, fiul meu. Tatăl mai zicea: 

Precum ați ajuns de l-ați creștinat, așa să ajungeți să-l cununați, la care nașul 

răspundea: Să dea Dumnezeu! Apoi, cât ținea masa, cu toții închină câte un pahar cu 

vin în sănătatea cumătrului și a finului. 

Când se pune pe masă friptura, mama copilului aprinde lumânarea de la 

botez, o pune în față pe masă și zice: 

Bună vreme la dumneavoastră,/Cinstiți meseni și gospodari,/dar mai ales la 

cumetrii aceștia mari./Iată, vă aduc lumini frumoase,/Strălucite, luminoase,/Înaintea 

domniilor voastre./Să șadă,/Să ardă/Să aveți de voioșie/Cu bucurie./Să le priviți/Și 

să cinstiți/Și să vă veseliți./La ele să cântați/Și să vă ospătați/Și să vă bucurați. 

După cele zise, moașa ia copilul din brațele mamei și-l închină dinaintea 

cumătrului zicând: 

Bună vreme la umneavoastră/Cinstiți meseni și gospodri./Dar mai ales la 

dumneavoastră/Cinstiți cumetri mari./Bine v-am găsit sănătoși/Și voioși!/Iată vă 

aduc un fin al dumneavoastră,/Să-i dea Dumnezeu noroc!/Dăruiește finului 

dumitale/Ce te-o lăsa inima./Ce vei putea! 

La care cumătrul răspunde: 

Mulțumim că l-ai adus/Și-naintea mea l-ai pus./Ia-n să văd cât e de 

mare/De isteț, de drăgăstos/De voinic și de frumos! 

Apoi pune banii pe pieptul copilului, îi dă cumetrei mari, care-l sărută pe 

frunte, dându-l din mână în mână pe la toți mesenii, care pun la fel bani pe pieptul 

copilului, ca să aibă somn. 
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La sfârșitul mesei, fiecare participant dăruiește o sumă de bani zicând: De la 

noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult! Și astfel în glumă și voie bunăospățul se 

încheie seara târziu. 

După un an nașa ia din păr copilului, fiind iar un prilej de petrecere. 

 

Bibliografie 

 Monografia comunei Asău - preot Gheorghe Gh. Albu 

 Geografia României-N. Oncescu 

 

 

Un „adevărat cetățean al cerului” - Victor Anestin 

Prof. înv. primar Ionel-Cătălin Diaconu, 

Şcoala Gimnazială Nr. 10 Bacău 

 

Puțini sunt acei care trăiesc înaintea vremurilor lor, dovedindu-se 

vizionari și deschizători de drumuri în domenii care-și vor dovedi peste ani 

viabilitatea! Unul dintre aceștia s-a dovedit a fi Victor Anestin, ziarist român, 

scriitor de literatură science-fiction, traducător, astronom amator și 

popularizator al științei.  

 „Jules Verne e pentru copii şi pentru cei cari vor să se distreze, 

obosiţi de ocupaţiuni prea grele; Flamarion e pentru cei cari vor să judece şi 

să înţeleagă. Din nenorocire, pare că o parte din cei cari citesc au rămas tot 

la Jules Verne.“
7
 

Astfel, Victor Anestin avea să remarce încă din 1898 un fenomen care 

se menţine şi în zilele noastre: includerea greşită (de cele mai multe ori) a 

literaturii science-fiction (SF) în categoria celor „de divertisment”. Dacă în 

urmă cu un secol acest lucru se explica prin însăşi conținutul lucrărilor 

(caracter senzaţional, popularizare ştiinţifică, anticiparea mai mult sau mai 

puţin corectă a realităţii viitoare), astăzi, această prejudecată se menţine din 

cauza cinematografiei, care abundă în gadget-uri şi motive SF, chiar şi în 

filmele care descriu banala realitate. 

Pentru a înţelege la justa valoare rolul purtat de Anestin în literatura 

de anticipaţie românească se impune a preciza câteva aspecte referitoare la 

ceea ce numim astăzi science-fiction, ce se înţelege prin proto-SF şi cum a 

reuşit craioveanul născut la Bacău
8
 să fie mai mult decât un deschizător de 

drumuri în domeniu. 

                                                 
7
 Victor Anestin, Romanul ştiinţific în În anul 4000 sau o călătorie la Venus, Editura „Dacia”, Cluj-Napoca, 1986 

8
 Victor Anestin se naşte la Bacău în data de 17 septembrie 1875, fiu al actorilor Ion şi Maria Anestin, originari 

din Craiova, aflaţi în turneu prin ţară. Deşi nici el însuşi şi nici cei care i-au studiat opera nu au dat importanţă 

localităţii natale, înclin să cred că aceasta i-a fost hărăzită ca şi soarta-i asemănătoare cu a altui mare băcăuan, 

George Bacovia. (n.n.) 
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Literatura SF, „născută în domeniul imaginarului, al fanteziei şi al 

dorinţei, a trebuit să se întâlnească, în secolul XIX şi la începutul secolului 

XX, cu realismul ştiinţei”
9
 pentru a se naşte cu adevărat. Cu un istoric nu 

prea îndelungat, science-fiction-ul
10

 şi-a descoperit de puţină vreme 

personalitatea. Înrudit cu fantasy-ul, fantasticul şi horror-ul, de multe ori 

neexistând o linie clară de demarcaţie între ele, SF-ul profesionist actual se 

caracterizează prin maturitate şi excelenţă. 

La sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX, România lua la 

cunoştinţă de romanele ştiinţifice scrise de Camille Flammarion, Jules Verne, 

H.G. Wells şi alţi pionieri ai SF-ului. De altfel, acest termen de romane 

ştiinţifice avea să indice naşterea unui gen literar nou cu ocazia traducerilor 

sau pentru a individualiza literatura originală a lui Victor Anestin şi, ceva mai 

târziu, a lui Henric Stahl. 

Nu se poate stabili cu exactitate care sunt începuturile science-fiction-

ului în lume. Cercetarea istorică şi teoretică a literaturii SF a găsit elemente 

de proto-SF în scrieri datate cu secole în urmă, caracterizate în special de 

dorinţa de a pune în comun lucruri nemaiîntâlnite până atunci: imaginaţia 

debordantă, perspectivele deschise de ştiinţă şi dorinţa de a împărtăşi acestea. 

Un loc aparte şi bine conturat în literatura pe care o vom numi proto-

SF îl ocupă aşa numitele romane ştiinţifice, lucrări cu o bogată tentă de 

popularizare dar care îndrăzneau să emită anticipări şi ipoteze uluitoare, unele 

verificate ulterior prin descoperiri ale ştiinţei, altele căzând în desuetudine 

datorită infirmării lor. 

În România, majoritatea exegeţilor îl consideră pe Anestin autorul 

primului roman de acest gen şi, în consecinţă, primul scriitor important de 

proto-SF din literatura noastră. Contrautopia
11

 ingenuă În anul 4000 sau o 

călătorie la Venus apărea în 1899 la editura revistei „Foaia populară” din 

Bucureşti şi propunea cititorului două lumi asemănătoare, pe Terra şi Venus, 

scindate în caste, guvernate de reguli stranii, dictate de precepte precum 

„morala noastră este ştiinţa”. 

Romanul a rămas fără ecouri la vremea respectivă, poate şi datorită 

faptului că era oarecum lipsit de virtuţi artistice, cu o construcţie narativă 

liniară, abundent în pasaje descriptive referitoare la călătoria celor 2 savanţi 

terrieni Asales şi Saitni în lumea venusiană. Având ca temă pluralitatea 

existenţei lumilor, atât acest prim roman ştiinţifico-fantastic din România cât 

                                                 
9
 Florin Manolescu, Literatura SF, Editura „Univers”, Bucureşti, 1980 

10
 Science-fiction (prescurtat sci-fi sau SF) reprezintă un gen literar, cinematografic şi nu numai. Denumiri mai 

vechi ale genului: ştiinţifico-fantastic, de anticipaţie (tehnico-ştiinţifică). 
11

 Contrautopia (sau distopia) este o specie a science-fiction-ului, „o povestire utopică îndreptată împotriva iluziilor 

din utopia socială.” (Florin Manolescu) 
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şi continuarea lui, O tragedie cerească (1914) deschid frontiere nemaigândite 

până atunci şi ridică probleme de ordin filosofic: viitorul iubirii şi al omenirii, 

sofocraţia, apocalipsa. 

Pentru a ajunge să scrie acest roman cu adevărat revoluţionar pentru 

acea vreme în ţara noastră, Victor Anestin a trebuit să acumuleze o 

experienţă bogată în domenii precum publicistica, literatura, traducerile, 

astronomia. Autodidact, a învăţat singur franceza, germana, engleza şi 

italiana
12

, citind şi traducând din scrierile unor personalităţi ale vremii din 

străinătate, întemeiază reviste şi societăţi
13

, susţine prelegeri, lucrează ca 

reporter, corector, redactor sau secretar de redacţie. 

Viaţa plină de privaţiuni materiale l-a împiedicat să frecventeze şi să 

termine Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti, dar nu l-a oprit să aibă 

o adevărată patimă pentru lectură sau pentru scris. Anestin afirma: „Cititul, 

studiul, formează singura distracţiune interesantă şi în acelaşi timp e şi 

folositoare.” 

Cele mai grele lovituri ale sorții le primeşte în 1915 când a trebuit să 

vândă la anticari „la un preţ de nimic aproape întreaga sa bibliotecă” păstrând 

„cele 30 de volume ale Enciclopediei engleze Nelson, singura avere ce-i 

rămăsese.”
14

 

Dedicat scrisului, Victor Anestin şi-a făcut din tenacitatea de a 

convinge cititorii prin cărţile sale crezul vieţii. Camille Flammarion. 

Biografie (1901), Stele. Noţiuni populare de astronomie (1909), Ce sunt 

cometele? (1910), Giordano Bruno. Viaţa şi opera lui (1911), Povestea 

Cerului (1912), Cum să înveţi stelele (1913), Calela Laptelui şi construcţia 

universului (1914), Poveşti astronomice (1916), Povestea  ştiinţei (1916) sunt 

doar câteva dintre cele peste 30 de lucrări proprii, care se alătură celor 

aproximativ 20 de cărți traduse. 

Asemeni unui tată, Anestin a dat naştere science-fiction-ului 

românesc prin romanele sale  ştiinţifice, l-a hrănit prin scrierile sale de 

popularizare şi prin prelegerile ţinute, l-a crescut prin încurajările celor care i-

au călcat pe urme
15

 şi, în cele din urmă, a făcut sacrificiul suprem, dându-şi 

viaţa la 5 noiembrie 1918, la numai 43 de ani, ca urmare a bolii căpătate din 

cauza vieții austere pe care o dusese. 

                                                 
12

 Eugen Budău, Bacăul literar, Editura Universitas XXI, Iaşi, 2004 
13

 Amintim doar câteva: la doar 17 ani editează singur revista literară „Freamătul“, revista „mensuală de 

astronomie populară“ Orion (1907-1912) pe care a înfiinţat-o şi condus-o, Societatea Astronomică Română 

„Camille Flammarion“ (1907), Universitatea populară din Bucureşti (1912) împreună cu chimistul Constantin 

Istrati, Societatea „Prietenii ştiinţei“ (1913) împreună cu matematicianul Gh. Ţiţeica şi fizicianul Ştefan Hepites etc. 
14

 Cornel Robu în Victor Anestin, Op.cit., pag.33 
15

 Victor Anestin elogiază în 1914, în articolul Romanele ştiinţifice o altă carte de referinţă a proto-SF românesc, 

Un român în Lună, de H. Stahl 
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Acest „Flammarion al României”, „apostol al astronomiei populare”, 

„adevărat cetăţean al cerului” – cum i s-a spus în epocă şi după aceea –, 

autodidact erudit şi entuziast a fost mereu purtat „un fel de ardoare euforică a 

dăruirii de sine în care s-ar zice că-şi găsea suprema, dacă nu unica bucurie a 

vieţii.” (Cornel Robu) 

În semn de recunoaștere a contribuției aduse la dezvoltarea 

astronomiei românești, din 22 iunie 1995, Observatorul Astronomic din 

Bacău poartă numele „Victor Anestin”. 

Prin unicitatea şi importanţa operei, prin contribuţia adusă la 

deschiderea unui drum nou în literatura noastră dar şi prin sacrificiul său, 

Victor Anestin se ridică pentru eternitate la rangul unui Meşter Manole al 

science-fiction-ului românesc. 

 

 
 

 

 

 

                   George Bacovia - poet simbolist 

Prof. înv. primar Adriana DIMA 

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău  

 

 

 

 

 

Pe data de 4 septembrie 2016 s-au împlinit 135 de ani de la naşterea poetului 

George Bacovia (n. 4 septembrie 1881, Bacău), motiv prielnic pentu a aminti în 

paginile acestei publicaţii culturale despre  omul care a fost şi este present în poezia 

română prin stilul poetic original, tonalitatea distinctă a versurilor sale, care creează 

așa-numita atmosferă bacoviană, de o copleșitoare dezolare, limbajul precis, tăios, 

sobru, ironic uneori. Toate acestea l-au impus pe Bacovia în rândul simboliștilor, el 

depășindu-și epoca, fiind considerat, de fapt, unul dintre marii precursori ai poeziei 

române moderne. 

George Andone Vasiliu (numele de naștere al poetului) s-a născut în casa 

comerciantului Dimitrie Vasiliu și a Zoei Vasiliu. Copilul în vârsta de doar 6 ani 

începe să învețe limba germană. Apoi între 1889 - 1890 urmează clasa întâi la un 

pension din Bacău.  

În 1891 este înscris la Școala Primară Domnească nr. 1 din Bacău. Trei ani 

mai târziu absolvă cursul primar, în luna iunie. În același an se înscrie la Gimnaziul 

Ferdinand din Bacău. Toamna, rămâne închis o noapte întreagă, din neatenția 

paracliserului, în turnul bisericii Precista din orașul natal. Această întâmplare îi va 

inspira poezia Amurg violet, scrisă în 1899. Anii traumatici din liceu și atmosferă 
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cam rece îi inspiră un alt poem celebru, Liceu. Nu a fost un elev bun la învățătură. În 

clasele mici, a luat nota 8 la purtare, a fost corigent la limba română, geografie, 

istorie, elină, matematică și științe fizico-chimice. Iubea mult porumbeii. În școala 

primară și în liceu a crescut și a îngrijit peste două sute de porumbei din mai multe 

rase și de toate culorile. Fiecăruia îi dăduse câte un nume.  

În 1898 își pune pe note câteva poezii precum și altele de Mihai Eminescu şi 

Ștefan Petică. Vădește mare talent la desen. Se dovedește foarte bun executant la 

vioară și la alte instrumente din orchestră școlii, pe care o și dirijează. Se evidențiază 

la gimnastică. În 1899 obține premiul I pe țară la concursul Tinerimii române pentru  

„desen artistic de pe natură”.  

În 1900 se înscrie la Școala Militară din Iași, de unde se retrage în al doilea 

semestru, neputând suferi disciplina cazonă. În 1901 se înscrie în cursul superior al 

Liceului Ferdinand. Absolvă liceul din Bacău în 1903. 

A debutat la 30 martie 1899, la vârsta de 18 ani, în revista Literatorul a lui 

Al. Macedonski cu poezia Și toate, scrisă cu un an înainte și semnată V. George. 

Între anii 1903 - 1904 a frecventat cenaclul lui Macedonski, unde a citit pentru 

prima oară poeziile Plumb (1903) și Nervi de toamnă (1904) obținând succes. 

Colaborează la revista Arta de la Iași. Se retrage de la Facultatea de Drept din 

București. Se stabilește în 1905 În București, împreună cu fratele său Eugen. Un an 

mai târziu în 1906 se reîntoarce la Bacău, stabilindu-se în locuința din strada 

Liceului. Scrie poezia Lacustră.  

În 1907 se înscrie la Facultatea de Drept din Iași și reîncepe cu anul I. 

Rămâne la Iași și anul următor. Colaborează la revista lui I.M. Rașcu Versuri, mai 

târziu Versuri și proză. Între 1909 - 1910 merge la Iași numai în perioada 

examenelor, restul timpului locuind la Bacău iar în 1911 obține diploma de licență în 

drept și se înscrie în baroul din Bacău. Plătește zece ani cotizație, dar nu profesează. 

Colaborează la Românul literar al lui Caion în 1912. Devine suplinitor la Școala 

Primară din Bacău și la Călugara, suburbie a Bacăului. Colaborează la Flacăra şi 

este copist la Prefectura din Bacău. Din 1913 devine ajutor contabil la aceeași 

prefectură dar se îmbolnăvește și demisionează.  

A fost învățător, profesor suplinitor, ajutor de contabil, funcționar, consilier 

cultural, bibliotecar, copist la Ministerul Instrucțiunii Publice (din 1916), precum și 

funcționar la Ministerul Muncii în perioada 1916 - 1921, după care a demisionat din 

cauza bolii. 

Este numit suplinitor de desen și caligrafie la Școala comercială de băieți 

din Bacău. În 1925 devine primul director al revistei Ateneul cultural. În 1926 

tipărește pe cont propriu la Bacău volumul Scântei galbene. Îi apare și volumul 

Bucăți de noapte, editat de poeta Agatha Grigorescu. 

În 1928 se căsătorește cu Agatha Grigorescu și se stabilește la București, 

unde soția sa era profesoară. În 1929 retipărește volumele Plumb și Scântei galbene 

sub titlul Poezii, la Editura Ancora.  Reapare sub conducerea să revista Orizonturi 

noi. În 1930 este numit referent la Direcția Educației Poporului. Îi apare volumul Cu 

voi.... Din noiembrie 1930 până în octombie 1933, locuiește în Bacău, fără serviciu. 
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În 1957, poetul se stinge din viaţă în Bucureşti unde şi-a petrecut ultimii ani ca 

bibliotecar la Ministerul Minelor şi Petrolului 

Temele şi motivele întâlnite în operă bacoviana sunt cele dintâi care o 

încadrează în curentul simbolist. Motivul singurătăţii este printre cele mai exploatate 

de Bacovia: Stăm singur în cavou… şi era vânt…, Stăm singur lângă mort… şi era 

frig… (Plumb); Sunt singur, şi mă duce-un gând/ Spre locuinţele lacustre (Lacustra), 

Sunt solitarul pustiilor pieţe (Pălind); Şi ninge-n miezul nopţii glacial…/ Şi tu iar 

tremuri, suflet singuratec (Singur). 

Un alt motiv important din lirica bacoviana este plumbul. În poezia Plumb, 

acest cuvânt este repetat în mod obsesiv, de trei ori în fiecare strofă, fiind aşezat 

chiar în rima (Dormeau adânc sicriele de plumb/Şi flori de plumb şi funerar 

vestmânt/Stăm singur în cavou şi era vânt/Siscartaiau coroanele de pumb. (…) 

Dormea întors amorul meu de plumb (…) Şi-i atârnau aripile de plumb). Luând 

drept coordonate greutatea, culoarea şi sonoritatea, plumbul poate simboliza fie 

apăsare sufletească, fie monotonie şi plictis, fie o cădere grea, fără ecou. 

Teatrul municipal din Bacău poartă numele poetului. Tot la Bacău este 

organizat anual Festivalul literar „Toamnă Bacoviană”. În septembrie 2011 a avut 

loc Concursul internațional literar „Toamnă bacoviană”, manifestare prilejuită de 

împlinirea a 130 de ani de la nașterea poetului George Bacovia. Tot în 2011 Banca 

Națională a României a pus în circulație, în scop numismatic, o monedă din argint 

dedicată aniversării a 130 de ani de la nașterea poetului. 

În 2014 Romfilatelia a scos emisiunea de mărci poștale „Scriitori și pagini 

de colecție”, cu patru timbre pe care sunt reprezentate portretele lui Ion 

Creangă,Vasile Alecsandri, George Coșbuc și George Bacovia. Timbrul cu portretul 

lui George Bacovia ilustrează, de asemenea, și primele două strofe ale poeziei 

„Decembrie”. 

 

Bibliografie : 

http://www.desteptarea.ro/135-de-ani-de-la-nasterea-poetului-george-bacovia/ 

http://cyd.ro/lirica-lui-george-bacovia/  

 

 

Personalităţi culturale ale judeţului Bacău - Eugen Şendrea 

Prof. înv. primar Mihaela Dinu  

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Eugen Şendrea este unul dintre 

cei mai prolifici scriitori băcăuani, 

autor a peste 27 de volume pe teme  de 

istorie. A primit titlul de cetăţean de 

onoare al municipiului Bacău, în 2008 

dedicându-şi întreaga viaţă pasiunii faţă 

de istorie şi patrimoniu.  

http://cyd.ro/lirica-lui-george-bacovia/
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S-a născut „în mahalaua evreiasca Leca” din Bacău, pe 25 februarie 1951, 

într-o familie de literaţi, tatăl său fiind profesor de limba română si unul dintre 

decanii de vârstă ai scriitorilor băcăuani, colaborator al Ateneului Cultural de la 

primul număr al lui George Bacovia A urmat cursurile Liceului 4 (actualul Colegiu 

Naţional „Gheorghe Vrânceanu”) şi Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii 

„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1970 - 1974). Posesor al unei burse exceptionale, 

este repartizat la Liceul „Eudocţiu Hurmuzache” din Rădăuți, iar apoi este chemat la 

cătănie, contactul cu viaţa cazonă făcându-l să aleagă cariera militară, reuşind în 

final să absolve Şcoala Militară de Infanterie. 

Între 1979 - 1984, urmează cursurile de perfecţionare în domeniul 

monumentelor istorice, fiind singurul din România care posedă ambele certificate de 

absolvire a cursurilor ce conferă titlul de „Atestat de specialist în Monumente 

Istorice”. După ce renunţă la haina militară, Eugen Şendrea ajunge muzeograf la 

Complexul muzeal Fălticeni din Suceava, iar în urma concursului susţinut la Oficiul 

Judeţean pentru Patrimoniu Cultural Naţional Bacău, va îndeplini funcţia de 

specialist pe probleme de patrimoniu, numărându-se printre cei care au ajutat la 

salvarea a 38 de monumente istorice, la restaurarea și conservarea a peste 80 de 

obiective de patrimoniu, precum bisericile din Tescani, Glăvăneşti, mai multe 

conace boiereşti etc. A cutreierat judeţul Bacău în lung și lat, scotocind fiecare 

colţisor istoric și inventariind toate monumentele istorice ale judeţului. A avut de-a 

face cu nenumărate comori, de la diamante și rubine, pâna la cărţi rare și tablouri de 

mare valoare, unul dintre acestea, fiind şi cel aparţinând pictorului Jan van Eyck, 

estimat la peste 60 de milioane de dolari. A scris peste 5.000 de articole publicate în 

reviste și ziare locale și naţionale, a realizat filmul de scurt metraj „Monumentele 

judeţului Bacău” (1995), a fost declarat cel mai bun documentarist de istorie în 1994 

și 1996 şi a publicat mai multe cărţi, printre care: „Istoria comorilor din Bacău” 

(2001), „Jafuri și crime din istoria Bacăului” (2001), „Istorisiri ciudate” (2002), 

„Iubiri vestite’ (2003), „Pe urmele lui Ştefan cel Mare în Bucovina şi în Ţara 

Moldovei” (2004), „Istoria municipiului Bacău” (2007), „Povestea lui Gavril Buzatu 

- ultimul călău din Moldova” (2009), „Istoria necunoscută a Bacăului” (2010), 

„Istoria Asociaţiei nevăzătorilor din Bacău” (2010), aceasta din urmă, fiind și prima 

carte din România care tratează istoria nevăzătorilor și care particularizează 

problemele asociaţiei care îi reprezintă. 

Au rămas în manuscris mai multe lucrări, 

printre care „Istoria Cimitirelor din 

Bacău” şi o istorie a restaurantelor, care 

urmau să vadă lumina tiparului atunci 

când ar fi existat bani. 

În ultimii ani din viaţă a lucrat în 

sediul bibliotecii judeţene din clădirea 

Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu” 

iar munca şi experienţa din domeniul 

patrimoniului şi istoriei a transpus-o în 

cărţi.  
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De-a lungul carierei mele didactice, am iniţiat şi derulat o serie de proiecte 

educaţionale: ,,Şcoala alături de părinţi”, ,,Hai la școală!”, ,,Eco- junior creativ în 

mileniul III” în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău 

La activităţile organizate, scriitorul Eugen Şendrea interacţiona cu elevii pe 

temele date atrăgându-i spre bibliotecă şi implicit în lumea minunată a cărţii. Toate 

activităţile la care participa Eugen Şendrea aveau un farmec aparte. 

 

 

Literatura şi dezvoltarea emoţională a copilului 

Prof. înv. primar Ioana Drăghici 

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

După cum spunea Betty Marcovici, „literatura înseamnă relaţia noastră cu 

oamenii şi natura, ca un drum care curge sub energia Căii Lactee”. Prin literatură, 

copiii descoperă o lume fascinantă pe care nu o vor uita niciodată, iar aripile pe care 

aceasta le oferă îi poartă către cele mai ăndepărtate colţuri ale imaginaţiei.  

Literatura pentru copii este arta pe care mulţi scriitori au abordat-o în 

operale lor. Mari scriitori precum: Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ion Creangǎ şi-

au întors privirea spre aceasta perioadǎ minunatǎ a omului, denumitǎ şi ,,vârsta cea 

fericită”, ,,vârsta inocenţei”, ,,vârsta pantalonilor scurţi”. 

Literatura este intrumentul forte al învǎţǎtorului în a-l ajuta pe copil sǎ se 

formeze. Ea contribuie într-o mare măsură la lărgirea orizontului de cunoaştere al 

elevilor, la formarea unui vocabular activ, bogat şi colorat, la o exprimare aleasă, 

corectă, literară, la educarea sentimentelor estetice. 

Copiilor le place să răsfoiască de la 1 an. La început, mișcarea paginilor îi 

amuză și îi intrigă; în timp, îi ajută la dezvoltarea coordonării mușchilor mici ai 

mâinii și a ochilor; astfel, cartea apare deja în viața copiilor ca un instrument 

pregătitor pentru fundamentele cunoașterii. Nu după mult timp, din ea încep să 

citească și să creeze sens părinții, bunicii, educatoarele. Încă de la grădiniță, 

majoritatea copiilor au în programul zilnic un interval anume dedicat împrietenirii 

cu paginile cărților. Preșcolarii merg la bibliotecă înainte de formarea deprinderii 

propriu-zise. Li se citește, li se construiește abilitatea de a face predicții, a urmări 

imagini și a le așeza în ordine cronologică. Nu cred că se pune problema vârstei. 

Cărțile fac parte din viața noastră cum face parte muzica sau jocul. Motivul pentru 

care ele dispar la un moment dat ține, cred, de obiceiurile familiilor. Dacă acestea nu 

le includ constant în rutina zilnică, ele sunt rapid înlocuite de mijloace care servesc 

pe tavă imaginației lucruri ușor de preluat, fără efort cognitive sau negocieri 

semantice: televizorul, de pildă, este un astfel de servitor comod al imaginației altora 

în casa copiilor noștri.  

Deși există afirmația că în ziua de azi tinerii nu citesc, aceasta este eronată: 

tinerii citesc, dar nu neapărat beletristică. Un articol de ziar, o postare pe un blog, 

chiar un mesaj mai lung pe Facebook înseamnă „citire”. Totuși, datorită imensității 

de noi forme de distracție, cititul cărților a devenit un hobby mai rar.  
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Prin lecturarea unei cărți, omul își îmbogățește lumea interioară prin 

intermediul imaginației. Desigur, există și multe filme bazate pe anumite cărți, însă 

avantajul citirii unei opere este că fiecare își poate imagina într-un anumit fel un 

personaj, un loc sau poate să judece în felul său un eveniment. Literatura oferă 

subiecte de meditație și reprezintă o sursă imensă de idei, idei care pot fi împărtășite 

altor oameni sau chiar aplicate în viața de zi cu zi. Astfel, un anumit paragraf dintr-o 

carte de psihologie poate să reprezinte un răspuns la o întrebare care demult 

sălășuiește în mintea individului. Ideea principală a unui roman poate fi privită din 

mai multe puncte de vedere, la fel și acțiunile protagonistului sau chiar decorul, iar 

aceste aspecte ale unei cărți pot fi discutate la infinit cu un om ce a citit la rândul său 

opera dată. 

Dacă vorbim de caracter în raport cu lectura, se constată legături puternice, 

în ceea ce privește construirea și modelarea acestuia, în perioada copilăriei, sub 

directa influență a personajelor din cărți, benzi desenate etc, cred că fiecare dintre 

noi a fost Jules Verne, Tom Sawyer sau alții, acest lucru a fost posibil având la bază 

empatia, afilierea și asentimentul, susținute și de nevoile specifice ale fiecăruia. 

Pentru perioada adolecenței și chiar a maturității, lectura va acționa ca un exemplu, 

învățând din reușitele și eșecurile altora, fie personaje fictive, fie cercetători. 

Lectura este un aspect important în viața copilului, indiferent de forma pe 

care o are: carte, revistă, ziar, carte audio. În dezvoltarea personală aceasta joacă 

rolul de sursă de informație, ajută la antrenarea imaginației și reprezintă o formă de 

socializare și descoperire a oamenilor ce împart aceeași pasiune. 

 

 

Pictorul Nicu Enea - repere ale unui destin uman 

Prof. înv. primar Maria Dumitru 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 

Nicu Enea a văzut lumina zilei la 29 mai 1897 în satul Valea Arinilor,din 

comuna Măgi- reşti judeţul Bacău. A fost elev al Şcolii Normale de învăţători din 

Piatra-Neamţ. Funcţionează ca învăţător la Goioasa şi Ciugheș-Palanca 

(Bacău).Pasiunea pentru desen se manifestă din copilărie.  

Din 1921 devine student la Şcoala de Arte Frumoase din Bucureşti, unde 

studiază pictura cu G. D. Mirea şi Camil Ressu.Facultatea a urmat-o cu mari 

întreruperi deoarece părinţii săi nu a- veau suficiente resurse materiale. Între anii 

1923 - 1925 , întrerupe studiile şi funcţionează ca profesor suplinitor la catedra de 

desen a Şcolii Normale din Bacău. Aici îi cunoaşte pe profesorul pedagog Grigore 

Tăbăcaru şi pe dramaturgul Ion Luca, ambii profesori la acea şcoală. 

În toamna lui 1925 Nicu Enea îşi reia studiile universitare. Frecventează 

cursurile Academiei libere de pictură din București. Anul 1926 a fost un an plin de 

împliniri profesionale, dar şi de bucurii în plan personal. A deschis trei expoziţii 

personale „cu subiecte rustice” și s-a căsătorit cu Elvira Paloşanu Gârleanu, nepoata 

scriitorului Emil Gârleanu. 
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La Salonul Oficial expune două lucrări: Elvira şi Cap de Studio (1927), iar 

în1928 lucrarea La depănat este premiată. Vacanţa din vara anului 1932 o petrece la 

Balcic, la invitaţia reginei Maria. Enea avea să aducă o schimbare de optică în 

creaţia sa, în special în privinţa coloritului. Acest fapt va fi lesne observat la 

expoziţia deschisă în anul următor. Aceasta cuprindea un număr de 80 de tablouri, 

dintre care 20 erau pictate la Balcic. N. Tonitza spune acum că se vede că pictorul 

„s-a scăldat în soarele torid şi în baia lunară de neon a Balcicului”. 

Timp de un an şi jumătate cât a vizitat Macedonia, Muntenegru, pictează 

peste 200 de peisaje dar după cum avea să mărturisească deschis într-o scrisoare „Eu 

ştiu că în lucrările mele de aici nu e prins şi sufletul meu. O ţară străină, oricât ar fi 

de frumoasă rămâne plăcută ochiului, dar străină sufletului”. O serie din picturile 

lucrate acolo se află în colecţia Muzeului de Artă din Bacău, iar şase sunt expuse la 

Casa memorială a pictorului (Corăbii şi Bărci la Dubrovnik, Stradă din Péck, Baia 

veche din cartierul turcesc din Skoplje, În piaţa din Péck Schiţă din portul Kotor). 

În anul 1935 participă cu două lucrări la Salonul Oficial: Peisaj și 

Macedonia. Tot atunci participă la Expoziţia Internaţională de la Paris cu portretul 

soţiei pentru care primește medalia de argint. Medalia de aur nu s-a acordat. Acum 

obţine şi o importantă comandă pentru decorarea aripii drepte a Palatului regal. 

Lucrările au fost lucrate în atelierul de la Bacău şi se pare că au cerut un efort de 

imaginaţie mare, subiectele fiind impuse. Lucrarea aceasta a însemnat definitiva 

consacrare a artistului Enea. Vernisajul din 1936 s-a desfăşurat în prezenţa 

membrilor Casei Regale precum şi a numeroase personalităţi politice şi culturale ale 

vremii. Din păcate, în timpul bombardamentului asupra Bucureştiului din anul 1944, 

aripa dreaptă a Palatului a fost distrusă. Printre lucrările distruse se numără şi cele 

semnate de Enea. Peste ani, lucrările au fost restaurate, iar în prezent o parte din ele 

sunt expuse în Noua Galerie de Artă Modernă a Muzeului Naţional.  

În anul 1938 începe să picteze o biserică, nou construită, în oraşul Bacău. 

Este vorba de Biserica Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril din Cartierul C.F.R. 

Construcţia bisericii fusese posibilă cu sprijinul ministrului de finanţe Mircea 

Cancicov. O parte din desenele care le-a făcut pentru a- cest lăcaş de cult se află în 

colecţiile Muzeului de Artă din Bacău.Pictura a fost realizată  în tehni ca numită 

encaustică, tonurile folosite fiind pastelate. Din păcate în prezent nu se mai  

păstrează pictura originală, tonurile calde, pastelate, care diferenţiau altă dată această 

biserică de altele din oraş au fost înlocuite cu tonuri puternice şi reci la renovarea 

care s-a făcut în anul 1978. 
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Obiceiurile şi datinile strămoşeşti 

Prof. înv. primar Elena Durac 

Şcoala Gimnazială „I. S. Sturdza” Săuceşti, jud. Bacău; 

Prof. Ionel-Ciprian Durac 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Motto: „Când nu vom mai avea tradiţii, obiceiuri, port popular, vom pieri 

ca naţiune şi popor şi vom deveni ca o privighetoare fără glas” (Nicolae Iorga). 

Şcoala românească, principalul promotor al culturii şi al limbii este chemată 

să valorifice întregul patrimoniu pe care îl are la dispoziţie pentru a educa tineretul 

în noul spirit european: unitate prin diversitate. Elementele de istorie şi geografie 

locală, de tradiţii strămoşeşti, trebuie cunoscute prin conturarea şi afirmarea unei 

identităţi locale sau regionale, cu care, apoi să ne regăsim locul potrivit în rândul 

celorlalte comunităţi europene. Satul românesc cunoaşte o seamă de aşezăminte 

tradiţionale de natură spirituală, economică sau socială, care au o viaţă a lor proprie 

şi din lăuntrul cărora sunt îndrumate deosebitele activităţi ale colectivităţii. Datina și 

obiceiul, deși reprezintă oarecum aceeaşi categorie de fapte prin elementul 

tradiţional al vieţii săteşti, ca fenomene ele pot fi deosebite. Deosebirea vine din 

îndoita lor natură şi direcţie, din sensul lor social. Datina vine de la ceea ce este dat, 

lucru obiectiv, exterior. În conţinutul său intră social vorbind, ideea de moştenire, 

adică de trecere între generaţii. Datina este o formă şi o realitate tradiţională. 

Reţinem aici în primul rând ideea de obiect exterior, de sine stătător, de lucru gata 

făcut, primit întreg. Obicei înseamnă în primul rând deprindere; deprindere nu 

individuală, act repetat, săvârşit fără o prea puternică lumină a conştiinţei şi care are 

drept scop o reducere a sforţărilor şi conservarea individului, ci deprindere colectivă, 

act repetat cu scopul de a conserva şi îndruma viaţa socială. Deprinderea individuală 

poartă numele de obişnuinţă şi este un fapt de psihologie, iar deprinderea colectivă 

poartă numele de obicei şi este un fapt de sociologie. Gheorghe Dem. Teodorescu 

spunea că „datinile, poveştile, muzica şi poezia sunt arhivele popoarelor. Cu ele se 

poate reconstitui trecutul. Prin studiul lor ne vom lămuri originea limbii, naşterea 

naţionalităţii române, aplicările naturale cu care este înzestrat poporul. Născut din 

sânge meridional, strămutat de sub un soare fierbinte într-o ţară nouă, neamul român 

a păstrat o închipuire vie, graţioasă, o agerime de spirit care se traduce în mii de 

cugetări fine şi înţelepte, o simţire adâncă de dragoste pentru natură şi o limbă 

armonioasă care exprimă cu gingăşie şi energie toate aspirările sufletului, toate 

iscodirile minţii”. Izvorul tradiţiilor este la sat, iar bătrânii transmit cu mândrie 

aceste capodopere, din tată în fiu. Toţi trebuie să cunoaştem, să păstrăm şi să 

continuăm tradiţiile poporului român, pentru cinstirea neamului şi păstrarea 

identităţii acestuia. Exprimată în cele mai diverse forme, creaţia populară 

românească este caracterizată prin autenticitate şi ingeniozitate, o trăsătură aparte 

fiind puternica ei unitate, care nu exclude însă o mare varietate de manifestări: 

arhitectura populară, ţesutul, olăritul, pictura icoanelor, portul, prelucrarea lemnului, 

metalului, pieilor, etc. Dansul a avut importanţă deosebită în viaţa socială a omului 

încă de când era nelipsit din ritualurile religioase. În timp însă au avut loc unele 
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schimbări în jocurile populare româneşti, în sensul că unele şi-au păstrat funcţia 

(căluşeii), iar altele s-au transformat în jocuri distractive. Dansul popular, prin 

varietatea sa, prin tradiţie şi sentiment, este expresia fiecărui colţ de ţară, cu 

obiceiurile, oamenii şi cultura lui. El nu are voie să dispară, el trebuie să renască, să 

existe în inima fiecăruia dintre noi. Costumul popular românesc, reflectă suprapus 

influenţe date de tradiţiile locale, aşezarea geografică, climă,  precum şi posibilităţile 

economice zonale. Costumul tradiţional moldovenesc este un certificat de înaltă 

iscusinţă şi pricepere, este un etalon de frumuseţe, care posedă un limbaj de 

comunicare a unor tradiţii străvechi, o mărturie vie a unui proces de creaţie în masă. 

Pe timpuri nu era acceptată copierea motivelor ornamentale de pe costumul altei 

persoane şi nici înstrăinarea de la tradiţiile comunitare. Fiecare fată trebuia să-şi 

creeze propriul costum de sărbătoare, lăsând pe el amprenta tradiţiilor locale şi 

viziunii sale estetice. Costumul trebuie să corespundă firii omului, să armonizeze cu 

ţinuta lui, cu culoarea ochilor şi a părului, vârsta şi locul lui în societate. Costumul 

fiecăruia prezenta o valoare unicală şi irepetabilă. Pentru perioada trecutului aproape 

că nu găsim două costume identice, fiecare având unul sau câteva costume, care se 

deosebeau de altele parţial prin desen şi culoare, proporţii. Acelaşi mod era şi pentru 

realizarea cămăşilor brodate ale bărbaţilor. Ei aveau cămăşi brodate de mame, bunici 

sau viitoarele mirese. Ca materie primă pentru costumul tradiţional pe parcursul 

secolelor s-au folosit ţesăturile de casă lucrate manual din fire de lână, cânepă, in, 

bumbac, mătase – „borangic”, care de asemenea se pregăteau în condiţii casnice. 

Costumul popular a cunoscut o bogată varietate în dependenţă de factorul social, 

climateric, demografic etc. Anumite particularităţi funcţionale puteau fi depistate în 

costumele din mediul rural la târgurile de toamnă, la sărbătorile de iarnă, la horele 

din sate, la nunţi, în zilele de Paşti etc.  

Datoria noastră morală este de a cultiva încă de la vârste fragede dragostea 

pentru tradiţiile şi obiceiurile populare, alături de sentimente de respect faţă de eroii 

neamului românesc, de moşii şi strămoşii noştri. Astfel că, la iniţiativa unor oameni 

iubitori de folclor românesc în anul 2010 a luat fiinţă Ansamblul Folcloric „Muguraş 

săuceştean”. Formaţia artistică de cântece şi dansuri este parte integrantă a 

Asociaţiei Culturale „Muguraş Săuceştean”, jud. Bacău, care îşi desfăşoară 

activitatea în vederea promovării valorilor folclorice româneşti, precum şi a 

susţinerii unor manifestări culturale şi artistice. În repertoriul ansamblului se 

regăsesc jocurile şi cântecele populare de pe Valea Siretului, dar şi din celelalte 

regiuni folclorice româneşti, în special din zona Moldovei şi are în componenţă 

tineri pe trei categorii de vârstă. Aceşti minunaţi copii, din dragoste pentru tradiţiile 

şi obiceiurile strămoşeşti, au pornit la drum cu paşi timizi. Cu sprijinul părinţilor şi-

au cumpărat costumele populare, au repetat zi de zi, au participat la numeroase 

concursuri şi festivaluri naţionale şi regionale de unde s-au întors cu premii şi trofee. 

Ne bucurăm de sprijinul Primăriei şi al Consiliului Local Săuceşti care ne ajută la 

buna organizare a Festivalului Naţional de Folclor „Muguraş Săuceştean” aflat la 

ediţia a IV-a, unde au participat solişti vocali şi ansambluri folclorice din judeţul 

Bacău - Ansamblul Folcloric „Plaiuri trăienene”, Ansamblul Folcloric „Florile” 

Cucuieţi, Ansamblul Folcloric „Stejăreii” Bijghir, Buhoci, Ansamblul Folcloric 
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„Datina strămoşească” Ghimeş-Făget, dar şi din alte judeţe din ţară. De asemeni, 

membrii ansamblului şi soliştii vocali fac cinste comunei prin apariţiile pe Postul de 

Televiziune „Favorit”. Copiii îmbracă cu drag costumul popular şi învaţă să 

preţuiască şi să respecte obiceiurile şi tradiţiile în care s-au născut, învaţă să 

iubească meleagurile natale, portul românesc şi pe români! Tradiţiile românilor sunt 

comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite şi nici schimbate cu alte obiceiuri importate 

din alte ţări, iar dacă am dori să prezentăm identitatea acestui popor, consider că 

nimic nu poate oferi o reprezentare mai completă a tuturor laturilor existenţei sale 

decât tradiţia. 
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2. Emilia Pavel, „Studii de etnologie românească”, Princeps Edit, Iaşi, 2006 

3. Coord. Verginia Ursache, Gh. Ursache- “Valori şi datini româneşti”, Ed. 
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George Enescu - personalitate a culturii băcăuane 

Prof. înv. primar Carmen-Gabriela Erdic 

Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura 

 

 Într-o armonie perfectă cu natura, în coasta unui deal, străjuit de păduri şi de 

apa Tazlăului Sărat, se ridică conacul de la Tescani, a cărui existenţă conduce pe 

urmele lui George Enescu la vârsta maturităţii creative. 

Găzduind, în prezent, sediul unui Centru de cultură şi creaţie pentru 

plasticieni, literaţi ori muzicieni, conacul are o istorie care debutează în anul 

1880, când boierul Rosetti Tescanu a ridicat, în mijlocul unui parc străbătut de alei 
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pietruite şi încadrat de o grădină de flori şi arbuşti tunşi, această construcţie, 

influenţată arhitectonic de principalele curente ale vremii. 

 Locul a devenit foarte repede, sub patronajul gazdei, punct de întâlnire a 

artiştilor, dar şi a membrilor mişcării unioniste, care au pus bazele procesului de 

unificare a României. 

 Mişcarea culturală care a gravitat în jurul moşiei de la Tescani a 

înflorit la începutul veacului al XX-lea, iar unul dintre maeştrii seratelor artistice a 

fost marele compozitor, violonist, pianist şi dirijor George Enescu. Din anul 1900, 

când a făcut cunoştinţă cu mirajul Tescaniului până la plecarea sa definitivă în 

străinătate, în 1946, George Enescu s-a inspirat câteva luni pe an din frumuseţea şi 

parfumul locului, beneficiind de liniştea zonei, de bunătatea şi simţul artistic al 

locuitorilor. 

 Aici a compus opera Oedip, lucrare care l-a făcut celebru în lumea muzicală 

mondială. În 1939 s-a căsătorit cu Maria Rosetti Tescanu, fiica proprietarului 

conacului şi una dintre cele mai frumoase femei ale vremii. Înainte de a se retrage 

din calea trupelor ruseşti, în 1946, a făcut un ultim popas la Tescani. 

 Maria Rosetti Tescanu şi George Enescu, autoexilaţi în Franţa, au decis 

să doneze conacul şi moşia de 33 de hectare statului român, care urma să 

amenajeze o casă de creaţie pentru artişti. Gestul lor a salvat locul de la distrugere, 

dar nu l-au scutit de sinuozităţile specifice timpului, conacul fiind şcoală şi 

bibliotecă, păstrând totuşi în patrimoniu pianul la care interpreta Enescu, precum şi 

vioara primită drept premiu la terminarea studiilor la Conservatorul din Viena. 

 În anii ’70, autorităţile băcăuane, apelând la diverse subterfugii, au redat 

conacului şi parcului înconjurător destinaţia dorită de foştii proprietari, specificată în 

actul de donaţie. 

Ca urmare, la Tescani, funcţionează o casă memorială, un muzeu şi un 

centru internaţional de cultură. În consonanţă cu dorinţa testamentară a lui George 

Enescu a fost realizat, în parcul conacului, un cavou în care urmau să fie aduse 

rămăşiţele pământeşti ale compozitorului şi soţiei sale, înmormântaţi în cimitirul 

„Pere Lachaise” din Paris. Opoziţia fiicei lor a făcut ca, deocamdată, ultima dorinţă 

a soţilor să nu fie încă îndeplinită. 

 Edificiul cultural s-a transformat, în anul 1990, în Centrul de Cultură 

Tescani, ca apoi, din anul 1993, să devină ce este şi în prezent, Centrul de Cultură 

„Rosetti Tescanu – George Enescu”, iar din 2005 şi secţie a muzeului „George 

Enescu” din Bucureşti. 

 În forma actuală, clădirea cuprinde sala de concerte de cameră „Oedip”, 

estrada în aer liber din parcul conacului pentru orchestre simfonice de 80 de 

instrumentişti, aici având loc anual Festivalul „Enescu – Orfeul Moldav”, singurul 

eveniment din România care include concerte simfonice în aer liber. De asemenea, 

dispune de o sală de conferinţe, de trei ateliere multifuncţionale, de o galerie de artă, 

bibliotecă clasică şi bibliotecă de specialitate pentru cercetare, sală de lectură ori 

audiţie, spaţii de cazare şi servirea mesei pentru creatorii care vin în zonă. 

 Centrul de cultură de la Tescani face parte din Asociaţia Europeană 

„Les Rencontres”, cu sediul la Paris, din Asociaţia internaţională „Res Artis”, 
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cu sediul la Amsterdam, dar şi din Reţeaua Europeană de reşedinţe pentru 

scriitori şi traducători cu sediul la Montpellier, care funcţionează sub egida 

Academiei Franceze. 
 Un alt spaţiu destinat creativităţii şi educaţiei în judeţul Bacău este Centrul 

de Cultură, care împrumută numele sculptorului român George Apostu, emigrat în 

anii 70 la Paris. El a fost considerat drept urmaşul lui Constantin Brâncuşi. 

Înfiinţat în anul 1990, Centrul desfăşoară un complex program de 

valorificare a moştenirii culturale, de stimulare a creativităţii contemporane prin 

activităţi gândite într-o concepţie integratoare, pluridisciplinară, având ca obiectiv 

principal provocarea şi întreţinerea unui permanent şi viu dialog între cele mai 

diverse genuri de creaţie, spune Geo Popa, directorul instituţiei. 

 Potrivit acestuia, activităţile culturale ale Centrului sunt concepute astfel 

încât să răspundă aşteptărilor unor categorii diverse de public, prin simpozioane 

şi colocvii vizând cele mai complexe teme, dar şi prin intermediul atelierelor de 

creaţie, expoziţii de pictură, grafică, sculptură, arte decorative şi fotografie, 

reprezentaţii teatrale, literare, cinematografice şi coregrafice, concerte de muzică 

clasică şi contemporană. 

 Prin specificul proiectelor şi programelor pe care le desfăşoară, Centrul de 

Cultură „George Apostu” reprezintă cadrul ideal al întâlnirilor culturale şi artistice 

în domeniile arte vizuale moderne şi contemporane, artă video, fotografie, 

arhitectură, artă grafică ori decorativă, precum şi alte forme asociate de exprimare 

artistică. 

 Patrimoniul cultural constituie, de asemenea, una dintre priorităţile majore 

ale activităţii Centrului şi, de aceea, „se acordă o atenţie deosebită îmbogăţirii 

permanente a acestuia, cu opere de artă purtând semnătura unor valoroşi artişti, din 

ţară şi străinătate, realizate în cadrul simpozioanelor internaţionale de sculptură şi 

pictură sau al expoziţiilor personale şi de grup”, spune directorul Geo Popa. Ca 

urmare, Centrul cultural băcăuan deţine, în prezent, o colecţie importantă cuprinzând 

lucrări valoroase de sculptură, pictură, grafică, artă decorativă, creaţii aparţinând 

unor consacraţi artişti contemporani care au trecut pe la Bacău. 

 

 

Teodor Gheorghe Nogoiţă  

Prof. Cristina-Iolanda Filipoaia 

Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacău 

 

  S-au împlinit de curând cinci ani de când cu discreţia caracteristică ne-a 

părăsit, mult prea repede, cercetătorul, speologul şi exploratorul polar Teodor 

Gheorghe Negoiţă. Unul dintre cei cinci copii ai învăţătorilor Negoiţă din Sascut, 

judeţul Bacău, născut la 27 septembrie 1946. Micul Teodor, pasionat de lectură, a 

avut norocul să aibă acasă o bibliotecă cu foarte multe cărţi vechi de călătorii. A fost 

atras încă de atunci mai ales de descrierile unor expediţii în zonele mai dificile de pe 

glob. A urmat ulterior cursurile Facultăţii de Chimie Industrială de la Iaşi, devenind 

inginer chimist. În perioada Facultăţii, a frecventat şi cursuri la Facultatea de 
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Geografie. Pasionat de etnologie, interesat de pădurile ecuatoriale, Amazonia sau 

Noua Guinee, se axează, în timpul liber  pe studiul unui grup de pigmei din Africa 

Ecuatorială. Avea 33 de ani când a învăţat, de unul singur, tehnica speologiei alpine. 

Domeniul său de interes era reprezentat de peşterile verticale, cu o adâncime de 200 - 

300 metri, mai puţin cercetate. Pasiunea sa pentru speologie a evoluat apoi către 

peşterile în gheaţă. În anul 1987, este fondatorul primului program românesc de 

cercetări polare. Încercările de a obţine aprobări pentru finanţarea acestui proiect au 

fost soldate cu eşec, abia după anul 1990 reuşind să realizeze ceva concret. Pasiunea 

sa pentru expediţii în mediul arctic l-a determinat să renunţe la o eventuală carieră 

academică şi s-a implicat în organizarea mai multor expediţii româneşti, în zonele 

îngheţate din apropiere de Polul Nord: în Groenlanda, în nordul extrem al Canadei, în 

arhipelagul Spitsbergen (Svalbard). La data de 21 aprilie 1995, exploratorul Teodor 

Gheorghe Negoiţă devenea primul român care atingea Polul Nord (pe schiuri), în 

cadrul unei expediţii ruse de cercetare. El este în prezent, deocamdată, singurul 

român care a ajuns pe acele meleaguri şi fondator al primei staţii româneşti de 

cercetare din Antarctica. Prin activităţile sale de explorare, cercetare şi diseminare a 

rezultatelor, susţinute cu profesionalism şi dăruire, Dr. Negoiţă a făcut cunoscută, 

inclusiv în cadrul Tratatului Antarctic, capacitatea cercetătorilor români de a realiza 

proiecte de cercetare de nivel mondial. A fost un exemplu şi mentor pentru 

colaboratorii şi tinerii pe care i-a antrenat în aceste activităţi.  

A organizat şi condus expediţii ştiinţifice în Insula Spitsbergen (1990, 1991, 

1994, 1996), Nordul extrem al Canadei, Insula Bylot şi Baffin, (1992), Groenlanda de 

Nord-Vest (1994), precum şi prima Expediţie Naţională Ştiinţifică în Antarctica la 

Staţia „Law – Racoviţă” (2005 - 2006). A organizat expediţii solitare în Groenlanda 

de Nord-Vest, Qaanaaq (1995); Insula Spitsbergen – Ţara lui Oscar al ÎI-lea (1997); 

Insula Spitsbergen – 300 km pe schiuri atingând Gheţarul Lomonosov, (2002). A 

participat la expediţii ştiinţifice internaţionale: Expediţia pe schiuri dintre nordul 

Siberiei şi Polul Nord (1995); a 43-a Expediţie Rusă în Antarctica (1998); a 19-a 

Expediţie Chineză în Antarctica, (2002 - 2003), a 52-a Expediţie Rusă în Antarctica 

(2007). A publicat 60 de lucrări ştiinţifice şi politice în domeniul cercetărilor arctice 

şi antarctice, 43 de lucrări în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale, 

patru cărţi editate în limba engleză, „Antarctic and Arctic Research”, vol. I (2000), 

vol. ÎI (2004), vol. III (2005), vol. IV (2006), două cărţi publicate în limbă romană, 

„Ştiinţa pe gheaţă” şi „Cu chinezii în Antarctica” (2004). 

Pentru ce atâtea eforturi? Pentru ca numele României să ocupe, măcar 

acolo, în ţinutul imaculat al gheţurilor aceeaşi poziţie cu a Marii Britanii, Franţei, 

Noii Zeelande şi Norvegiei. 

A fost un luptător, un cercetător înzestrat de Dumnezeu, un mentor al cărui 

exemplu este demn de urmat de românii de pretutindeni. Mult prea devreme şi fără 

zgomot a plecat să exploreze o altă lume, pe 23 martie 2011. 
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Grigore Tabacaru - Aspecte care ar putea fi valorificate în învățământul actual 

Prof. înv. primar Lenuța Fodor  

Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mareˮ Zemeș, jud. Bacău 

 

Grigore Tabacaru, cercetător, profesor, animator cultural, publicist, născut 

pe 14 martie 1883, în satul Hemeiuși (aparţinând, pe atunci, comunei băcăuane 

Fântânele) județul Bacău, pe parcursul a trei decenii și jumătate, și-a desfășurat 

bogata activitate într-o perioadă cu intense frământări pe plan pedagogic. 

Cercetătorul băcăuan a abordat toate problemele majore ale științei educației, iar 

tratarea fiecăreia dintre ele a demonstrat cunoașterea și adeziunea la curentul școlii 

active, la necesitatea cercetării experimentale și prin ancorarea obiectivelor acesteia 

la cerințele societății. Acestea îl înscriu pe Gr. Tabacaru printre cei dintâi 

reprezentanți ai modernizării pedagogiei românești, din primele decenii ale sec. XX. 

Spre deosebire de contemporanii săi, adepți ai înnoirilor în pedagogie, 

Grigore Tabacaru a aplicat cu curaj experimentul în cercetarea pedagogică și a 

valorificat investigațiile în practica educativă dar și în elaborarea primei didactici 

experimentale de la noi și poate pe plan universal. Investigațiile sale au vizat o largă 

problematică ce implica abordarea interdisciplinară,  sugestie introdusă astăzi în 

optimizarea procesului de învățământ. Prin opera sa, Gr. Tabacaru ocupă un loc de 

frunte în pedagogia românească, el devenind un adept al ,,evoluționismuluiˮ în 

pedagogie.  

Identificăm cel puțin două aspecte dezvoltate în teoriile pedagogului 

băcăuan, ce ar putea fi preluate în învățământul actual. 

1. Cercetarea pedagogică       

Inițiat de către francezul Binet, care elaborează probe-etalon, pe baza cărora 

măsura gradul de pregătire al elevilor dintr-o clasă, progresul acestora, valoarea sau 

eficiența unor metode și procedee didactice, dar și competența profesorului, de 

germanul W.A. Lay care promovează o pedagogie a acțiunii, experimentul a apărut 

și s-a impus și la noi cu succes ca metodă de cercetare, datorită pedagogului 

băcăuan, Gr. Tabacaru. El corelează metoda deductivă cu cea inductivă, remarcă 

valoarea raționamentului experimental, implementează metoda testelor, ,,o probă 

având ca scop să determine un caracter fizic sau mintal al unui individˮ. Totodată 

susține necesitatea aplicării metodei experimentale alături de observare și metoda 

statistică. Introduce chestionarul. Experimentul se folosește și astăzi, desigur, la un 

nivel modern și continuă să se dezvolte datorită tehnologiei informatice, cu diferite 

grafice de interpretare a rezultatelor elevilor. Cadrele didactice utilizează 

experimentul în realizarea lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea gradului 

http://www.historia.ro/
http://www.desteptarea.ro/7%20octombrie%202012
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didactic I, precum și studenții la realizarea lucrărilor de licență, ca metodă de 

cercetare.  

2. Educația și spontaneitatea copilului  

Una dintre ,,problemeleˮ stringente de astăzi este energia și continua mișcare 

a copilului. Cunoaștem cu toții tendința copilului  spre activitate și practică, iar 

deseori ne confruntăm cu dificultăți atunci când avem de predat noțiuni pur 

teoretice. Ideea sugerată de către marele pedagog este că, dacă vom integra noțiunile 

de predat cu jocul, cu acțiunea, cu mișcarea, în special la grădiniță sau la clasele mai 

mici, vom depăși situațiile de plictiseală sau ,,moleșealăˮ cum le denumea Gr. 

Tabacaru. Spontaneitatea se poate valorifica, stimulând și dezvoltând creativitatea 

copilului, prin metode alese cu atenție, cu mijloace de învățământ atractive, prin 

forme de activitate corespunzătoare, prin diverse exerciții.  

Învățător, profesor, doctor docent universitar, director al căminelor 

studențești din Iași, de la Școala Normală de învățători din Bacău, întemeietor și 

președinte al ateneelor culturale din Tecuci și Bacău, autor de lucrări pedagogice și 

manuale școlare, publicist, fondator și conducător de reviste, secretar al Asociației 

Generale a Corpului Didactic și Secundar din România, precursor al școlii active și 

psihologiei experimentale din țară, om de caracter, stimat de academicieni și oameni 

de cultură ca: N. Iorga, D. Gusti, A. Philippide, Al. Graur ș.a., Gr. Tabacaru poate 

constitui un model  de personalitate pedagogică,  un model de pasiune pentru 

instruire și valoare umană, un etalon de conduită profesională. 
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Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun - Turta de Crăciun 

Prof. înv. primar Aglaia Fonoca 

Şcoala Gimnazială „Emil Racoviță” Onești, jud. Bacău 

 

 În prag de sărbători românii aşteaptă cu bucurie colindătorii să aducă marea 

veste a Naşterii lui Iisus Hristos, Mântuitorul Omenirii. E vremea colindelor. Copiii 

sunt dornici să afle care sunt tradiţiile şi obiceiurile de Crăciun. În mirosul cetinii de 

brad, cu masa plină de bucate tradiţionale,  cu vin şi turte aşteptăm Crăciunul! Magic 

este Crăciunul! Intră tiptil în casa sufletului nostru şi presară linişte şi armonie, pace 

şi dăruire. Spectaculoase sunt sărbătorile de iarnă!  

 În bucătării, o grijă de seamă a gospodinelor, în preajma Crăciunului, este 

făcutul turtelor şi al colacilor pentru ziua de Ajun. Pentru aceasta am fost în ospeţie 
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la tanti Geta Roşu şi am învăţat cum se face „Turta de Crăciun”.  Iată ce-am aflat!  

Turta de Crăciun se mai numeşte: „Pelincele lui Iisus” sau „Scutecele Domnului”. 

Aceasta este aliment sacramental reprezentând spiritul grâului și se prepară în sudul 

şi estul României. Turta de Crăciun este o prăjitură simplă gătită numai cu ocazia 

Naşterii Domnului şi se mănâncă în Ajunul Crăciunului, fiind o prăjitură de post

 Pentru prepararea acestei prăjituri se cerne făina, se adaugă sare și apă, atât 

cât primeşte un aluat și se frământă. Apoi aluatul se rupe în bucăţi şi se întinde cu 

sucitorul în foi rotunde şi subţiri. Înainte de a pune turta pe plită, la copt, se subţiază 

trăgând-o uşor cu degetele. Prima turtă e pe plită! Bucătăria se umple cu un miros 

ademenitor. Turtele coapte sunt aşezate pe o masă şi lăsate să se usuce. Nuca pentru 

umplutură şi siropul sunt pregătite. Ne mai trebuie o farfurie pe care să aranjăm 

turtele. Turtele se înmoaie în sirop, se aşează pe farfurie, se presară cu nucă şi tot aşa 

până se umple farfuria. „Turta de Crăciun” e gata!  

 Prima turtă pe care gospodina o face, se numeşte „turta-vacii”. Această turtă 

nu se mănâncă, se pune într-un ştergar şi se păstrează la icoană, până la Bobotează, 

când preotul vine din nou pe la casele oamenilor, întâmpinându-l cu bucurie, fără să 

fi mâncat nimic.  

 Cât priveşte turta, gospodina o fărâmă, o amestecă cu tărâţe şi alte 

ingrediente şi o dă de mâncare la toate animalele din curte.  

 Legătura între turte şi animalele de casă are un fundament biblic, pe care 

oamenii din mediul rural îl cunoşteau şi-l respectau fără a fi specialişti în teologie. 

Venirea şi Întruparea Mântuitorului Hristos şi Epifania/Boboteaza erau sărbătorite, 

la începutul creştinismului, la aceeaşi dată. Din acea turtă se împărtăşeau doar 

animalele pentru că ele l-au încălzit pe Hristos, înfăşurat în scutece în ieslea din 

Betleem.  

 În urma acestei minunate activități practice desfășurate cu elevii mei în 

cadrul Programului de parteneriat - „Tradiţii şi obiceiuri de Crăciun - Valori de 

seamă ale culturii româneşti”, am aflat ce obiceiuri se păstrează în satele 

moldoveneşti, iar fetele au mărturisit că de Crăciun vom fi ajutoare de nădejde 

mamelor lor. 
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Casa memorială Nicu Enea 
Prof. Carmina-Adriana Gălbează 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

 

Clădirea în care se află expoziţia memorială 

Nicu Enea a fost construită în anul 1926, proprietar 

fiind Gheorghe Paloşanu, tatăl Elvirei Enea. În 

această casă soţii Elvira şi Nicu Enea au trăit în 

perioada 1929 – 1960, informaţie inscripţionată şi pe 

plăcuţa de pe faţada casei, care o atestă ca obiectiv de 

patrimoniu. În noiembrie 1968, Elvira Enea face o 

ofertă de donaţie care cuprinde imobilul, terenul 

aferent, 130 de lucrări de pictură, 210 de lucrări de grafică, mobilier şi obiecte care 

au aparţinut pictorului Nicu Enea, donaţie acceptată de Comitetul Judeţean de 

Cultură în luna mai 1969. După amenajarea casei, în luna decembrie 1970 aceasta se 

deschide pentru public, Elvira Enea îndeplinind funcţia de custode.  

Casa este modestă, cu un singur nivel, sufragerie la parter, dormitor şi fostul 

atelier al pictorului, la etaj. În anii 1969 şi 1970, soţia pictorului, profesoara Elvira 

Enea, a donat această clădire împreună cu 133 de lucrări de pictură şi 209 lucrări de 

grafică, Muzeului Judeţean de Istorie şi Artă Bacău. În 1970, la împlinirea unui 

deceniu de la moartea pictorului, s-a inaugurat o expoziţie memorială cu tablouri 

semnate de Nicu Enea: peisaje, autoportrete, nuduri, naturi statice, flori. 

Casa a fost restaurată în anul 2004 iar în prezent, din păcate, imaginea ei are 

de suferit deoarece a rămas singura clădire veche într-un spaţiu dominat de blocuri 

înalte. Pictorul Nicu Enea (1897 - 1960) a locuit şi a creat în această casă în perioada 

1929 -1960. În curte se află un bust al artistului în piatră aparţinând sculptorului 

Nicolae Enea. Casa memorială face parte din Secţia de artă a Complexului Muzeal 

„Iulian Antonescu” - Bacău. 

Colecţia „Nicu Enea” este alcătuită din lucrările şi 

obiectele donate. Din totalul lucrărilor care alcătuiesc colecţia, 54 

de lucrări de pictură sunt expuse în cele trei săli ale casei la care 

se adaugă mobilierul, obiectele personale ale pictorului şi câteva 

lucrări de sculptură mică realizate de Nicolae Enea. Expoziţia 

permanentă oferă vizitatorului posibilitatea cunoaşterii operei lui 

Nicu Enea (1897 - 1960) a cărui afirmare se suprapune temporal 

şi spiritual uneia dintre cele mai fertile şi tulburătoare perioade 

din istoria artei româneşti, perioada interbelică. 

În voluminoasa lui colecţie de lucrări nu se pot cuprinde, dar există în 

realitate, câteva picturi murale în biserici, executate în stil clasicizat, aşa cum ar fi şi 

biserica Sf. Mc. Gheorghe din cartierul CFR Bacău. Enea a pictat şi bisericile însele, 

pe pânză, cum ar fi biserica de lemn de la Scorţeni, monument de arhitectură 

populară moldavă medievală, a ţinuturilor Bacăului. Această biserică numită Sf. 

Voievozi Merişor este ilustrată pe tabloul lui Nicu Enea în ambianţa culorilor 
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contrastante, brune aurii şi albastre, cu efecte de umbră şi lumină, pentru a echilibra 

compoziţia. Iar, dacă cineva vrea şi poate să contemple pictura monumentală a 

bisericilor, trebuie spus că în timp ce Nicu Enea a luat cu ochii biserica de lemn 

Merişor şi a transpus-o pe pânză, Nicolae Tonitza a venit el la biserica de alături, 

zidită din cărămidă, după planul arhitectului Traianescu şi i-a înfrumuseţat cu 

pictură zidul. Picturile le-a semnat în majoritatea cazurilor, dar nu le-a şi datat. A 

lucrat pe pânză, carton sau lemn. Cu ce s-a vândut până acum la licitaţii - 60 de 

picturi doar în ultimii 11 ani, plus multe altele care au mai trecut prin casele de 

licitaţii din 1990 încoace - s-ar putea deschide o retrospectivă Nicolae Enea. 

Artistul, originar din Bacău, din Valea Arinilor (Lucăceşti, după alţi 

biografi), unde s-a născut în prag de secol, la 1897 şi-a descoperit vocaţia de artist 

după ce mai mulţi ani a fost învăţător. A studiat la Bucureşti cu Petraşcu, Steriadi, 

Mirea, Verona. Istoricii de artă l-au catalogat ca fiind un exponent al post-

impresionismului. A fost îndrăgostit de Balcic şi în 1933 şi 1934 a avut două 

expoziţii eveniment pentru lumea artistică.  

 

 

Creaţii folclorice întâlnite în zona Sascutului, județul Bacău 

Prof. înv. primar Simona-Maria Gârmacia  

Prof. Ionela Sandu  

Școala Gimnazială Sascut 

 

Creațiile folclorice reprezintă o formă de exprimare culturală, subculturală, 

comercială, divertismentală, festivalieră şi ceremonială. Comuna Sascut este o zonă 

unde, încă se mai încearcă a se păstra minunatele obiceiuri si tradiții de iarnă 

moștenite din neam în neam.  

a. Teatrul folcloric  

Teatrul folcloric nu cunoaşte scena; el este itinerant şi se joacă pe fundalul 

oferit de ocazii (ceremonii calendaristice şi biografice), şi de spaţiul social (camera 

sau curtea) în care drama epică se execută sau se simulează simbolic.  

În zona etnografică Bacău, teatrul folcloric poate fi reprezentat de teatrul 

haiducesc. În satele zonei, teatrul haiducesc este reprezentat de jocurile Banta lui 

Bujorşi Banta lui Iancu Jianu . 

Jocurile echipelor de Jieni de la Sascut readuc în scenă personaje care 

amintesc de lupta împotriva exploatării dusă de către haiducii de odinioară. 

b. Anul Nou şi Anul Vechi  

Una din piesele şi reprezentaţiile de teatru folcloric din zona Sascut, Bacău 

este şi Anul Nou şi Anul Vechi. Practic, este o alegorie, tema centrală o constituie 

disputa, confruntarea agonală dintre protagonişti. În jocurile cu măşti întîlnirea 

dintre Anul Vechi şi Anul Nou este marcată de o alegorie în care apar un bătrân 

gârbovit, îmbrăcat în cojoc şi un copil îmbrăcat în straie albe. 

c. Alaiurile ţărăneşti  
Nelipsit dintre datinile cu care satele băcăuane de pe valea Siretului, printre 

care și comuna Sascut, întâmpină sărbătorile de iarnă este jocul Calul, cunoscut şi 
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sub denumirile de Căluţul, Căiuţii. Sunt ansambluri umane cu rol spectacular-

celebrant, care iau naştere în anumite prilejuri festive. Dansul este preponderent în 

unele, iar în altele intervin şi dialogurile dramatizate sau augmentările teatrale de tip 

scenetă, cuplet, scheci, număr comic.  

Jocul ,,caprei" (omorârea, bocirea, înmormântarea, învierea) la origine a 

fost, desigur, un ceremonial grav, un element de cult. În cadrul sărbătorilor agrare 

jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care urmează, spor de 

animale în turmele păstorilor, succesul recoltelor. Cântecul caprei se cântǎ atunci 

când alaiul de copii poposeşte la uşa gospodarului de Anul Nou.  

Numele îi este dat de mască: în vârful unui băţ un cap animalier cioplit în 

lemn, prevăzut cu coarne (veritabile sau false) împodobite, şi a cărui mandibulă, 

mobilă şi manipulată printr-o sfoară sau pârghie de către purtătorul măştii, ritmează 

continuu, puternic percutant, desfăşurarea melodiei, dansului şi textului cântat sau 

vorbit. De la acest cap porneşte o pânză mare, cearşaf sau ţol plin de panglici şi 

zurgălăi. Au fost făcute actualizări ale textului, precum şi a personajelor din alaiul 

care o însoţesc, actualizări care ţin de integrarea marginală şi derizorie a noului (Ţa, 

ţa, ţa, căpriţă, ţa,/Te-am adus din Africa./Te-am adus cu avionul,/Te-am crescut cu 

biberonul,/Să facem revelionul). Capra cunoaşte o largă răspândire şi un număr 

impresionant de variante în satele băcăuane. 

În satele din sudul zonei se umblă cu Hainineaua, o capră mai mică, însoţită 

de un flăcău cu fluier, o fată (Anul Nou) şi un moşneag (Anul Vechi). La Sascut se 

joacă capra în picioare . 

Deşi înţelesul magic al acestor măşti zoomorfe (pe cât se crede, emblemă a 

fecundităţii) s-a pierdut în negura timpului, datina a supravieţuit prin calităţile ei 

artistice teatrale.În jurul acestei măşti evoluează un întreg alai de personaje grupate 

în urâţi şi frumoşi, care de-a lungul derulării spectacolului, susţin, după un 

tradiţional scenariu, o suită de momente coregrafice. Pentru amândouă grupele de 

personaje, evoluţia coregrafică se face pe repertoriul de jocuri populare de la hora 

satului . 
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Paul Grigoriu 

Mihaela Gârțu  

Școala Gimnazială Nr. 1 Blăgești 

 

 Născut la 6 martie 1945 la Bacău, Paul Grigoriu a fost jurnalist și scriitor, 

realizator de emisiuni la postul public Radio România. A urmat cursurile primare, 

gimnaziale și liceale la Bacău, absolvind în 1963, Liceul „George Bacoviaˮ. 

Considerat „o emblemă vieˮ a Radiodifuziunii Române, Paul Grigoriu a marcat prin 

prestația sa inspirată, secțiunea postdecembristă a istoriei radioului românesc. 
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Absolvent al Facultății de limbi romanice, clasice și orientale – Universitatea 

București (secția franceză-spaniolă), în anul 1969 începe să lucreze la 

Radiodifuziunea Română, Redacția emisiunilor pentru străinătate (REPS), secția 

franceză, fiind și redactor la Radio Vacanța Mamaia, unde timp de 30 de ani a 

realizat emisiuni estivale. Despre începutul la radio, Paul Grigoriu spunea: „Vreun 

an nici nu am înţeles despre ce este vorba. Când am înţeles cu adevărat despre ce 

este vorba, am înnebunit. Şi am făcut-o cu pasiune. Am făcut această meserie de-am 

înnebunit”. După 1990 a devenit realizator al emisiunii „Matinalˮ de la Radio 

România Actualități. A fost redactor-șef al Programului III (Radio România Tineret) 

și din 1992, director general adjunct al Radiodifuziunii Române. Între octombrie 

1994 și septembrie 1995 a fost director general interimar al Societății Române de 

Radiodifuziune, iar până în anul 2002 este director general adjunct. A fost un 

profesionist de excepție și moderator al cotidianului-program „Sfertul academicˮ. 

 A debutat cu poezie în revista „Amfiteatruˮ, în 1967. Primul său volum 

publicat este „Anatomia unei străziˮ (1992), un volum memorialistic despre oraşul 

său natal – Bacăul de la jumătatea secolului al XX-lea, orăşel încă patriarhal şi 

nemodernizat, mai mult târg mare decât cetate. Au urmat cărțile „Vară franceză (Un 

romantic la Paris)ˮ (1998), „Radio.Grafii. 1969 - 1989ˮ (2000), „Moștenirea 

tinichigiuluiˮ (2000). La 15 noiembrie 2013 şi-a lansat, la sala Radio, un nou volum 

de proză „G de la Gugiumeni”, subintitulat „Falsă monografie” şi publicat de Radio 

România împreună cu un CD ce conţine – în selecția și lectura autorului – o versiune 

audio a cărţii. Volumul este apreciat de critică drept o savuroasă aventură 

intelectuală, izvorâtă din noua experiență rurală a reporterului și scriitorului Paul 

Grigoriu. 

 A fost membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști. În iunie 1999 i-a fost 

decernat unul din premiile naționale „Pamfil Șeicaruˮ pentru presa scrisă și 

audiovizuală. În anul 2002 este distins cu titlul de „Profesionist de excepție”, iar 

Consiliul Naţional al Audiovizualului i-a acordat Premiul pentru întreaga activitate. 

A primit din partea Președinției României două importante distincții: Ordinul 

Meritul Cultural și Ordinul Național „Serviciul Credinciosˮ. În martie 2012, a primit 

titlul de Cetățean de onoare al Bacăului. 

 Ultima dată, vocea lui Paul Grigoriu s-a auzit pe calea undelor, în emisiunea 

„Arena Naționalăˮ, difuzată la Radio România Actualități pe 29 martie 2015. 
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Mihail Andrei - un nume de mare ,,Om” 

Prof. înv. primar Cezarina Gheorghiţă 

Şcoala Gimnazială ,,Mihail Andrei” Buhuşi 

 

  
 

 ,,Gândire extrem de mobilă, de distinctă suplețe, uriașă informație științifică 

și o rară artă de a comunica. Spirit jovial, bonom, mucalit, dar potolit și echilibrat. 

Erudit și filosof al limbii. Fiecare cuvânt era purtătorul unei idei. Ca om, proba 

trăsături comportamentale definitorii- modestia și respectul față de interlocutori sau 

cititori…” (V. TRAIN) 

 Este vorba despre marele OM și PROFESOR, MIHAIL ANDREI. Un dialog 

cu el era o încântare, o tonică digresiune din cotidian, un plonjon în sfera culturii, 

artei, literaturii, istoriei. La 1 decembrie 1923 se naște în Raionul Bălți (U.R.S.S.). 

În anul 1930 se stabilește cu familia în Bacău, pe strada Tudor Vladimirescu-

cartierul C.F.R. Absolvă în 1942 Liceul Ferdinand și este trimis în Germania, la o 

școală de ofițeri. Pleacă pe front, doi ani mai târziu, de unde se întoarce cu grad de 

căpitan. În anul 1957 absolvă Institutul Pedagogic ,,Maxim Gorki” iar după 7 ani 

termină Facultatea de Limba Română la București. 

 A lucrat ca profesor în următoarele școli: Școala de 7 ani nr. 1 Bacău (1957 -

1959), Școala Medie ,,Letea” Bacău (1959 - 1962), Școala Medie nr. 2 Bacău (1962 

-1965), Liceul Pedagogic Bacău (1965 - 1985). A obținut toate gradele didactice. A 

intenționat să-și dea doctoratul, dar a fost respins de organele comuniste, pentru că 

nu era membru de partid. 

 Rămânem slujitori fideli ai frumuseţii adevărate, dar e inevitabil să nu 

gândim şi noi: ,,Ce vremi şi ce oameni erau altădată.” 

 Ne-am gândit noi, dascălii celei mai vechi şcoli din oraş că s-ar cuveni să-i 

alegem un nume. Am botezat-o aşadar cu numele profesorului MIHAIL ANDREI, 

personalitate remarcabilă care a trăit adânc şi discret printre litere şi oameni, la 

numai câteva case depărtare de şcoală.Argumente? Dragostea pentru graiul 

românesc,perseverenţa unui autodidact,bucuria de a dărui spirit prin cărţi şi prin 

talentul înnăscut, hotărârea de a străbate un drum în care piedicile de tot felul nu au 

fost puţine. Ar fi nedrept să uităm tocmai demnitatea omului plin de daruri purtate 

cu sfioasă decenţă. 
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 Am înţeles că Mihail Andrei era un specialist exigent, pentru care nevoia de 

a şti era o sete mereu nepotolită. Părea a-şi fi clădit o casă din cărţi. Nu-i plăcea nici 

să vorbească şi nici să se vorbească despre sine. Din ceea ce agonisise, era însă 

bucuros să împartă, fie de la catedră, fie acasă unde împrumuta cărţi doritorilor, nu 

însă înainte de a-i cântări, pentru a vedea dacă aceştia intuiesc măcar valoarea 

lucrurilor pe care aveau să le primească.  

 De atunci, în fiecare an, toamna, la Sfinţii Mihail şi Gavril, toată şcoala este 

în sărbătoare. Ne adunăm emoţionaţi în holul mare unde stăm asemenea unor şcolari 

intimidaţi de personalitatea profesorului care urmează să sosească. Acesta ,,soseşte” 

şi stă o vreme cu noi prin intermediul celor care l-au cunoscut şi ale căror amintiri 

încep să se cearnă tremurat din suflete, încăpând greu în cuvinte. 

 

 

Studiu literar despre lectura operei eminesciene în viziunea  

criticului Mihai Drăgan  

Prof. Ionica Grigoraş 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău 

 

Printre personalităţile pe care judeţul Bacău le-a dat culturii naţionale se află 

profesorul universitar cu vocaţie didactică, publicistul, criticul şi istoricul literar 

Mihai Drăgan, născut în data de 6/4 decembrie 1937, în satul Viişoara, com. Târgu–

Trotuş, primul dintre cei cinci băieţi ai unei familii de ţărani iubitori de pământ. A 

fost iniţiatorul, în 1974, şi coordonatorul celebrei colecţii „Eminesciana” a Editurii 

„Junimea” din Iaşi, concepută ca o adevărată Bibliotecă Eminescu. Dintre cărţile pe 

care le-am citit, ca studentă a domnului profesor, la Universitatea „Al. I. Cuza” din 

Iaşi, se află: „G. Ibrăileanu”, „B. P. Hasdeu”, „Lecturi posibile” şi „Reacţii critice”. 

Ne-au rămas însă în memorie mai ales operele critice care poartă titlul „Eminescu. 

Interpretări” (I, II), la care ne referim mai jos, prin care am pătruns în tainele operei 

de tinereţe a lui Eminescu.  

Primul volum impresionează prin argumentaţia cu privire la actualizarea 

valorilor trecutului pe baza criteriului estetic racordat prezentului şi unei conştiinţe 

critice întemeiate pe responsabilitate. Mihai Drăgan începe cartea printr-o sinceră 

declaraţie cu privire la modul de abordare a creaţiei eminesciene, conştient fiind că 

„o nouă carte despre Eminescu reprezintă o tentativă care poate fi privită cu 

scepticism”. În acest context, autorul delimitează  categoriile de atitudini pe care le 

poate adopta lectorul competent şi conştient de influenţa pe care o poate avea asupra 

cititorilor obişnuiţi. Unii critici literari ar putea să renunţe la a scrie despre opera 

poetului, deoarece nu se mai poate spune nimic important, iar alţii, în cazul în care s-

ar apuca de scris, trebuie să „afirme lucruri cu totul noi, neapărat moderne şi chiar 

extraordinare”. Dincolo de orice poziţionare faţă de Eminescu, se constată un adevăr 

incontestabil, şi anume că scriitorul respectiv a fost şi rămâne subiectul preferat al 

criticii literare româneşti.  

În general, există două tipuri de perspective din care este interpretată opera 

lui Eminescu. O parte a studiilor eminesciene este consacrată geniului universal sau 
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artistului – demiurg care a realizat „sinteza spiritului creator românesc”, iar o altă 

parte se raportează la creaţia sa, considerată ca o sumă de valori estetice devenite 

repere pentru scriitorii din generaţiile care i-au urmat. Opera lui Eminescu, 

recunoaşte autorul, este deschisă oricăror interpretări, aşa cum se întâmplă cu 

operele tuturor marilor creatori ai lumii, astfel încât e dreptul fiecărei generaţii de a 

veni cu o nouă viziune asupra „fabuloasei moşteniri eminesciene”. Astfel, autorul 

„Interpretărilor” îşi justifică propria încercare de exprimare a unei viziuni personale 

asupra creaţiei lui Eminescu de pe poziţia de reprezentare a unei generaţii de critici 

şi istorici literari care aplică propriile criterii de apreciere critică.  

Din punctul de vedere al autorului, demersul interpretativ, în general, trebuie 

să se racordeze la prezent. De aceea, istoria literară are menirea de a actualiza 

valorile estetice ale trecutului, în primul rând pe acelea considerate ca fiind clasice. 

E necesară, aşadar, „actualitatea temporală”, noţiune care se referă la faptul că 

adevărata operă a criticilor şi a istoricilor literari din fiecare generaţie este aceea „de 

redescoperire şi de asumare din interior” a marilor creaţii literare din trecut, devenite 

permanente. Criticul Mihai Drăgan consideră că este absurd să credem că 

actualitatea şi modernitatea se referă doar la scrierile ce apar în contemporaneitate, 

deoarece, la rândul lor, vor fi supuse unui proces de evaluare critică, ceea ce 

înseamnă că rezistenţa lor depinde exclusiv de valoarea estetică, aceasta fiind 

singura care le aşază sub semnul eternităţii.  

Pentru Mihai Drăgan, opera literară este o structură deschisă, al cărei subtext 

nu poate fi niciodată decodat. Criticul foloseşte o lectură creatoare, caracterizată prin 

lipsa prejudecăţilor şi a conceptelor dinainte stabilite, cu scopul de a încerca să 

interpreteze şi să descopere esenţa semnificaţiilor produsului literar supus analizei. 

Deosebit de interesantă este şi opinia conform căreia, pentru un anumit segment al 

criticii literare de azi, elementul esenţial nu este opera, ci lectorul, perceput ca fiind 

atât receptorul, cât şi creatorul operei literare. Lectura devine astfel un act de creaţie 

şi de interpretare. Ca atare, opera citită este o rezultantă a conjuncţiei dintre scriitor 

şi critic. Ajuns în acest moment al teoretizărilor, Mihai Drăgan introduce ideea 

actualităţii judecării estetice a operei lui Eminescu prin critica literară „totală”, care 

vizează analiza în profunzime a creaţiei literare, ceea ce ar contribui la modernizarea 

reală a exegezei eminesciene. Demersul critic nu se întemeiază doar pe studiul 

formelor, prin aplicarea strictă a metodelor de cercetare. Asemenea viziune este 

discreditată. În realitate, în actul lecturii, un rol esenţial îl are intuiţia estetică, prin 

care înţelegem deopotrivă simţul poetic, imaginaţia şi conştiinţa critică.  

Modernizarea interpretării operei literare a lui Eminescu nu poate merge către 

acceptarea lecturii ca un act de consum, un act pur utilitar ce corespunde unei nevoi 

sau unui interes de moment al cititorului. E necesară o analiză critică a operei la 

nivel estetic, ceea ce presupune, desigur, o lectură înţeleasă ca un act creator.  

Mihai Drăgan se concentrează pe înţelegerea conştiinţei artistice a lui 

Eminescu, considerând că aceasta este „cea mai profundă expresie a responsabilităţii 

scriitorului din toate timpurile faţă de personalitatea şi destinul limbii naţionale”. 

Aspiraţia poetului era polarizarea forţelor creatoare ale neamului românesc şi 

întemeierea pe temeliile spiritualităţii naţionale şi ale exigenţei critice a unui „stat de 
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cultură la gurile Dunării”. În acest mod se explică acordul lăuntric dintre opera 

eminesciană şi capacitatea creatoare a poporului român, centrul acestei simbioze 

fiind eternitatea.  

Prin lectura „Interpretărilor”, am descoperit o conştiinţă critică desăvârşită, 

adică un critic literar care a fost responsabil pentru cuvântul rostit sau tipărit. Opera 

cărturarului de origine băcăuană luminează fereastra, ascunsă celor leneşi, prin care 

cititorii împătimiţi se pot strecura pentru a-şi găsi „identitatea prin creaţie”, trecând 

prin „metamorfozele Geniului pustiu”, locul de unde pot „coborî” până la nivelul de 

înţelegere la care a ajuns Mihai Drăgan.  
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Solomon Marcus, o conștiință vie a vremurilor pe care le-a trăit 

prof. înv. primar Felicia Grigore, prof. înv. primar Cornelia Iștoc, Școala 

Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

 Se-ntâmplă uneori ca farmecul unor clipe de viață să apară nu numai atunci 

când acestea sunt trăite, ci și mult după, atunci când ne amintim de ele. Din această 

categorie fac parte întâlnirile cu academicianul Solomon Marcus, savant cu o 

gândire atotcuprinzătoare, specialist nu numai în știința numerelor, ci și în literatură, 

muzică, pictură, sociologie și psihologie. 

 Am avut privilegiul de a-l vedea și asculta pe distinsul cărturar cu prilejul 

sărbătoririi a 140 de ani și a 155 de ani de la înființarea instituției școlare în care 

lucrez, cândva Școala de Băieți Nr. 2, care l-a avut ca elev. A răspuns invitației de a 

ne vizita când avea 74, respectiv 90 de ani, vârste care, după propriile mărturisiri, nu 

reprezentau decât niște numere, iar secretul longevității Domniei Sale considera că 

„este faptul c-am avut șansa extraordinară ca obligațiile mele profesionale să fie 

ceea ce am iubit. Totul am făcut cu o plăcere extraordinară! Cei mai mulți oameni 

obosesc până la 60 de ani, când simt nevoia să se pensioneze. Lucrul ăsta mă 

îngrozește. Eu stau și mă gândesc: dacă m-aș fi oprit la 60 de ani? Păi exact după 

vârsta asta m-au vizitat cele mai interesante idei! Eu cred că ceea ce am publicat în 

ultimii 20 de ani este pentru mine mult mai semnificativ decât ceea ce-am publicat 

în tinerețe.”  

 Dincolo de adâncimea ideilor exprimate, de atenta cântărire a vorbelor 

folosite, de eleganța discursului, oglindă a ordinii din mintea vorbitorului, de patosul 
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argumentării, m-au impresionat extroardinara disponibilitate pe care-o avea față de 

oameni: elevi, profesori, părinți, ca și bucuria de a se manifesta ca un profesor 

permanent, de la care care avem ceva de învățat, oricare ar fi vârsta noastră. 

 În viziunea marcusiană, școala trebuie să aibă un caracter interactiv şi ludic. 

La una dintre întâlnirile cu un grup de elevi din școala noastră a început discuția 

astfel: „Voi sunteți copii cuminți?” „Daaa!” au răspuns elevii în cor. „Am uitat ce 

este un copil cuminte. Vă rog să-mi amintiți!” Și-a început să culeagă de la ei, cu 

răbdare, diverse definiții. Atmosfera a devenit dintr-o dată relaxantă și unul dintre 

copii a mărturisit zâmbind ghiduș: „Eu nu sunt chiar mereu cuminte. Uneori vorbesc 

neîntrebat.” Distinsul profesor i-a spus că e foarte bine să pună întrebări. În 

contextul creat i-a îndemnat atât pe profesori cât și pe părinți să dezvolte atitudinea 

interogativă în rândul elevilor, să-i învățăm pe copii să întrebe, să le insuflăm și să le 

menținem o „stare de curiozitate.” Referindu-se la educația unui management optim 

al timpului a realizat o adevărată pledoarie despre necesitatea de a realiza predarea 

ca o poveste și „învățarea prin explicație, nu prin oferirea unor argumente formale 

care nu țin cont de datele psihosomatice ale elevilor”, de a întreține la tineri „o stare 

de prospețime care să-i țină departe de plictiseală, care să le dea în permanență o 

motivație a eforturilor ce li se cer”, nevoia unui echilibru între efort și recompensă, 

subliniind că „nu este vorba de o recompensă materială, ci de una psihologică.” S-a 

străduit să ne facă să înțelem că datoria noastră, a profesorilor, este să întreținem un 

dialog cu elevii și nu să ținem discursuri, să-i învățăm să gândească analitic.  

Într-un dialog al generațiilor, realizat la școala noastră în aprilie 2016, 

întrebat fiind de un elev despre ceeea ce crede c-ar trebui să caracterizeze relația 

profesor-elev, a răspuns prompt: „Omenia! O-me-ni-a!”  

 Ne-a mai vorbit despre importanța preciziei în orice activitate intelectuală, 

despre necesitatea respingerii compartimentării învățării școlare pe discipline, 

despre greșeala care se face refuzându-i-se școlii dinamica evoluției științei, despre 

nevoia de a fi aduse la cunoștința elevilor principalele descoperiri științifice 

contemporane, că învățarea reală, eficientă, nu  se bazează în primul rând pe 

sentimentul datoriei, ci pe nevoia naturală a copilului, a adolescentului, despre rolul 

eșecului ca sursă a creativității, despre utilizarea internetului ca necesitate și 

beneficiu, despre posibilitatea de a depăși o stare negativă prin adaptarea la celălalt, 

„prin cunoaștere spontană, neprevizionată în planul tău de-acasă.” 

 Provocat de întrebarea unui elev, referindu-se la anii de școală, ne-a 

mărturisit că nu are prea multe amintiri, dar ne-a vorbit cu plăcere despre așezarea în 

bancă cu fiica învățătorului, fapt consemnat în memoria afectivă personală ca pe o 

mare onoare, despre „obsesia catalogului” și despre visele în care ținea în mână 

catalogul clasei și se uita în el ca să vadă ce note are fiecare. „Pentru că acest lucru 

îmi rămânea inaccesibil, știi ce-am făcut? Un catalog propriu! Notam într-un caiet 

toate absențele elevilor și notele pe care le aflam. Uneori, fiindcă profesorii mai 

uitau, veneau să mă întrebe pe mine ce-am trecut la cutare sau la cutare. Și-acum, 

când văd cataloagele în școli, am o tresărire.” 

 Legat de copilărie, ne-a istorisit despre bucuria cu care participa la viața 

străzii pe care locuia, despre „obsesia înregistrării evenimentelor” și dorința de a 
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înregistra ceea ce vedea în jur, spectacolul lumii - „Țineam chiar un ziar al străzii 

unde notam fiecare eveniment: cine a câștigat jocul de castane, la fugă, la întrecere. 

Iar ziarul ăsta îl scriam cu creionul, pe hârtie. Îl prindeam pe peretele unei magazii 

ca să citească și alții.”  

 În contextul creat ne-a mărturisit: „Toată viața m-am alimentat cu ce e copil 

în mine. (...) ca atunci când te trezești și ți se destramă visele, dar încerci să 

recuperezi fânturi. Eu am încercat să-mi recuperez copilăria, starea de joc, de 

imaginație și de libertate. Cred că ne împrospătăm în măsura în care reușim să ne 

copilărim.” A urmat îndemnându-ne să-i ajutăm pe copii să înțeleagă ce se întâmplă 

în jurul lor, să nu ne centrăm pe ideea de a-l învăța pe elev „cum să facă”, ceea ce 

conduce la rețetă, la algoritm, ci să le deschidem calea către concepte, să-i ințiem pe 

copii să „facă naveta între internet și manualul școlar”, să ne preocupe educarea 

omenescului, adică să educăm la copil, la adolescent, respectul și dragostea față de 

ființa umană, solidaritatea cu ființa umană, indiferent de vârstă, sex sau religie, să 

educăm comportamentul în societatea globală, să-i deprindem să interacționeze cu 

cei de vârsta lor de pe toate meridianele și paralele lumii, creând astfel o 

„solidaritate comunicațională” care ar diminua violența crescândă care există în 

lumea noastră. 

 La vârsta de peste 90 de ani, cât avea când am avut șansa de a-l asculta și 

întâlni pentru ultima dată, venerabilul înțelept ajunsese la concluzia că, pe lângă 

Decalogul biblic, omenirea ar trebui să țină seama și de cele 10 nevoi umane, pe 

tema cărora a conferențiat într-un mod care mărturisesc că m-a marcat pentru tot 

restul existenței mele. 

 În ultimul an al vieții sale, al 91-lea, Solomon Marcus a făcut parte din 

grupul de experți numit de ministrul Educației, Adrian Curaj, să coordoneze 

„elaborarea arhitecturii curriculare” pentru învățământul preuniversitar. Nădăjduiesc 

că a lăsat în urma sa, dincolo de o radiografie exactă a situației din sistemul de 

învățământ românesc, suficiente căi practice de vindecare a ceea ce savantul numea 

„educația, un bolnav de cancer.” Solomon Marcus era autor colaborator al site-ului 

Contributors.ro, unde a publicat ultimul articol pe 11 februarie 2016. 

 La impresionanta sa contribuție adusă culturii europene, peste 50 de volume 

publicate în România și traduse în mai multe limbi din Europa și nu numai, autor a 

peste 450 de articole și studii interdisciplinare, se adaugă OMUL care știa să 

descopere farmecul celor mai simple acte ale vieții, care a iubit și a uimit lumea, 

care știa să stăpânească timpul, care a trăit într-o permanentă stare de curiozitate, 

care s-a dăruit celorlalți, fără rezerve, o conștiință exemplară care și-a început 

aventura umană în aparent neînsemnata urbe băcăuană.  
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45, Pitești, 2016
 

 Solomon Marcus - Zece nevoi umane, Editura Spandugino, București, 2015 

 www.vikipedia.com 

 

http://www.contributors.ro/author/solomon-marcus
http://www.vikipedia.com/


Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 101 

 
Foto: Mirela Spiță 

 

 
Tradiții de Anul Nou 

Prof. înv. primar Lucica Guraliuc  

Școala ,,Nicolae Iorga” Bacău 

 
Mai frumos de sărbători ca acolo unde trăiesc moldovenii parcă nicăieri în 

lume nu găseşti. Dacă mergi de la Bacău la Botoşani, ori de la Galaţi la Suceava şi 

ajungi până la Iași sau Vaslui, sufletul se bucură atunci când vede tradiţii populare 

care mai de care mai frumoase. 

La sfârșitul fiecărui an, între Crăciun și Anul Nou, orașele din întreaga 

Moldovă, dar în special cele din  județul  Bacău, găzduiesc festivaluri de datini 

populare.    

Mii de băcăuani și turiști vin să vadă jocurile cu măști în care se întrec cete 

de ineri din localitățile județului Bacău și din  alte județe ale Moldovei, cete care 

joaca Ursul, Căiuții, Capra ori Dansul cerbilor. 

Colindătorii poarta măști tradiționale multe confecționate de meșteri care au 

păstrat tradiția prelucrării pielii și a blănii, iar multe momente ironizează personaje 

 reale cum ar fi medicul, polițistul, jandarmul, vânătorul etc. În cele ce urmează 

doresc să exemplific două obiceiuri de sărbători care cred eu că sunt specifice și 

definitorii pentru zona Bacăului. Dansul ursului, este pe departe cel mai renumit  

în zona etnografică a Trotușului, evocă regenerarea  naturii,  trecerea  anotimpurilor.  

În dans, desfășurat  în ropotele tobelor, ursul moare, apoi reînvie o evocare a 

puterii acestui animal, a capacității sale de a trece peste iarna grea pentru a anunța 

primavara.  

Umblatul cu ursul în localităţi precum Dărmăneşti, Asău, Agăş, constă în 

dansuri haotice şi zgomotoase ale flăcăilor îmbrăcaţi în blană de urs împodobită cu 

ciucuri roşii. Muzicanţii au tobe şi diverse instrumente puternice, iar dansul urşilor 

este condus de un ursar. 
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Dansurile sunt întreţinute de fluiere şi tobe, iar ursarul, cu un ciomag, 

menţine ritmul şi îi îndeamnă pe urşi să facă mişcări haotice şi gălăgioase, însă 

foarte interesante. La fel ca în jocul cu capra, şi în cazul urşilor pot fi identificate 

câteva secvențe: rostogolirea urșilor în cerc, bătutul şi moartea ursului, apoi învierea, 

precum şi urcarea acestuia pe toiag. După executarea momentelor principale din 

timpul dansului, urşii se mişcă independent, se iau la trântă, fac tumbe. Melodia 

ursărească este însoţită de numeroase strigături: „Ursul meu, cu sania,/L-am adus 

din Spania/Scoală, ursule, de jos!/Să te văd cât eşti de gros;/Scoală, ursule-n 

picioare!/„Să te văd cât ești de mare” ,,Joacă bine, măi Martine/Că-ți dau pâine cu 

măsline”.  

Jocul caprei, la origine un dans al fertilității, astăzi binedispune publicul. T

urma caprelor (ele joacă de multe ori gârbovite, în cerc) este mânată de un cioban, 

care are  urări  pline de haz, însoțite de cântecul fluierașilor. Jocul Caprei este un 

dans frenetic care se execută în fiecare casă colindată. Acesta cuprinde, alături de 

personajul principal, ”capra”, şi o serie de personaje secundare cum ar fi: unul sau 

doi căpitani, fata şi muzicantul. 

Căpitanii îşi pregătesc din timp recuzita. Căciulile rotate sunt împodobite cu 

panglici de diferite culori. La gât îşi pun câte o batistă mare peste care se trec, în 

cruciş, nenumărate rânduri de bete. Rânduri de bete întâlnim şi ca cingătoare, 

aşezate peste un brâu lat. La pantaloni găsim o vipuşcă, de obicei de culoare roşie.În 

picioare căpitanul poartă cizme. Nelipsite din dotarea acestuia sunt sabia şi ţignalul. 

Fata este de fapt un băiat îmbrăcat în mireasă. Cel ce joacă “capra” are la picioare 

rânduri de zurgalăi şi clopoţei. Capul caprei este cioplit din lemn, maxilarul inferior 

mobil, pentru a „clămpăni”. Botul este acoperit cu blană (de obicei de iepure). 

Coarnele pot fi realizate artizanal sau pot fi naturale. Între coarne se realizează 

compoziţii decorative din mărgelele fetelor, panglici şi bete, oglinzi, beteală, 

busuioc, flori arificiale şi naturale etc. Trupul caprei este şi el destul de spectaculos, 

confecţionat dintr-o bucată de pânză peste care se cos cordele din hârtie colorată 

aşezate în randuri de jos în sus. 

După ce toate acestea sunt gata şi după lungi repetiţii, în Ajunul Anului Nou 

pornesc spre gospodăriile sătenilor.  

 

 

Sarina Cassvan 

Patricia Hăineală  

Școala Gimnazială Plopu (Dărmănești) 

 

 Sarina Cassvan, născută Sara Cassvan, a fost o romancieră și traducătoare 

română care a trăit între 3 ianuarie 1894 și 8 ianuarie 1978. Aceasta s-a născut într-o 

familie evreiască din Bacău, părinții ei fiind Lazăr Cassvan și soția lui, Janeta Alter 

Con. Soțul ei a fost colegul scriitor, Ion Pas, romancier, traducător, care în anul 1945 

a fost primit ca membru în Societatea Scriitorilor Români. 

 Cassvan a urmat cursurile Facultății de Litere și Filosofie din cadrul 

Universității din București. Primul ei articol de presă a fost publicat în 1912, în timp 
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ce prima ei carte, Crezul ocnașului, a apărut în anul următor. A colaborat cu Revista 

copiilor și a tinerimii, Adevărul literar și artistic, Lupta, Cuvântul literar, Dimineața, 

Scena, Rampa, Femeia, Gazeta literară și Contemporanul. În perioada 1929 - 1933 a 

trimis rapoarte de presă la Paris. În 1933 a editat revista 1933-1934. Ea a fondat 

Asociația Gândirii Europene, pe care a condus-o timp de opt ani. În acest timp, 

organizația a fost sponsorizată de Elena Văcărescu și finanțată de importante 

personalități interne si externe.  

 Sarina Cassvan debutează în literatură la vârsta de patrucezi de ani, dedicând 

primul ei volum, Crezul ocnașului, poetei Carmen Sylva. E primită cu unanimitate 

de voturi în Societatea Scriitorilor Români, în anul 1924, după o lungă activitate 

literară și propagandă culturală în străinătate, dar și în Société des Auteurs 

Dramatiques și în Académie Féminine des Lettres din Paris. 

 Regimul condus de Ion Antonescu în timpul celui de-al doilea război 

mondial i-a interzis activitatea publicistică pe motiv că era evreică.  

 În afară de povestiri scurte și romane, ea a scris multă literatură pentru copii, 

precum și o biografie romanțată a lui Dimitrie Cantemir, Între pană și spadă (1963). 

30 de zile în studio (1933) a fost printre primele cărți de reportaje din țară, și, de 

asemenea, una dintre primele cărți în limba română despre cinema. A scris piesele 

de teatru Măștile destinului (jucată la Teatrul Național din Iași și la Teatrul Albert 

din Paris), Una sau mai multe femei și Calvar. Piesele sale pentru copii Niță, Nuța și 

Lăbuș și În țara trântorilor au fost jucate la Iași și la București. Cassvan a elaborat și 

tradus antologia  Contes roumains d’écrivains contemporains (1931) și a realizat 

numeroase traduceri din literatura universală.  

 Sarina Cassvan, considerată o scriitoare minoră, încearcă să-și depășească 

limitările prin interesul pentru o zonă nouă a artei, cinematograful. După cum am 

zis, aceasta a fost printre primii scriitori de limba română care a scris despre această 

artă specifică secolului al XX-lea. Cartea ei 30 de zile în studio , este un text non-

ficțional inspirat dintr-un mediu nou: viața din studiourile de filmare, culisele 

distribuțiilor. Scriitura jurnalistică alertă e animată de intersul sincer al autoarei 

pentru lumea imigranților români la Paris. Cartea Sarinei Cassvan se lasă sedusă de 

potențialul vizualului, ca artă sau armă, în lumea modernă. 

 Scriitura lui Cassvan are grație, este sensibilă, dar știe să evite dulcegăria. 

Notele de critică socială, toate orientate spre problemele de gen, subliniază truda 

femeii care nu are alt mijloc de a-și câștiga existența decât oferindu-se privirii. 

Nuvelele și schițele ei sunt povești triste, gingașe, suave. Scriitura ei se lasă sedusă 

de cei slabi și fară voce. 

 

 

Tradiţii băcăuane de mărţişor  

Prof. educaţie fizică şi sport Aurelian-Vasile Ignat  

Şcoala Gimnazială „Mihail Andrei” Buhuşi, Bacău 

 

 Mărţişorul a fost folosit pentru prima dată acum mai bine de două mii de ani 

de către strămoşii noştri geto-dacii. Acesta era sub forma unui şnur gros împletit din 
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fire albe şi roşii. Denumit şi mărţiguş era iniţial un ban de argint sau de aur căruia i 

se ataşa şnurul răsucit din cele două culori, fiind purtat la mână sau la gât mai ales 

de către copii. Se credea că poartă noroc în viaţă, iar pe cel ce îl deţinea îl ferea de 

boli. 

 Tradiţia mărţişorului este legată de o legendă. Aceasta povesteşte că Soarele 

coborî într-un sat la horă preschimbat în fecior. Un zmeu îl răpeşte şi-l închide într-o 

temniţă, aruncând asupra lumii o mare tristeţe: păsările nu mai cântau, izvoarele nu 

mai curgeau, iar copiii nu mai râdeau. Cu toate acestea, nimeni nu avea curajul să-l 

înfrunte pe zmeu. Într-o zi un voinic se hotărăşte să salveze soarele, primind din 

partea pământenilor din puterile lor pentru a reuşi în lupta cu zmeul. Drumul durează 

trei anotimpuri: vară, toamnă şi iarnă. După zile întregi de luptă reuşeşte să-l 

biruiască pe zmeu şi cu ultimile puteri eliberează Soarele. Odată cu reapariţia 

acestuia pe cer natura se trezeşte la viaţă. Tânărul viteaz nu mai apucă să vadă 

primăvara. În locul în care sângele atingea zăpada răsăreau flori albe - ghioceii - 

vestitorii primăverii, În amitirea tânărului oamenii împletesc de atunci doi ciucuraşi: 

unul alb şi unul roşu. Roşu simbolizează dragostea pentru frumos-amintind de 

culoarea sângelui voinicului, albul - sănatatea şi puritatea ghiocelului. 

 În satul Gura-Văii, potrivit tradiţiei locale, mărţişorul se punea în zorii zilei 

de întâi martie, odată cu răsăritul soarelui. Copiii nu trebuia să fie zăriţi de femeile 

însărcinate, evitându-se asftel, conform superstiţiei, apariţia unor pete pe feţele lor. 

Unii purtau mărţişorul la gât timp de douăsprezece zile, după care îl atârnau pe 

ramurile unui pom.  

 Reprezentantul Asociaţiei Meşterilor Populari din Moldova, Marcel Lutic, 

spune că în Moldova se ataşează la şnur şi canafi un bănuţ de argint găurit sau o 

cruciliţă, amintind de funcţia protectoare a mărţişorului. Este atestat faptul că în 

zonele Botoşani, Bacău şi Neamţ mărţişorul este dăruit flăcăilor de către fetele mari, 

schimbul fiind reciproc. Etnografii susţin că cei mici purtau mărţişorul la mână, 

fetele mari la gât, flăcăii îl purtau ca podoabă la căciula sau la pălărie, iar bătrânii îl 

puneau la haină. În judeţul Bacău, mărţişorul se punea chiar şi la vite.  

 În comunele  Parincea, Ungureni şi Filipeni şnurul era păstrat de oameni 

până la cântatul cucului sau până la venirea berzelor. Încetul cu încetul bănuţul de 

argint a fost înlocuit cu carton sau pânză sau chiar cu stofă luată de la pălării. În 

comuna Mărgineni, acum jumătate de secol Constantin şi Maria Albu creaseră o 

veritabilă şcoală de confecţionat mărţişoare, folosindu-se în acest scop mai ales fir 

de mătase. Mărţăguşul nu era oferit la întâmplare, ci doar persoanei iubite, ca simbol 

al dragostei celui ce îl oferea. Oferit la întâmplare, valenta mărţişorului era la polul 

opus, repreyentând dispreţul pentru persoana care-l primea. După ce era purtat la găt 

în văzul lumii, mărţişorul era atârnat într-un prun, măr sau păr la sfârşitul lunii 

martie, urmărindu-se cât de rodnic va fi pomul pe parcursul anului. Bogăţia 

semnifica o dragoste profundă, iar dacă fructele erau puţine şi mici însemna că 

iubirea era falsă. 

 Stă în puterea noastră să păstrăm nealterate tradiţiile, având în vedere că 

acestea sunt tot mai des ameninţate de kitsch-uri, astfel încât şi generaţiile următoare 
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să cunoască şi să se bucure de moştenirea poporului român, pentru a şti să o 

aprecieze la adevărata valoare. 

 

Bibliogafie: 
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Obiceiuri şi tradiţii băcăuane 

Profesor învăţământ primar Maria-Daniela Ignat  

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 În zona judeţului Bacău, ca de altfel, în general, la români, obiceiurile şi 

datinile sunt strâns legate de momentele - cheie din viaţa omului: naşterea, căsătoria, 

moartea, dar şi cu sărbătorile de început şi de sfârşit de an, cât şi de cele religioase 

de peste an. 

 Voi prezenta în cele ce urmează tradiţiile şi obiceiurile bacăuane între cele 

două războaie mondiale. 

 Obiceiuri la naştere. Femeia care năştea, lehuza, era vizitată de rudele 

apropiate şi de prietene. Acestea aduceau pâine, zahăr, miere de albine şi vin, 

denumite generic „rodii”. Când copilul împlinea opt zile, era dus la biserică de către 

moaşă, iar preotul îl închina la icoane. Pruncii sănătoşi erau botezaţi după patruzeci 

de zile, cei bolnavi fiind creştinaţi mai repede. Legenda spune că acei copii născuţi 

morţi sau care mureau înainte de a fi botezaţi se transformau în stigoi. Dacă un nou-

născut murea nebotezat, întreaga răspundere şi păcatul în faţa lui Dumnezeu îl purta 

moaşa sau mama. 

 Botezul se înfăptuia numai la biserică şi se folosea apă proaspătă. Naşul 

(părintele spiritual) pregătea o lumânare din ceară curată şi „crişme”, adică doi coţi 

de pânză, scutece şi scufie împletite din lână. Pentru preot, mama pregătea un prosop 

nou şi un săpun. Numele copilului era ales de părinţi. După săvârşirea botezului, 

copilul era dus acasă de naş, care îl dădea mamei sale, urându-i acestuia minte ageră 

şi noroc în viaţă. Urma o petrecere veselă, unde mesenii dăruiau micului creştin dar 

de bani. 

 Moaşa avea datoria de a scălda copilul a doua zi, punându-i pe piept în dar o 

monedă de aur sau de argint, iar în scăldătoare părinţii puneau bacşiş pentru moaşă.   

 Obiceiuri la nuntă. Fata era peţită de flăcău prin intermediul peţitorilor, 

stabilindu-se totodată zestrea pe care urma să o primească, cât şi ziua nunţii. Nunta 

se făcea duminica, rar în ziua de joi şi urma un tipar bine stabilit: vedrele, cununia şi 

uncropul. 

 În ajunul nunţii, la mire se adunau „chemătorii” sau „vorniceii”, flăcăi 

cărora li se umpleau ploştile cu vin şi aveau rolul de a pofti rudele şi prietenii la 

nuntă. Din partea miresei, nunta era vestită de câteva fete, numite „druşte”. Nunta 

debuta cu masă şi jocuri de sâmbătă seara, când se gătea mireasa, adică se făceau 

„vedrele”, ce durau trei zile.  Alaiul nunţii - flăcăi, fete şi lăutari- duceau ploconul 
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miresei - pâine şi miere de albine, iar aceasta îi dădea mirelui „păpuşa” - un colac, 

un covor şi cămaşa de mire. Oaspeţii petreceau până seara în casa miresei până 

soseau mirele, naşii şi invitaţii pentru a o lua şi a merge la cununie. Se mergea întâi 

la primărie, apoi la biserică. La ieşirea din casă, mirii se opreau şi naşii rupeau în 

patru deasupra capetelor lor un colac, aruncând bucăţile în cele patru puncte 

cardinale. La cununie se mergea cu muzica lăutarilor şi în salvele pistoalelor, apoi 

petrecerea continua la mire acasă. 

 Mirele, miresa şi naşii ocupau locul cel mai de cinste. Spre sfârşitul mesei, 

cel mai guraliv, dar de încredere dintre nuntaşi, se ocupa de strânsul darului: obiecte 

trebuincioase în gospodărie, dar mai ales bani. Acesta era însoţit de mire care 

mulţumea celor ce dăruiau. 

 La sfârşitul petrecerii, mireasa era gătită în locul voalului cu un ştergar de 

borangic, marcându-se astfel trecerea ei în rândul nevestelor, ritual însoţit de 

„Cântecul miresei”: „Taci mireasă, nu mai plânge⁄Că la maica ta te-om duce⁄Când 

o face plopul mere şi răchita corcodele”. Nunta continua până a doua zi. 

 Obiceiuri la moarte. Îndată ce se declara decesul, defunctul era scăldat, 

îmbrăcat cu haine noi şi aşezat pe masă cu faţa spre răsărit. Vestea tristă era anunţată 

prin tragerea clopotelor de la biserică, urmând ca acest lucru să se repete timp de trei 

zile, de trei ori pe zi: dimineaţa, la prânz şi seara. Tot seara era priveghiul, iar 

participanţii se dedau la jocuri vesele (Bâza, Sari purice) cu scopul de a distrage 

atenţia de la nenorocirea casei.  

 Toţi membrii familiei purtau doliu: bărbaţii umblau cu capul descoperit cât 

timp mortul era în casă şi nu se bărbiereau timp de şase săptămâni, iar femeile 

purtau tulpan negru. Membrii familiei alegeau locul pentru groapă şi tămâiau 

viitorul mormânt. 

 Până la groapă, mortul era dus pe năsălie de patru bărbaţi, iar celor tineri şi 

necăsătoriţi li se duceau şi „cununiile”. La scoaterea mortului din casă, la răspântii 

de drum şi la intrarea in biserică, se aşternea pe pământ câte o bucată de pânză de 

doi metri peste care se trecea mortul, plătindu-se astfel vămile văzduhului şi 

pregătindu-se calea spre Cer. La sfetnice, felinare, la capetele sicriului şi la capac se 

legau basmale sau prosoape. De asemenea, preoţii, dascălii şi cei ce duceau mortul 

primeau lumânări de ceară înfăşurate în prosoape. Până la groapă, era amintită 

întreaga viaţă a celui decedat de către rude şi bocitoare. 

 Datini şi obiceiuri legate de diferite sărbători. Colindătorii - oameni mari şi 

copii deopotrivă, mergeau în noaptea ajunului sau în seara întâi de Crăciun din casă 

în casă, cântând colinde, vestind Naşterea lui Iisus. 

 În urătura din seara de Sf. Vasile, urătorii spuneau povestea pâinii de la 

aratul ogorului până la coptul colacilor, acompaniaţi fiind de pocnetul biciului,de 

mugetele de „buhai” şi sunete de tălăngi. De cele mai multe ori urătorii erau însoţiţi 

de „un urs sau căişori”.  

 Cu „Sorcova” sau cu semănatul se umbla în dimineaţa Anului Nou.  

De la Anul Nou şi până la Bobotează se umbla cu 

„Capra”,„Steaua”,„Irozii”,„Haiducii”,„Banda lui Bujor”. 



Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 107 

În ajunul Bobotezei, fetele puneau un fir de aţă roşie pe pragul casei, urmând 

să treacă peste el preotul care umbla cu „Botezul Domnului”. Seara, firul de aţă era 

legat de tinere la degetul inelar cu busuioc luat de la preot pentru a-şi visa ursitul. 

 De Paști gospodinele pregăteau pască, ouă roşii încondeiate şi cozonaci. 

Înainte de a merge la biserică, dimineţa, cei ai casei se splălau cu apă în care se 

puneau bani de argint şi ouă roşii, pentru a fi sănătoşi şi curaţi ca argintul. Din prima 

zi a Paştelui şi până la Înălţarea Domnului, creştinii se salutau cu „Hristos a 

înviat!”, răspunzându-se „Adevărat a înviat!”.  

 Odată cu sărbătoarea Izvorul Maicii Domnului ce cade în prima vineri după 

Paşti, se săpau fântânile noi şi se curăţau cele vechi pentru a avea apă şi pe lumea 

cealaltă. 

 De Sf. Gheorghe, stâlpii caselor şi cei ai porţilor erau împodobiţi cu brazde 

de iarbă verde şi cu rămurele de copaci. Oamenii se udau cu apă pentru ca vara să nu 

fie secetoasă. 

 De Rusalii, gospodarii îşi impodobeau casele cu ramuri de tei.  

 Creştinii dădeau de pomană blide cu mâncare şi ulcele cu vin în Sâmbăta 

morţilor, numită şi „Moşii de vară”, apoi urmau „Moşii de toamnă” - în sâmbăta de 

dinaintea Sf. Dumitru şi „Moşii de iarnă” - în sâmbăta cu o săptămână înainte de 

lăsatul secului de Postul Mare. 

 Multe dintre aceste tradiţii s-au pierdut, altele au răzbit prin vremuri, astăzi 

păstrându-se parţial aceste obiceiuri, mai rar nealterate de așa-zisele „facilităţi 

moderne”. 
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Obiceiuri și tradiții de Anul Nou – moștenirea străbună 

Prof. înv. primar Cristina Ionașcu, 

Colegiul Național Pedagogic ,,Ștefan cel Mare” Bacău 

 

 Poporul român a păstrat cu sfinţenie, din cele mai vechi timpuri, forma 

originală a obiceiurilor, datinilor, creaţiilor materiale şi cultural-artistice. Acestea, 

strâns legate de viaţa socială a ţăranului, l-au însoţit de la naştere până la ultima 

suflare. Sărbătorile de iarnă au avut dintotdeauna o mare importanţă socială. 

Începând cu 23 decembrie şi până la 7 ianuarie, în fiecare an satele din județul 

Bacău sunt animate de o pregătire specială, tradiţională, specifică poporului nostru, 

în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă: CRĂCIUNUL, ANUL NOU şi 

BOBOTEAZA. În cele 12 zile, oamenii ţin să marcheze caracterul deosebit, 

sărbătoresc, al timpului de trecere de la un an la altul prin acte rituale, ceremoniale şi 



Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 108 

spectaculoase, care sunt menite să întărească coeziunea familiei, a grupurilor sociale. 

În săptămâna dintre CRĂCIUN şi ANUL NOU, în toate satele cetele de flăcăi se 

pregătesc pentru „urat” sau ,,mersul cu plugul”, sistem complex de datini şi 

obiceiuri. Pe înserat în ajunul ANULUI NOU sunt aşteptaţi să apară „Ursul”, 

„Capra”, „Bunghierii”, „Căiuţii”, „Jienii”, „Mascaţii” etc. Aceste manifestări 

reprezintă o modalitate originală de exprimare a arhaicelor asociaţii rituale dintre 

animale şi cultul soarelui. Există şi un cuvânt generic pentru aceste obiceiuri: 

„mascaţii”. Recuzita, măştile sunt cele care vorbesc cel mai mult despre imaginaţia 

şi umorul săteanului român. Anume meşteri s-au specializat în confecţionarea lor, 

ele devenind cu timpul adevărate podoabe de artă populară. Faptul că aceste 

obiceiuri se practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 31 

decembrie care în gândirea populară reprezintă data morţii dar şi a renaşterii ordinei 

cosmice. Structura ceremonială a obiceiului este în acelaşi timp plină de forţă şi 

vitalitate. Muzica şi dansul remarcabile prin virtuozitate şi dinamism, măştile pline 

de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. Grupurile artistice prin intermediul 

datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti practicate în zona Moldovei, sunt reiterate 

străvechi simboluri ale umanităţii.  

 Când se apropie miezul nopţii către noul an, ţăranii obişnuiesc să prevadă 

cum va fi vremea în anul ce vine. Se folosesc de foile unei cepe mari pe care le 

desprind și le așază în ordine, numindu-le după lunile anului. În fiecare din ele pun 

puțină sare. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile și făcăturile, ei vor 

verifica cât  lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie. Aşa vor şti (pentru că în mod 

misterios cantităţile sunt diferite) dacă vor avea secetă sau ploaie și în ce lună 

anume.  

 Sub semnul unor forme plastice de o excepţională expresivitate artistică şi 

valoare documentară – măştile şi costumaţiile ceremoniale – firul vieţii noastre se 

împleteşte tainic cu rădăcinile mitologiei româneşti. Iarna este sobră, plină de 

privaţiuni şi primejdioasă, dar sărbătorile acestui anotimp, cele mai spectaculoase 

din tradiţia românilor, prefigurează parcă clipele în care totul va reveni la viaţă. 

 

 

Vasile Pârvan – „omul multidimensional” 

Prof. înv. primar Lenuța Iosub 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

S-au împlinit anul acesta 134 de ani de la nașterea lui Vasile Pîrvan, renumit 

arheolog, istoric (în special al antichității) și filozof al istoriei. S-a născut în anul 

1882, în satul Perchin, comuna Huruiești, județul Bacău într-o familie de oameni 

simpli (tatăl – Andrei Pârvan – învățător, mama – Aristița Pârvan – casnică). 

A studiat la Universitatea din București (avându-i pe profesori pe Nicolae 

Iorga, Ioan Bogdan și Titu Maiorescu) unde s-a specializat în istoria antică. Își 

continuă studiile în Germania unde în 1908 își obține doctoratul în filozofie. La 

vârsta de 29 de ani, în urma raportului întocmit de fostul său profesor, Ion Bogdan, 

este ales membru corespondent al Academiei Române (1911), o cinste cu care foarte 
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puțini se pot mândri. Călătorind prin Dobrogea, deschide șantierul arheologic de la 

Ulmetum. 

Pune bazele Institutului de studii sud-est europene, dar nu asistă, la 

începutul lui 1914, la inaugurare pentru că era în călătorie în Italia. În anii 1914 – 

1916 se efectuează, sub conducerea sa, săpături în Mangalia și Histria (s-au 

descoperit ruinele cetății Histria). Patriot iluminat, Vasile Pârvan, activează cu 

pasiune în multe domenii tangente, ctitorește instituții științifice și fondează 

publicații istorice. În 1919 este numit profesor de istorie antică a Universității din 

Cluj, rostind prelegerea inaugurală „Datoria vieții noastre”. Împreună cu Nicolae 

Iorga participă, ca delegat ales, la Uniunea Academică Internațională (1920). Tot 

acum e numit director al Școlii Române din Roma, apoi ales pentru un an (1921 – 

1922) vicepreședinte al Academiei Române și reales pentru anul următor. Participă 

la congrese științifice, continuă săpăturile arheologice pe șantierele deschise, ține 

conferințe, călătorește în străinătate, publică volume, este ales secretar al Clubului 

poeților, eseiștilor și nuveliștilor în 1923, ține prelegeri la Londra, Cambridge, Paris 

și cursuri universitare la București. 

Pasionat de munca lui pe șantier, Vasile Pârvan ignoră apendicita de care 

suferea. Ajunge într-un final pe masa de operație, însă este mult prea târziu pentru a-

i salva viața. a avut o moarte extrem de regretabilă și regretată, firul vieții sale fiind 

brusc întrerupt, la 26 ianuarie 1927, la doar 45 de ani, în plină putere creatoare, într-

un sanatoriu din București. 

În 1902 scrie, la îndemnul lui Ion Bogdan, în „Convorbiri literare”, articole 

cu caracter istorico-cultural, după care se orientează spre o publicistică istorică în 

revistele „Luceafărul”, „Tribuna poporului”, „Sămănătorul”, ”Viața românească”, 

„Gazeta generală a învățământului”, „Junimea literară”, „Transilvania”. 

Face parte din redacția „Luceafărul” (1903) și scoate, în colaborare cu V. 

Arion și G. Bogdan – Duică, revista „Românismului” (1913). 

Cunoscător al limbilor clasice (greacă, latină), Vasile Pârvan scrie curent în 

limbile franceză, germană, engleză și italiană. 

Vasile Pârvan a lăsat în urma sa un număr mare de proiecte, de lucrări 

istoriografice și culturale. 

În domeniul istoriei, Vasile Pârvan lasă o operă de vastă erudiție în care 

valorifică temele substratului în „Getica”, sinteză istorico-culturală a poporului 

român ce relevă rolul politic și cultural, civilizația și istoria geto-dacilor, locul și 

rolul lor în spațiul carpato-danubiano-pontic, realizare monumentală a culturii 

române, și neterminata „Dacia”. Întreaga demonstrație istorică pleacă de la ideea 

fundamentală a naturii obiectului istoriei, care este cultura: acolo începe cultura 

(reformatoare în planul uman, integrat mediului natural cosmic), acolo începe 

istoria. 

Chiar dacă unii români (pentru anumite motive) nu îi cunosc opera istorică, 

ar merita să fie cunoscută opera sa de filozofie a istoriei ce ne lasă să întrezărim o 

personalitate de un înalt umanism, un creștin și un român adevărat. Fiind un gânditor 

„idealist” nu i s-a recunoscut pe deplin meritele sale „în anii puterii populare”. 

Vasile Pârvan a fost un academician riguros ce punea accent pe metodă și detaliu, cu 
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o intuiție extraordinară, un gânditor profund și foarte modest. Dacă nu pentru 

„Getica”, ar trebui să ni-l amintim ca pe un apostol al neamului; aceasta că Pârvan 

este mereu „contemporan”. 

Din 1999, statuia lui Vasile Pârvan (realizată de Alex. Gheorghiță) 

străjuiește clădirea Muzeului de Istorie „Iulian Antonescu” din Bacău care, printre 

numeroasele sale activități științifice, organizează anual Simpozionul Național 

„Vasile Pârvan”. 

 

Bibliografie: 

Eugen Budău, Bacăul literar, Editura Universitas XXI, 2004, pp. 144 – 149 

Alexandru Barnea, Întâlnire cu Vasile Pârvan, în Ziarul financiar 

Gheorghe Bogdan, O reamintire și un îndemn, în revista Atheneum 

 

 

Ernest Maftei – povestea „Bădiei” 

Prof. Maricica Iosub  

Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău 

 

Actor de teatru și film; poet, dramaturg, epigramist; fost deținut politic. 

 

„Eu vin de departe, de demult, 

Desculț, pe drumuri de jar 

Abia cât mai pot să ascult 

Cum sfârâie zgura 

Ce-o duc în desagă. 

Povara întreagă 

Își cată alar.” 

(Ernest Maftei, „Am venit”, vol. Autografe) 

 

 

 

Povestea fiecăruia dintre noi începe într-un loc. Povestea lui Ernest Maftei, 

„Bădia” – cum îi plăceau prietenilor să-l cheme, a început pe malul Siretului. Bădia 

s-a născut la 6 martie 1920 în satul Prăjești, comuna Prăjești (din 2005), într-o 

familie de oieri venită din Ardeal. Copilăria și tinerețea și le-a petrecut în satul natal, 

unde frecventează cursurile școlii primare. Urmează apoi, la insistențele tatălui, 

Școala Normală de la Bacău, ajungând învățător, fără a profesa însă. 

 În timpul liceului , la 17 ani, devine lider al organizației anticomuniste a 

tineretului național – creștin „Frăția de Cruce” (F.D.C.). În anul 1938, este închis în 

lagărul de la Vaslui pentru o perioadă de cinci luni. 

 După diferența de bacalaureat se înscrie la Iași la medicină, la care renunță 

după trei luni, și se înscrie la vioară și teatru. Între anii 1941 și 1945 studiază la 

Conservatorul de muzică și Artă Dramatică din Iași al cărui absolvent devine. Tot în 

această perioadă este arestat și condamnat de autoritățile antonesciene pentru 
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activitate în F.D.C. Astfel, trece, ca deținut politic, prin închisorile de la Galați, 

Jilava și Văcărești. A fost judecat de patru ori pentru apartenență la Mișcarea 

Legionară, dar este achitat de fiecare dată. 

 În anul 1942, Victor Ion Popa îl scoate de pe front, angajându-l la echipele 

artistice pentru armată ce țineau de Teatrul „Muncă și lumină” din Iași. 

 În anul 1945, îl găsim la Teatrul Poporului, unde joacă sub numele de 

Erman Valahu. 

Este o perioadă grea, de efervescență artistică: scrie teatru, joacă la 

deschiderea teatrelor din Bacău (1948), Pitești și a Teatrului de Comedie din 

București, debutează în cinematografie. 

În anul 1952, se angajează la Teatrul Odeon (fost CFR Giulești) de unde iese 

la pensie în anul 1970, la vârsta de 50 de ani. 

Din acest an se dedică în totalitate filmului, stabilind un record de roluri, 

peste 200. Urmează o carieră de excepție în cinematografie în care rolul predilect 

este cel secundar, cu apariții de „culoare”, pitorești. „Într-un film în care rolul 

principal era un locotenent, eu eram precis ordonanța. Am reprezentat poporul 

român.” 

Devine unul dintre cei mai populari actori, întemeind, în anii 1980, alături 

de Colea Răutu și de alți actori, Uniunea Cineaștilor din România. 

În noaptea de 21 decembrie 1989 participă, alături de tineretul român, la 

manifestația anticomunistă din Piața Universității. Prima perioadă a regimului 

neocomunist va însemna pentru Bădia persecuții mai mari decât în regimul ceaușist, 

după cum avea să declare personal, în diverse interviuri. 

Ernest Maftei este, începând cu ianuarie 1990, unul din reperele Pieței 

Universității, îndemnând tineretul să lupte împotriva comuniștilor care își consolidau 

puterea. 

După 1989 activează pentru Libertate, Dreptate și Credința Strămoșească, 

precum și pentru instaurarea Statului de Drept în societatea românească, în diferite 

organizații civile și politice.  

Din 1997 devine membru al Partidului „Pentru Patrie”, alăturându-se luptei 

vechilor săi camarazi de credință și suferință. 

Cochetează și cu televiziunea, moderând emisiunea cu caracter agricol 

„Ferma” difuzată pe TVR 2, dar apare și în diverse reclame publicitare.  

Dar „visul meu a fost să scriu”, mărturisește Ernest Maftei în anul 1999. 

Debutul său ca scriitor se produce pe vremea când era elev al Școlii Normale din 

Bacău. „Eu când m-am dus și m-am înscris la Iași, nu m-am dus ca să mă fac actor, 

m-am dus să învăț cum să scriu piese de teatru”: - „Umbre din trecut” (1943), 

„Răzeșii lui Bogdan” (1953), „Îndoiala” (1957). În anul 1960 ia premiu pe țară la 

un concurs de epigrame, fiind inclus în „Enciclopedia epigramiștilor români”. 

Poeziile scrise de-a lungul anilor au fost adunate în placheta „Autografe”, volum 

apărut în anul 1997. 

Bădia Ernest Maftei rămâne în memoria societății românești ca un actor cu o 

popularitate uriașă, bucurându-se de premii și distincții naționale (Meritul Cultural 
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clasa I, Premiul Uniunii Cineaștilor, Premiul UCIN), ca și de simpatia publicului 

românesc. 

„Un punct … încă nedefinit, 

cu ifose de Univers 

pe-acest rotund m-am rătăcit 

Într-un vârtej greu de-nțeles 

Abia am poposit 

Lăsând o urmă de nimic 

În praful învechit 

C-am și plecat de unde am venit.” 

(Ernest Maftei, Am plecat, vol. Autografe) 

Marele actor se stinge din viață în dat de 19 octombrie 2006, la vârsta de 86 

de ani, în urma unui cancer pulmonar. Bătrânelul sfătos, mic de statură, dar cu inimă 

cât roata carului a încălzit sufletele spectatorilor cu talentul său și vorba-i șugubeață. 

Peste 50 de ani de carieră încununați de succes îl fac pe Ernest Maftei să rămână în 

galeria marilor actori români. 

 

Bibliografie: 

Eugen Budău, Bacăul literar, Editura Universitas XXI, 2004, pp. 322 – 323; 

Diana Popescu, Adevărul literar și artistic, 472/1999 (interviu) 

ro.wikipedia.org – Ernest Maftei, www.cinemagia.ro, www.videofil.ro, www.port.ro 

– Ernest Maftei. 

 

 

Obiceiuri şi tradiţii băcăuane – iarmarocul 

Prof. înv. primar Ştefania-Iuliana Iosub 

Şcoala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu’’ Nicolae Bălcescu 

 

 Oamenii se nasc, trăiesc şi, când le vine timpul, trec în eternitate. Oraşul 

rămâne, generaţiile se succed într-o repetare continuă. E dreptul lor să ştie istoria 

aşezării în care se formează şi muncesc, în care iubesc şi işi cresc copii şi apoi, mai 

devreme sau târziu, işi dorm somnul veşniciei. Ciclurile vieţii se repetă de sute, 

poate mii de ani. Mărturiile pe care le moştenim trebuie păstrate cu sfinţenie şi 

transmise. 

În toate documentele şi scrierile despre Bacău m-au fascinat cele despre 

iarmaroc,asta pentru  că dintotdeauna mi-au plăcut sărbătorile. 

 În Bacău, iarmarocul, bâlciul, târgul de Sf. Petru se desfăşura în Lunca 

Bistriţei, pe Câmpul Poştei, ca apoi, mulţi ani, să fie organizat la marginea 

Cartierului Serbăneşti, pe locul unde este acum Târgul de maşini. Totul începea cu o 

săptămâna înainte, comedianţii traversau oraşul anunţând marele eveniment, pe 

străzi erau scoase cuşti cu animale, căruţe cu decoruri. Din iarmaroc puteai cumpăra 

orice, de la încalţăminte până la vin, alimente, animale, butoaie, lemn de foc şi de 

construcţii, mere murate, halviţă, covrigi cu susan, vată de zahăr, bucuria copiilor, 

http://www.cinemagia.ro/
http://www.videofil.ro/
http://www.port.ro/
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care se înfiinţau primii la iarmaoc. Orăsenii, dimpreuna cu târgoveţii beau bere, 

bragă, iar pe grătare sfârâiau cârnaţi proaspeţi de porc, hălci de carne. Distracţia era 

asigurată de trageri cu puşca, aruncarea cercului, teatru de păpuşi, unde eroi erau 

Vasilache şi Mărioara, iluzionisti care înghiţeau săbii, scoteau porumbei din joben, 

batiste din urechi etc. Curajul era pus la încercare când te dădeai cu iujul. Erau mici 

şi mari, colorate, luminate, care se învârteau ameţitor toata ziua, Vârstnicii îşi mai 

amintesc de parfumul gogoşilor pudrate cu zahăr, „la care erau nişte cozi infernale”, 

de siropul de trandafiri şi de braga rece, tare bună în zăpuşeala verii. „Dar flaşneta? 

Dar biletele de papagal?” N-au uitat nici mărfurile aduse de negustori – pitici din 

ipsos, îngerasi, casete din scoici, cocoşei din lut care fluierau etc. - roata norocului şi 

tarabele cu bricege şi cutite. 

Veneau oameni din toate comunele din apropiere, din întreg judeţul, dar şi 

din judetele învecinate. Muzici peste muzici, era angajată de Primărie o fanfară, însă 

veneau şi foarte multe grupuri de tigani lautari. Mult asteptat era „Taraful lui 

Angheluta”, fără de care orice petrecere, din iarmaroc sau de pe terase era de 

neconceput. Băcăuanii deveneau liberi la pungă, iar comercianţii, „artiştii”, meşterii 

populari şi le umpleau, să le ajunga pâna la următorul iarmaroc. 29 iunie devenea 

cea mai lungă zi a anului, cea mai frumoasă, care iţi rămânea în amintire prin ce 

cumpărai sau prin întâmplarile la care ai luat parte. 

 O dovadă a frumuseţii acestui eveniment este şi pictura lui Grigorescu 

„Bâlciul de la Bacău”. 

 Alexandru Vlahuţă consacra un spaţiu destul de larg acestui tablou în 

lucrarea sa „Pictorul Grigorescu”: ,,Aşa e făcut Bâlciul de la Bacău. O pânză mare, 

pe care e aruncat dintr-o dată, în icoane puternice, un mare înţeles istoric al vieţii 

neamului românesc din Moldova, o pagină sfâşietoare, scrisă de un profet.’’ 

 

 

O incursiune a satului natal Luncani 

Prof. înv. primar Irina-Vasilica Kincses, 

 Școala Gimnazială ,,Alexandru Piru” Mărgineni, Bacău 

 

,,Culege toată viața ca să ajungi bogat, dar nu uita, copile, de unde ai 

plecat!” 

 Istoria satului meu natal Luncani își are rădăcinile de mult, în negura vremii, 

deși i se spunea ,,un loc în pustie” este de fapt un colț de natură feeric cu păduri și 

dealuri rodnice și aer proaspăt și curat. Așa cum îmi place să spun: ,,o oază în care 

orice trecător își găsește alinarea sufletului și încântarea privirii”.  

 Între dealurile Tocila, Pleșa și Chicerea, pe stânga apei pârâului Trebeș, se 

află casele și anexele gospodărești de veche și nouă tradiție ale locuitorilor din satul 

Luncani, comuna Mărgineni, județul Bacău. Situat la o distanță de 14 km de 

municipiul Bacău, pe șoseaua ce duce spre Moinești, satul și-a luat numele de la 

locuitorii care și-au făcut case în frumoasa luncă a Trebeșului, apă ce duce pe la 

poalele dealurilor și codrilor seculari de odinioară. 



Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 114 

Prima atestare documentară a satului este menționată în anul 1560 la 6 

aprilie, într-un document emis de Alexandru Lăpușneanu. Aşa cum spunea pictorul 

Ioan Măric, în cartea sa, „paşii omului ajung acolo unde dictează Dumnezeu”, atunci 

pot spune că, satul Luncani înseamnă ,,Lada de zestre” (Ioan Măric) cu obiceiuri, 

datini, tradiţii. Locul sfânt al naşterii, locul copilăriei pe care-l port în suflet, ca pe o 

icoană, oriunde merg. 

 Printre luncănenii, păstrătorii de datini și tradiții se găsește cel mai drag și 

mai apropiat de oameni este pictorul Ioan Măric, născut la 12 octombrie 1945. A 

început să picteze de mic, a expus lucrări începând din 1961, din 1967 a urmat 

cursurile Școlii Populare de Arte din Bacău, sub îndrumarea pictorului Ilie Boca. În 

1969 a obținut prima recunoaștere oficială, Premiul III la Expoziția Republicană de 

la București. A participat la numeroase expoziții de grup ale pictorilor naivi, în  țară 

și străinătate, la numeroase tabere de creație, prima expoziție personală a deschis-o 

la Bacău, în anul 1974. A avut 75 de expoziții personale și a fost prezent cu lucrări 

la peste 350 expoziții colective din țară și din strinătate (Cehoslovacia, Elveția, 

Italia, Franța, Ungaria, Germania, Olanda, Egipt, Mexic, S.U.A, Belgia, Austria, 

Rusia, Danemarca, Polonia etc.). A obținut premii în țară și străinătate: Premiul I la 

Expoziția Republicană de la București (1971, 1981, 1985); Premiul I la Saloanele 

Interjudețene de la Bacău și Botoșani (1990), Cluj- Napoca (2004). În străinătate a 

obținut Medalia de aur la Veneția (1973), Lungano (1974) și Viareggio (1976).  

Lucrările sale au făcut obiectul unor filme de scurt metraj și au fost reproduse în 

paginile unor cotidiene și reviste din țară și străinătate și se află în colecții din țară și 

străinătate. 

 Titlurile de fiu de onoare al satului (azi uliţa unde s-a născut și îi poartă 

numele), al comunei Mărgineni, apoi al oraşului Bacău şi al judeţului Bacău, de care 

îl leagă şi recunoştinţa învăţămintelor dobândite în atelierul prestigiosului pictor Ilie 

Boca şi de la regretatul pictor Velea Gheorghe, filmele ca În pădurea cea stufoasă, 

realizat de Studioul „Al.Sahia”, în regia lui Titus Mesaroş, sau acela datorat 

cineclubului din Bacău (regizor Vladimir Lukaveski),  l-au onorat şi i-au răsplătit 

aşteptările. Acestea i-au sădit în suflet o bucurie rară, ivită din sentimentul 

demnităţii unui fiu al Luncanilor, care a reuşit să ducă în Parlamentul european de la 

Bruxelles şi la Strasbourg, cât şi pe toate cele cinci continente, ceva din lumea 

acestui sat, din fibra umorului românesc, din neastâmpărul imaginaţiei iscoditoare a 

picturii naive, atât de generos reprezentată pe plaiurile moldave şi identificată 

adeseori cu marile căutări şi împliniri ale artistului Ioan Măric (zis Bădiţa). 

Amintirea uliţelor pline de colb, scăldate în dogoarea soarelui vrednic şi el de iubire, 

ori în mantia albă a iernilor înveselite de colindători, este mereu străjuită în memoria 

pictorului de un vechi monument monahal, cu numele Vovidenia, unde Bădița când 

era copil se hârjonea prin clopotniţă, iar astăzi îi este subiect de pictură, cu cele trei 

bucurii ale vieţii omului – naşterea, nunta, înmormântarea. Toate aceste dealuri, 

menite să-ţi ridice privirea către înaltul ceresc încă de la primul cântat al cocoşului şi 

până în amurgul întoarcerii vitelor de la păşune, îşi află o sfântă însoţire în mintea 

pictorului cu bisericile ridicate de înaintaşii noştrii, spre tihnită şi fericită iluminare, 

ca prinos de bogăţie pentru minte şi suflet. Mă gândesc, mai ales, la biserica Sfinţii 
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Voievozi-Vovidenia, cea din lemn de stejar, construită în anul 1777. Aşa cum 

spunea și pictorul Ioan Măric, dealurile şi bisericile satului Luncani sunt îngemănări 

între înălţimile create de natură şi cele făcute de oameni, spre a ne bucura privirea şi 

sufletul de credinţă, de respect pentru miracolul vieţii. 

Tot ceea ce se poate vedea în pânzele pictorului, de la vesela şi aparent 

neobişnuita vecinătate dintre gospodarii satului şi lighioanele din ogradă, până la 

sărbătorile naşterii, ale botezului şi ale nunţii, ori la obiceiurile de înmormântare, 

toate isprăvile lui Creangă, dar şi peripeţiile mai noi, îşi află rădăcinile în lumea 

satului copilăriei, ca o icoană vie, născătoare de armonie şi de împlinita nevoie a 

râsului sănătos, grăbit să alunge norii durerilor şi ai îndoielii. 

 Într-un interviu luat pentru revista școlii Luncani, întrebat fiind, care este 

premiul de suflet al său, Bădița a răspuns: ,,-Trăiam emoția la fiecare moment, 

bucuria îmi dădea putere de muncă, o satisfacție de a merge mai departe. Eu le-aș da 

un sfat copiilor: pot să facă foarte multe din orice, sunt cioate, rădăcini cu alte forme 

diferite de păsări, de om, de animale. Numai puțin trebuie să intervii. Natura este 

frumoasă, dacă intervine omul o face și mai frumoasă”. 

 Întrebat fiind dacă evenimentele din lumea satului au legătură cu etapele 

vieții, pictorul răspunde: ,,Acestea fac parte din viața satului, viața se desfășoară de 

la naștere până la moarte. Sunt cele trei mari bucurii ale vieții: nașterea, nunta și 

înmormântarea. Cât de frumos este la un botez unde sunt ursitoarele care spun 

lucruri! Mie mi-au spus să mă agăț de o bidinea și acesta a fost chemarea mea! La 

nuntă, câte momente frumoase, plăcute trăiește omul! Cât te pregătești înainte și ce 

emoții până spune DA! Toată viață unui om poți să o pictezi de la naștere până la 

moarte. Din toate peripețiile, bucuriile și necazurile poți face o suită de lucruri din 

ele. Viața unui om este exact cum trece prin ea”. Personajele din tablourile sale 

reprezintă personaje din viața satului: ,,Ion, Vasile, Grigore, fiecare are câte o 

poveste, povestea lui: unuia îi plăcea dansul, altuia îi plăcea nunta, altul vorbește 

mult, altu-i prea tăcut, unu-i povestitor, altu-i născut șpanchiu. Personajele nu 

seamănă nici unul la fel. Cât este satul de mare nici unul nu găsești să semene. Cum 

e pădurea care are uscături și satul are un trenchea-benchea, despre care se vorbește 

cel mai mult. Cei care sunt mai harnici și muncesc parcă nu sunt luați în evidență 

atât  mult. La sat fiecare e născut cu un semn, e născut cu ceva și cum își așterne așa 

doarme, cum își face viața așa trăiește”. 

 La întrebarea: ,,- Cum ar trebui să se poarte un dascăl cu elevii lui?”, 

pictorul răspunde: ,,Dacă vedeți că un copil are înclinație într-o direcție (în muzică, 

sculptură), să-l ajute după cum are posibilitatea. Să-i arate că poate să facă ceva din 

orice material. Mai târziu va fi recunoscător: ,,- M-a ajutat dna învățătoare!”. 

Dascălul să-i arate să lucreze din suflet, nu cum scrie la carte.” Pot spune cu mândrie 

că am învățat și eu și părinții mei, în aceeași școală în care a învățat și marele pictor 

Ioan Măric și am onoarea să predau în acest an școlar alături de fosta mea elevă 

Mădălina Măric (căs. Vântu).  

 Despre școala din Luncani am aflat din documente vechi că a început să 

funcționeze în satul Luncani, în anul 1879, sub conducerea lui Aurel Cotta, cu 37 de 

copii înscriși, ce proveneau din 192 de gospodării. 
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 Școala Luncani a constiuit primul contact cu învățătura a mai multor 

personalități culturale ale Bacăului și ale țării, cum ar fi: Dan Verona, fiu al satului 

Luncani, poet, prozator, traducător, textier, redactor de emisiuni culturale la radio și 

licențiat în filologie. S-a născut la 2 iulie 1974, având numele la naștere de Nicolae 

Crețu. A debutat cu versuri în revista ,,Ateneu” și a primit nenumărate premii: 

Premiul pentru Proză al Uniunii scriitorilor din România și al revistei ,,Luceafărul” 

în anii 1972 și 1982. Un alt fiu al satului răzesc este dl Viorel Savin, dramaturg, 

poet, publicist, funcționar cultural, fost director a unor centre culturale importante 

din Bacău printre care: Teatrul Bacovia, Biblioteca Județeană ,, C. Sturza” și a Case 

de Cultură. Bunul simț și înclinația spre a învăța cât mai mult a rămas și generațiilor 

de copiii din zilele noastre. 

 

Bibliografie: 

1. Ioan Măric, ,,Lada de zestre”, 2012, Ed. Vicovia; 

2. Șendrea Eugen, ,,Istorioa necunoscută a Bacăului”, 2010, Ed. Vicovia. 

      

    

 

 

Poveste de Crăciun 

Eliza-Marga Lăpuşneanu 

Grădiniţa cu Program Săptămânal AGRICOLA Bacău 

 
În contextul actual, şcoala este chemată să se îndepărteze tot mai mult de 

rolul tradiţional centrat pe transmiterea de cunoştinţe delimitate strict pe discipline 

de studiu şi să-şi asume un rol mult mai complex, acela de a-i pregăti pe copii pentru 



Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 117 

o lume în schimbare, formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le 

permită să-şi găsească locul şi menirea socială într-un sistem flexibil şi dinamic, în 

funcţie de aptitudinile şi abilităţile fiecăruia. 

 Educaţia timpurie este cea care pune bazele educaţiei artistice, fiind factorul 

hotărâtor în formarea copiilor, elevilor în spiritul cunoaşterii, cultivării şi 

valorificării fenomenului artistic în general şi a celui local în special. Copiii pot fi 

antrenaţi în activităţi privind tradiţiile şi obiceiurile locale în vederea păstrării, 

respectării şi continuării acestora, dar şi pentru că ele constituie un izvor de 

inspiraţie pentru o meserie viitoare. 

 Astfel, în fiecare an, în perioada sărbătorilor de iarnă copiii de la Grădiniţa 

AGRICOLA, participă cu plăcere la toate activităţile de pregătire a evenimentelor: 

împodobesc bradul, învaţă poezii, colinde şi urături, învaţă să danseze şi să 

confecţioneze măşti. Toţi copiii îi aşteaptă pe Moş Nicolae şi pe Moş Crăciun cu 

daruri dorite şi meritate. 

Sărbătorile de iarnă marchează inaugurarea unui alt ciclu temporal şi sunt 

concretizate în ceea ce numim datini şi obiceiuri. Dacă cele dintâi sunt  constructe 

mentale vechi şi complexe, alcătuite din credinţe, mituri, idei, asocieri de semne şi 

simboluri, însuşite ca zestre  culturală tradiţională, celelalte sunt chiar punerea lor 

ritmică şi riguroasă în practică, nelipsite adesea de elemente înnoitoare, de variaţii 

zonale şi de schimbări spectaculoase de funcţii. Sărbătoarea nu înseamnă, aşadar 

numai bucurie, descătuşare de energii sau excese de tot felul, ci freamătul aşteptării 

ei, cu toate pregătirile şi cu toate renunţările la ceea ce este vechi, pentru a putea 

intra purificat într-un asemenea moment încărcat cu energii şi promisiuni de 

împlinire. 

 Aduse în faţa părinţilor pe scenă în cadrul serbărilor de iarnă, datinile şi 

obiceiurile prilejuite de aceste sărbători capătă valenţe noi. Este vorba de o 

dedublare a funcţiilor acestora: o funcţie tradiţională, legată de implicaţiile lor în 

comunitate şi spectacolul scenic, în care recuzita, textul şi jocul trebuie să 

corespundă unor cerinţe subordonate spectacolului. Decodificarea mesajului 

transmis de aceste obiceiuri şi recompunerea lor într-un cadru modern, nou, cerut de 

realităţile actuale, duc la transformarea lor în adevărate spectacole cu un profund 

specific naţional. 

 Colindele, cântecul de Stea, urăile de belşug şi recoltă bogată, pluguşorul, 

urarea cu sorcova, jocurile: capra, ursul şi căluţii  constituie repertoriul de Crăciun al 

serbărilor de iarnă din Grădiniţa AGRICOLA.  

Adeseori, în aceste spectacole, educatoarele conduc copiii din interior, 

jucând ele însele diverse roluri, transformând totul într-o activitate, pe cât de 

atractivă, pe atât de educativă. 

Astfel, spectacolul de Crăciun prinde contur într-o poveste mirifică în care 

copiii, educatoarele şi spectatorii manifestă, deopotrivă, emoţii favorabile 

consolidării unui set de valori stabile şi coerente. 

Partenerii noştri, Grupul de firme Agricola Internaţional, sunt gazdele 

spectacolului anual oferit de copiii şi educatoarele grădiniţei, cu prilejul sărbătorilor 

de iarnă. Pentru adulţi şi copii, acest moment reiterează tradiţii şi obiceiuri româneşti 
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care ne apropie de rădăcinile noastre, ne amintesc de dăinuirea poporului nostru 

peste ani.  

Un astfel de eveniment a avut loc în decembrie 2015. 

Pe melodia „Noapte de vis” apar povestitorii, însoţiţi de „zâne ale iernii” 

care aruncă „fulgi” peste invitati. 

Povestitor 1: -Cândva, demult, la marginea unui oraş, trăia un meşter bătrân care 

făcea jucării. Tot anul meşterea la ele cu dragoste şi răbdare. Erau minunate şi nu 

semanau una cu alta. 

În Ajunul Crăciunului, bătrânul meşter pleca din oraş să-şi vândă jucăriile. 

Oamenii din acel oraş nu erau prea bogati. Meşterul le vindea jucăriile pe mai nimic. 

Dar asta nu-i scădea cu nimic bucuria de a face jucării . Mulţi copii erau 

fericiţi, după datină, în dimineaţa sărbătorii de Crăciun.  

Povestitor 2: -Dar, într-un an, Meşterul vânduse toate jucarile şi se întorcea spre casă 

cu sacul gol. La marginea oraşului s-a oprit să privească la o fereastră. Ştia că acolo   

locuieşte o familie săracă şi se întrebă:  

Moşneag: - Oare ce jucării or fi primit copiii din aceasta casă? 

Copil1:  - Ah, dacă am avea o păpuşă, numai una, ne-ar fi de ajuns. 

Copil 2: - Da, ne-am juca împreună şi nu ne-am certa niciodată pentru ea. 

Povestitor 2:  - Bătrânul ştia că nu mai avea nicio jucărie si tare ar fi vrut să le 

dăruiască măcar una. Dar deodată... ce minune! Câteva păpuşi tocmai au răsărit, nu 

se ştie de unde, pe fundul sacului. 

JOC CU TEXT ŞI CÂNT – PĂPUŞILE - Grupa mică     

Povestitor 1:  - Şi, astfel, dorinţa celor doi copii sărmani s-a îndeplinit chiar mai 

mult decât şi-au imaginat. În drum spre casă, bătrânul gândea: 

Moşneagul:  - Aş vrea sa fac şi mai  multe jucării, încăt să dăruiesc câte una 

fiecărui copil din lume, dar mai ales copiilor sărmani, cărora n-are cine să le 

cumpere".  

Povestitor1: - Și cum mergea așa, pe gânduri, văzu în zapadă.... nişte pui de pinguini 

care-l priveau cu ochii trişti. 

Moşneagul: - Sărmane făpturi, ce vă doare? 

Pinguinii: - Ne e foameee! 

Moşneagul: - Ah,ce mult mi-aş dori să am demâncare pentru cei flămânzi şi 

neajutoraţi....! 

Povestitorul 2: - Bătrânul privi cu tristeţe spre sacul gol şi  minune mare... Nu se ştie 

cum ... în sac găsi câţiva peşti pe care îi lăsă pinguinilor în dar. ( pinguinii stau 

leşinaţi de foame, moşul lasă peştii pe furiş, pleacă apoi tiptil) 

DANSUL PINGUINILOR - Grupa mijlocie   

Povestitorul 1: - Plecă Bătrânul nostru mai departe la drum, dar oboseala îl ajunse. 

Bătrânul: - Ce-ar fi să mă întind aici lângă brăduţ? Mi-ar prinde taaare bine un 

pui de somn. 

Povestitorul 2:- Parcă din ceruri, glasuri de copii începură să cânte. 

GRUP VOCAL (lângă brad) - O brad frumos (toate grupele) 

Povestitor 1: - Din cerul înstelat, mii de fulgi argintii au venit să danseze pe chipul 

Moşului adormit. Erau veseli, gingaşi şi zglobii. Şi Moşul zâmbea fericit. 
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DANS CU FULGI ŞI ÎNGERI - Grupa mijlocie 

Povestitor 2: - Deodată, un înger de un alb strălucitor a luminat fruntea moşului. 

Făptura aceea gingaşă i-a vorbit cu glas limpede ca de copil: 

(Îngerul îl înveleşte pe „moş” cu o mantie roşie şi un fes de Moş) 

Îngerul: - Văd că ai o inimă bună. Toate dorinţele tale se vor îndeplini şi toţi copiii 

vor avea jucării. Lumea nu va mai suferi de foame. Trebuie să mergi cu mine. 

(Moşul pleacă cu îngerul) 

Povestitorul 1: - Ca din pământ,  a apărut o sanie fermecată purtată în zbor de niste 

reni minunaţi. 

Şi bătrânul s-a înălţat cu ei în slava cerului înstelat, spre o lume de basme. 

Povestitorul 2: - Nu v-aş putea spune cât şi pe unde l-a purtat sania fermecată. Într-

un târziu, a simţit cum coboară lin într-un ţinut înzăpezit, unde îl astepta o căsuţă cu 

ferestre luminate. O mulţime de pitici, ca şi cei din poveşti, l-au întâmpinat bucuroşi. 

Piticii erau harnici şi îndemânatici, gata să se apuce de treabă. 

JOC CU TEXT ŞI CÂNT - PITICII/DANS CRĂCIUNIŢE - grupa mare 

(Moşul şi Îngerul, pleacă în culise cu sacul plin de jucării făcute de Pitici şi 

Crăciuniţe ) 

Povestitorul 1: - Şi de-atunci, dragii noştri, bătrânul meşter priceput îi îndrumă pe 

pitici şi împreună fac jucării, mereu mai multe şi mai frumoase. Pentru fiecare copil 

din lume, jucăria pe care şi-o doreşte. Moşul are grijă de toţi copiii... bogaţi ori 

sărmani.... o dată în an.   

Povestitorul 1: - În seara de Ajun sosesc colindătorii. La fiecare casă, ei aduc vestea 

minunată a naşterii Domnului şi urează un an bun şi îmbelşugat. 

Povestitorul 2: - Povestea mai spune că atunci când Moşul aude colinde el apare, din 

moşi strămoşi în casele noastre. 

Aşa vine Bătrânul Crăciun cu daruri la noi.  

 

 

Radu Beligan 

Prof. înv. primar Rodica LEONTE 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Radu Beligan s-a născut pe data de 14 decembrie 1918 în localitatea 

Galbeni, comuna Filipești, judeţul Bacău. A urmat Şcoala de Băieţi Nr. 2 din Bacău, 

actuala  Şcoală Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău devenind ulterior un 

actor român cu o bogată activitate în teatru, film, televiziune și radio. În semn de 

preţuire pentru artistului poporului, Radu Beligan, în incinta şcolii mai sus amintite 

există un amfiteatru care îi poartă numele, deoarece în anul școlar 1928 - 1929 

domnia sa a absolvit clasa a IV-a în această școală. Pe linie maternă este grec de 

origine, pe linie paternă, fiind urmaș al unuia dintre frații lui Ion Creangă.  

Cariera lui, de peste șapte decenii, include numeroase piese de teatru jucate 

sau regizate, filme, evenimente de radio sau televiziune. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/14_decembrie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1918
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galbeni_%28Filipe%C8%99ti%29,_Bac%C4%83u
https://ro.wikipedia.org/wiki/Teatru
https://ro.wikipedia.org/wiki/Film
https://ro.wikipedia.org/wiki/Televiziune
https://ro.wikipedia.org/wiki/Radio
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Creang%C4%83
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Radu Beligan a debutat pe scena teatrului Regina Maria, în spectacolul 

„Crimă şi pedeapsă”, de Gaston Bary, după Fiodor Mihailovici Dostoievski, în regia 

lui Mihai Zirra. 

 Pe scena Teatrului Naţional, dar şi pe scenele altor teatre Beligan a regizat şi 

interpretat numeroase piese de teatru şi roluri. 

Între anii 1950 şi 1965, Radu Beligan a fost profesor la Institutul de Teatru 

şi Film, în anul 1971 a devenit preşedinte activ al Institutului Internaţional de 

Teatru, iar în anul 1977 a devenit preşedinte de onoare pe viaţă al instituţiei. 

Beligan a fost copreşedinte, alături de Yehudi Menuhin, al Festivalurilor 

Internaţionale de Teatru şi Muzică organizate de UNESCO, în perioada 1971 – 

1978. 

În anul 1980, Radu Beligan a primit premiul Academiei „Le Muse” din 

Florenţa, iar în anul 1994 a primit titlul de Doctor Honoris Causa al Academiei 

„George Enescu” din Iaşi. 

Actorul a mai primit trofeul Dionysos, oferit la Gala UNITER (1995-1996) 

şi premiul Academiei Române (1997). 

În anul 2002, preşedintele Franţei, Jacques Chirac, a semnat Decretul prin 

care Radu Beligan a fost numit în grad de Ofiţer al Ordinului Naţional al Legiunii de 

Onoare. În acelaşi an, actorul a primit Marele Premiu acordat de Guvernul 

României, în cadrul Premiilor Naţionale de Teatru. 

În anul 2003, Beligan a primit titlul Doctor Honoris Causa al Universităţii 

Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale”. În acelaşi an, 

actorul a primit trofeul „România 2000”. 

În anul 2004, Radu Beligan a devenit membru de Onoare al Academiei 

Române, drept recunoaştere a activităţii în domeniul artei. Totodată, Radu Beligan a 

fost decorat cu Ordinul Drapelul Iugoslav cu steaua de aur şi colan şi cu Ordinul 

Serviciul Credincios „Mare Ofiţer”. 

În anul 2008, Beligan a fost decorat cu Ordinul Naţional „Steaua României” 

în gradul de „Mare Cruce” cu însemn pentru civili. 

În martie 2012, a primit titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bacău. 

Teatrul de Vară din Bacău îi poartă numele. 

În anul 2013, Radu Beligan a intrat în Cartea Recordurilor/Guiness Word 

Records, ca „cel mai longeviv actor de teatru în activitate”, iar în anul 2014 a fost 

premiat pentru întreaga carieră la Gala Premiilor Gopo. 

Dincolo de activitatea sa în teatru şi film, Radu Beligan a publicat cărţile 

„Pretexte şi subtexte” (1968), „Luni, Marţi, Miercuri…” (1978) şi „Note de 

insomniac” (2001). 

A fost ales membru de onoare al Academiei Române în 2004. În data de 27 

martie 2011 a primit o stea pe Walk of Fame București. Pe 15 decembrie 2013 a fost 

inclus în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai longeviv actor aflat în activitate pe 

scena unui teatru.  

Aflat în Bacău, acum 8 ani, Radu Beligan le mărturisea spectatorilor – 

confidenți: „A îmbătrâni înseamnă a arunca peste bord toate ideile preconcepute, 

înseamnă a deveni mai uşor, mai liber. Într-un anumit sens eşti mai bătrân când eşti 

http://zdbc.ro/diana-lupescu-radu-beligan-si-paul-grigoriu-vor-primi-titlul-de-cetatean-de-onoare-al-municipiului-bacau/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Rom%C3%A2n%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/2004
https://ro.wikipedia.org/wiki/Walk_of_Fame_Bucure%C8%99ti
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cartea_Recordurilor
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tânăr şi mai tânăr când eşti bătrân. (…) Viaţa mea n-a fost uşoară. A fost o luptă 

permanentă şi sper că am ieşit învingător, nu e o victorie strălucită, dar o victorie 

confortabilă. În ultima vreme foarte multă lume îmi pună această întrebare 

stereotipă: «Care este secretul longevităţii dumneavoastră?». Cât încă mai am 

răbdare să le răspund le spun că după mine secretul biblic al longevităţii este 

iubirea. Cred că suntem pe pământ pentru acest motiv: să iubim. Le spun adesea 

celor ce vor să mă asculte: «iubiţi ce vreţi, dar iubiţi!». Nimic nu este mai 

dezastruos decât infirmitatea inimii. (…) Şi fiindcă am acest prilej, daţi-mi voie să 

vă declar că vă iubesc. Da, vă iubesc şi pe dumneavoastră, spectatorii mei 

credincioşi, care m-aţi făcut ceea sunt azi. (…) Am călătorit frumos împreună. Dacă 

viaţa este o călătorie scurtă, trebuie să încercăm s-o facem la clasa I”. Aceasta a 

fost mărturisirea consemnată, la acea vreme, de Ziarul de Bacău 

 

 

Din trecutul unui dascăl băcăuan, Sava Ariton 

Prof. înv. primar Daniela Loțcu, înv. Maria Hagimă 

Şcoala,Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Printre institutorii oraşului Bacău, o figură care s-a distins şi care va rămâne 

veşnic în amintirea tuturor este aceea a domnului Sava Ariton.  

După terminarea Seminraului ,,Veniamin Costache” din Iaşi, venit ca tânăr 

institutor în oraşul Bacău, în anul 1888, la Şcoala Nr. 3 de băieţi (actuala Şcoală 

Gimnazială ,,Spiru Haret”), este numit director al acestei şcoli în anul 1897, în urma 

unui concurs depus ad-hoc, nu pe cale politică, funcţie în care rămâne până în anul 

1899, când este numit director al Şcolii de băieţi Nr. 2, (actuala Şcoală Gimnazială 

,,Alexandru Ioan Cuza”), unde rămâne în funcţie până în anul 1931, când a ieşit la 

pensie. 

S-a menţinut mai departe prin meritele sale personale şi a fost întotdeauna 

respectat de colegii săi. I s-a oferit postul de inspector, dar nu a acceptat, rămânând 

mai departe la catedră, locul unde se simţea foarte bine. Pe drept cuvânt, revizorul 

şcolar P. Volănescu aprecia: ,,după informaţiile de la ceilalţi colegi, d-l Ariton este 

un foarte activ institutor şi poate cel mai cult dintre dânşii. Şcoala, sub toate 

raporturile este foarte bine, ceea ce denotă că e un excelent director.” 

Înfiinţarea şi activitatea bibliotecilor şcolare în oraşul Bacău a constituit o 

preocupare permanentă atât a conducerilor de şcoli cât şi a Revizoratului Şcolar. 

Astfel, documentele precizează că Şcoala de Băieţi Nr. 2 (astăzi Şcoala „Al. I. 

Cuza”), în 1891 avea o bibliotecă de 47 de cărţi, iar directorul Sava Ariton era poate 

„unul dintre cei mai culţi institutori”. 

Timp de 32 de ani cât a funcţionat ca director al acestei şcoli, prin munca 

depusă a reuşit să înalţe prestigiul acestei şcolii atât de mult, încât părinţii copiilor 

din întreg oraşul nu mai voiau să dea copiii la altă şcoală, decât la cea condusă de 

Sava Ariton. Din această cauză numărul elevilor şcolii a crescut cu mult peste 

nivelul admis de regulamente. Încă din anul 1905, elevii acestei şcoli căpătau 

cunoştinţe practice de mare actualitate şi trebuinţă pentru ei şi economia naţională. 
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Tot acum activitatea acestei unităţi de învăţământ s-a extins prin înfiinţarea Şcolii de 

Adulţi care cuprindea cursuri de alfabetizare pentru neştiutorii de cartecei cu 

învăţământul primar neterminat, precum şi o secţie comercială.  

Datorită activităţii sale neobosite, în cursul anului 1903, pentru prima dată în 

ţară, ia fiinţă în această şcoală, batalionul micilor dorobanţi. În timpul defilărilor din 

10 mai, în ropote de aplauze, micii dorobanţi se întreceau în pas de defilare cu 

regimentele adevărate de soldaţi. În anul 1904 cu prilejul sărbătoririi a 400 de ani de 

la moartea lui Ştefan cel Mare, batalionul micilor dorobanţi a înlocuit armata- care 

în acel moment se afla plecată în manevre-defilând în faţa ministrului instrucţiunii 

de atunci, Spiru Haret, în aplauzele miilor de oameni care participau la acele serbări 

comemorative. Acelaşi batalion a format garda de onoare în gara Bacău în anul 

1905- în lipsa armatei din localitate- când a fost trecută în revistă de bătrânul rege 

Carol I, cu prilejul trecerii prin gara Bacău a familiei regale. În cursul aceluiaşi an, 

cu prilejul congresului Băncilor populare care a avut loc la Bacău, prezentându-se 

batalionul micilor dorobanţi, ministrului instrucţiunii Mihail Vlădescu, el rămâne 

impresionat şi la întoarcerea în capitală, dă ordin ca în toate şcolile să se înfiinţeze 

astfel de batalioane ale micilor dorobanţi. 

La serbările şcolii veneau cei mai distinşi oameni ai Bacăului. Prestigiul 

şcolii sub conducerea lui Sava Ariton întrecea pe toate celelalte, astfel că părinţii 

elevilor se simţeau mândri de a avea copiii la această şcoală, care se confunda cu 

persoana sa. Nimeni nu mai spunea că îşi dă copilul la Şcoala Nr. 2, ci la ,,şcoala lui 

Sava Ariton”, nume care are ecou şi astăzi, ori de câte ori se vorbeşte de această 

şcoală. 

Astfel de modele în învăţământ au pregătit generaţiile care ne-au dat 

întregirea neamului şi am dori ca exemplul lui Sava Ariton să fie continuat de 

dascălii de azi, căci oameni ca el sunt mândria oraşului nostru şi a întregii 

ţări.Generaţiile care au trecut prin şcoala lui îl stimează şi continuă a-l da exemplu. 

Elevii lui Sava Ariton au devenit magistraţi, avocaţi, doctori, ingineri şi ofiţeri, 

personalităţi ale oraşului nostru şi ale ţării. 

Astăzi, biblioteca Şcoli Gimnaziale ,,Alexandru Ioan Cuza” Bacău poartă cu 

mândrie numele celui care a petrecut 32 de ani la conducerea sa. 

 

Bibliografie:  

Radu Costache, Bacăul de la 1850 la 1900, ediţia a 2-a, Editura Grafit, 2005; 

Grigorovici Grigore, Bacăul din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei Municipiului 

Bacău, 1933 

 

Tabloul unei sărbători de iarnă 

Prof. Ionela Lupașcu 

Școala Gimnazială Plopu, Dărmănești 

 

„Ursul de la Dărmănești” este cel mai popular obicei de iarnă din zona 

noastră, fiind și punctul central de atracție turistică din ajunul Anului Nou-pe 31 

decembrie. 
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Semnificația veche a Jocului Ursului este de a celebra forța animalului care 

învinge iarna sau moartea, precum și regenerarea naturii, curgerea anotimpurilor, dar 

și alungarea spiritelor rele, malefice. Este un obicei străvechi, din timpul dacilor, 

care și-a pierdut treptat magia păgână, dar care ne fascinează și astăzi și chiar dacă 

ne este greu să explicăm semnificația, toți dărmăneștenii sunt mândri de obiceiurile 

acestea.  

La Dărmănești fiecare cartier participă cu o „ceată” la sărbătoarea organizată 

de edilul orașului. Fiecare ceată se deosebește de celelalte prin costume, bătutul 

tobelor, cântecul ursului, urări. Totuși, toate au urși, ursari, irozi, toboșari, măscături 

și în spatele acestor parade se află zile întregi de muncă și ceva bani... 

Astfel, din noiembrie încep pregătirile... cu bătutul tobelor. Acestea sunt 

confecționate din piei de capră, întinse pe cercuri metalice. Cei cu talent artistic le 

pictează. Ciocănelele sunt făcute la strung cu multă măiestrie. Toboșerul trebuie să 

învețe bătăile specifice pentru ceata din care face parte. Iar pentru paradă trebuie să-

și pregătească un costum specific: cămașă albă, chiar națională, bundiță, pantaloni 

albi și chipiu, ca o șapcă, cu multe mărgele.  

Irozii – băieți sau fete, sunt frumos costumați cu cămașa albă, fustă plisată, 

lungă, cu dungi roșii, albe sau negre, ca niște prosoape naționale pe fond roșu. Peste 

umeri au prinse în formă de „X” bârnețe, de asemenea la mijloc cu batiste cusute 

manual. La mâini și la glezne se pun manșete colorate. Pe cap trebuie să poarte un 

chipiu țuguiat făcut din fâșii de hârtie creponată și pamblici colorate. Irodul are o 

sabie, care de obicei este din lemn, împodobită cu ghirlande. La picioare se pot 

prinde zurgalăi și nu trebuie să-i lipsească fluierul specific, ca un țignal.  

Ursarul este îmbrăcat tot în cămașă albă, pantaloni negri, vestă neagră sau 

bundiță națională. El are un băț frumos sculptat sau împodobit cu ținte și un obiect 

metalic – sită sau un bol metalic, care trebuie bătut de băț pentru a scoate sunete. 

Aceste două obiecte sunt folosite pentru a impresiona pe urși, care trebuie să fie 

ascultători și să joace după cum le comandă ursarul. În timpul jocului, ursarul 

mimează că lovește ursul cu bățul, care se așează, se rostogolește sau se ridică, așa 

cum este și cântecul.  

Însă, actorul principal este „ursul”. Băieții îmbracă de obicei, pieile de urs. În 

ultimii ani sunt și fete „curajoase” care se fac ursoaice. Pieile de urs sunt fie 

cumpărate și păstrate de la un an la altul, fie închiriate de șeful de ceată. Acesta se 

ocupă de organizarea întregii reprezentații. Cu multe zile înainte, căpitanul, cum i se 

mai spune, îi instruiește pe irozi și pe toboșari, iar cu două-trei zile până la marea 

confruntare, vin și urșii la repetiții. Frumusețea și multitudinea pieilor de urs aduc 

prestigiu „cetei”. 

În dimineața zilei de 31 decembrie toți se pregătesc să meargă la „Urs”. Cei 

care nu sunt irozi, urși sau ursari, se fac măscături. Aceștia pot avea diverse 

costumații sau măști. Cele mai apreciate sunt măștile din piele de oaie, foarte 

frumoase și mari, care întruchipeză moșnegi. Cel mascat se îmbracă în costum 

popular și opinci. Alte costume apreciate sunt hainele țigănești, împrumutate de la 

romii din comunitate. În ton cu moda, sunt și măștile cu personaje politice sau de 

actori, cântăreți ori sportivi. Toată ceata e organizată de șef, care urmărește ca toată 
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lumea să fie disciplinată, iar pe scena din centrul orașului, să aibă cea mai bună 

reprezentație pentru a câștiga locul I. Fiecare ceată e întâmpinată de oficialitățile 

orașului, care le recompensează cu un colac specific și o sumă de bani. 

Jocul Ursului atrage tot mai mulți străini și e plin net-ul de filmulețe, poate și-

a pierdut, mai bine zis uitat semnificația străveche, dar în goana de a nu ne uita 

tradițiile, tot dărmăneșteanul știe că trebuie să mergă cu „Ursul”! 

 

 

Obiceiuri și tradiții de iarnă 

Prof. înv. primar Camelia Maftei 

Școala Gimnazială „Scarlat Longhin” Dofteana 

 

 Toate popoarele lumii se individualizează în raport cu celelalte națiuni, 

printr-o variată gamă de tradiții și obiceiuri, născute și perpetuate de zeci de 

generații și care greu pot fi modificate sau înlocuite. 

 La sfîrșitul fiecărui an în comuna Dofteana, de Crăciun și Anul Nou, se 

păstrează și se practică obiceiuri și tradiții transmise din generație în generație. 

 Colindul este una din cele mai vechi tradiții si se respecta cu sfințenie. 

Băieții și fetele se adună pentru a pregăti numărul de colinde și traseul pentru a nu 

rămâne nicio casă necolindată.  

 A doua și a treia zi de Crăciun copiii umbă cu Steaua, un obicei străvechi 

care vrea să amintească steaua care a vestit nașterea lui Iisus și i-a călăuzit pe cei 

dragi. 

 Jocul caprei binedispune și este menit să aducă rodnicie, spor de animale, 

bogăția recoltelor.  

 Jocul ursului este cel mai spectaculos dintre toate jocurile, o explozie de 

culoare și mișcare, de zgomote infernale de tobe, fluiere, bici. Ceata urșilor este 

condusă de către un căpitan fiind compusă din: urși, ursari, irozi, mascați și toboșari. 

Urșii sunt jucați de persoane îmbrăcate în blană de urs împodobită cu canafi mari 

roșii. Ursarii sunt cei care conduc urșii printr-un lanț legat de capătul ciomegelor ce 

se prinde apoi de capul ursului. Sunt îmbrăcați în cămăși albe, pantaloni verzi și au 

pe cap pălării negre cu pene.  Irozii sunt îmbrăcați cu cămăși albe, bete așezate în 

diagonală pe piept și spate, fuste roșii, coifuri din hârtie de diferite culori pe cap și 

săbii de lemn în mâini. Ei dansează pe fondul bătăilor de tobă în două tonuri diferite, 

duelându-se în mod simbolic. Toboșarii sunt îmbrăcați în bluze roșii, șapcă cu 

mărgele și oglinzi, pantaloni negri prevăzuți pe partea laterală cu pamblici tricolore. 

Aceștia dau tonul jocului având tobele legate de trunchi.  

 În ajunul Anului Nou are loc și o Paradă Mascaților. În centrul comunei își 

fac apariția persoane costumate întruchipând diferite personaje din mitologie cu 

rolul de a stârni hazul și de a răspândi voia bună. 

 De asemenea, în centrul comunei are loc un spectacol de urături. Din cele 

șapte sate ale comunei vin cete de urători pentru a transmite mesaje și urări 

conducerii comunei. 
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 Tradițiile și obiceiurile din comuna Dofteana nu vor dispărea niciodată 

datorită iubitorilor acestor locuri de a le păstra și de a le transmite din generație în 

generație, iar noi, cadrele didactice, participăm în an de an la Festivalul de datini și 

obiceiuri organizat cu o săptămână înainte de sărbători. 

 

 

Eugen Şendrea- omul  

     siturilor arheologice băcăuane 

Prof. înv. primar Ionela Măgirescu 

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

Eugen Șendrea (25 februarie 1951 – 31 

iulie 2016, Bacău) a fost un istoric român 

care s-a ocupat în special de orașul Bacău, 

dar şi unul dintre cei mai citiți și mai prolifici autori băcăuani.  

Istoricul era binecunoscut în Bacău datorită prezenței sale agreabile, extrem 

de prietenos cu semenii, știind să poarte o conversație plăcută, presărată cu glume. 

S-a făcut remarcat ca scriitor și istoric și, de-a lungul timpului, a scris mai multe 

lucrări referitoare la orașul în care s-a născut, a crescut și pe care îl cunoștea mai 

bine decât oricare altul, născându-se în mahalaua evreiască a oraşului, în cartierul 

Leca, acum strada Alexandru cel Bun. De mic, a fost atras de lectură, în special de 

poveştile spuse de bătrâni. „Poate tocmai de aceea în anii de şcoală generală şi liceu 

nu am fost depăşit de nimeni la română şi istorie”, spunea Şendrea în interviurile 

acordate diferitelor publicaţii locale. 

A fost absolvent al Facultății de Istorie-Filosofie a Universității „Alexandru 

Ioan Cuza” din Iași, cu Atestat de Specialist în Monumente Istorice și a funcționat 

ca specialist în probleme de monumente istorice pe lângă Oficiul Judeţean pentru 

Patrimoniu Cultural Naţional Bacău până în anul 2001. 

Parcursul profesional i-a permis să aibă acces la informații, documente, 

mărturii și nu în ultimul rând experiența proprie îl recomandă drept cunoscător al 

Bacăului în parcursul său istoric.  

A avut numeroase funcții și a activat în organizații nonguvernamentale, 

valoarea sa fiind recunoscută cu premii și medalii, răsplata cea mai prețioasă fiindu-i 

titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Bacău”, acordat în anul 2008. Titlul i-a 

fost acordat atât pentru activitatea desfăşurată ca specialist pe probleme de 

patrimoniu naţional, dar mai ales pentru lucrările scrise, unele dintre ele fiind cele 

mai bine vândute cărţi ale autorilor din regiunea Moldovei. 

Pasiunea pentru cercetarea istoriei locale, experienţa din activitatea de 

păstrare şi valorificare a patrimoniului nostru istoric şi cultural s-au materializat în 

peste 25 de volume, ale căror subiecte, mai puţin cunoscute publicului larg, l-au 

adus în atenţia cititorilor, mai ales a celor tineri.  

Dintre lucrările publicate, cele mai cunoscute sunt: 

 „Istoria pe placul tuturor”; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Bac%C4%83u
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 „Istoria comorilor din Bacău”; 

 „Istoria Universității din Bacău”; 

 „Eroi băcăuani în lupta pentru independența și unitatea României” ; 

 „Istoria Colegiului Național Pedagogic Ștefan cel Mare din Bacău”; 

 „Istoria nevăzătorilor din Bacău”; 

 „Jafuri și crime din istoria Bacăului”; 

 „Istorisiri ciudate”; 

 „Iubiri vestite”; 

 „Pe urmele lui Ștefan cel Mare în Bucovina și în Țara Moldovei”; 

 „Istoria municipiului Bacău”; 

 „Povestea lui Gavril Buzatu-ultimul călău din Moldova”, ilustrată de 

pictorul naiv Ioan Măric; 

 „Istoria necunoscută a Bacăului”. 

A fost şi coautor la monografiile unor localităţi din judeţul Bacău.  

 Au rămas în manuscris mai multe lucrări, printre care „Istoria Cimitirelor 

din Bacău” și o istorie a restaurantelor, care urmau să vadă lumina tiparului atunci 

când ar fi existat fonduri.  

Aproape 30 de ani, istoricul a fost în mijlocul siturilor arheologice, în 

preajma obiectelor vechi, a monumentelor, tablourilor, a monezilor cu o valoare 

inestimabilă. A bătut la pas toate cotloanele judeţului şi a adunat material 

documentar de excepţie. „Uneori munceam şapte zile din şapte. După trei decenii, 

am ajuns să cunosc toate aşezările, să ştiu unde sunt valorile judeţului”, afirma 

istoricul într-un interviu acordat ziariştilor.  

În anii cât a muncit la Patrimoniu, a întocmit o listă a monumentelor 

istorice: 686 de obiecte, 170 de biserici din lemn, conace și palate. Scriitorul afirmă 

că în 1983 a avut ocazia să găsească cel mai scump tablou din judeţul Bacău şi unul 

dintre cele mai valoroase din ţară. „La o femeie am descoperit un tablou estimat la 

60 de milioane de dolari, opera unui pictor olandez de prin 1600. L-am dus cu 

escortă la Bucureşti”, povesteşte istoricul. Din case, colecţii personale sau 

ascunzişuri a găsit şi redat circuitului naţional alte valori. „Am găsit monezi din aur, 

cărţi şi icoane vechi, dar şi maşini de epocă, precum Oldsmobile, Ford sau Fiat 

Topolino. Tot atunci am descoperit unul din exemplarele «Cazaniei lui Varlaam» 

(1643), la Tiseşti, Târgu-Ocna, care acum se găseşte la Biblioteca Judeţeană din 

Bacău”, a completat el. Istoricul afirma că o parte dintre aceste bogăţii au fost duse 

la Mănăstirea Bogdana din comuna Ştefan cel Mare. „În 1982, cu aceste valori s-a 

garantat o parte din împrumutul lui Ceauşescu la FMI, împrumut care a fost achitat 

în 1989”, a mai afirmat scriitorul. Era convins că Bacăul are o avuţie incredibilă: 

tezaurele de la Brad (comuna Negri) şi Răcătău (cultura Monteoru). 

În vara anului 2016, s-a stins din viaţă, regretând că nu a avut posibilitatea 

să lucreze special pentru a scrie. ,,Ceea ce scriu eu, de multe ori e pe fugă. Am 

regretul că nu am avut o altă situaţie materială, care să-mi ofere confortul de a fi 

doar scriitor.”  
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Tradiţii şi obiceiuri la români 

Prof. înv. primar Titiana Mareş 

Şcoala Gimnazială Solonţ 

 

Din cele mai vechi timpuri religia s-a împletit cu tradiţia, datina şi 

obiceiurile, pe care omul le-a respectat şi le-a transmis ulterior prin viu grai din 

generaţie în generaţie, astfel înţelepciunea şi experienţa celor mai vechi strămoşi 

ajunge la noi sub forma obiceiurilor din viaţa celor de la ţară, fiind purtătoarele unor 

informaţii, a unei experienţe şi înţelepciuni vechi.  

În secolul 19 - 20 tradiţiile au început din păcate să dispară încetul cu 

încetul, reuşind să se păstreze cu precădere în lumea satului, acestea fiind adevărate 

centre de cultură de originalitate, în care ne regăsim rădăcinile şi autenticitatea. 

Satele noastre româneşti au rămas din fericire tributare tradiţiei străvechi, un 

exemplu în acest sens fiind obiceiurile legate de Sfânta Sărbătoare a Învierii 

Domnului din săptămâna premergătoare Sfintelor Paşti. Ultima duminică din Postul 

mare semnifică Intrarea Domnului Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. De Florii, 

cum sunt denumite în popor, se face dezlegare la peşte, se fac pomeniri, se sapă 

mormintele şi se decorează porţile şi casele cu ramuri de salcie, pe care credincioşii 

le aduc da le biserică. 

Joia Mare, cunoscută în calendarul tradiţional şi sub denumirea de joia 

morţilor sau cina cea de taină la care Hristos a prefigurat jertfa sa prin frângerea 

pâinii şi prin oferirea vinului ce simbolizează sângele ucenicilor săi. Specific deniei 

de joi seara este citirea celor 12 Evanghelii ce reprezintă fragmente extrase din cele 

4 Evanghelii în care sunt relatate patimile lui Iisus. Pe lângă acestea în joia Mare se 

practică un adevărat ritual închinat celor morţi.  

Potrivit credinţelor populare, în această zi cerul s-ar deschide pentru ca 

morţii să poată reveni temporar pe pământ , şi pentru ca cei vii să le poată transmite 

anumite masaje. Vinerea Paştelui este cunoscută ca Vinerea Seacă sau Vinerea 

Patimilor, creştinii merg la biserică, ţin post negru pentru iertarea păcatelor şi 

respectă severe interdicţii privind torsul, ţesutul sau cusutul. Este ziua de doliu a 

creştinătăţii, întrucât atunci a fost răstignit Mântuitorul, denia de vineri seara este a 

înmormântării lui Iisus. 

Noaptea Învierii Domnului reprezintă pe lângă simbolul sacru al jertfei lui 

Hristos pentru mântuirea noastră şi un ritual de înnoire anuală a timpului. Gestul 

simbolic de celebrare a Paştelui este ciocnitul ouălelor roşii. Bucuria Pascală este 

cunoscută pe parcursul celor 40 de zile de la Înviere până la Înălţare, timp în care 

creştinii se salută cu ,,Hristos a înviat!” şi ,,Adevărat a înviat!” mărturisind de 

fiecare dată prin aceste cuvinte adevărul nostru de credinţă. 

 Cu siguranţă că tradiţiile legate de această sărbătoare şi în general legate de 

toate sărbătorile sunt mult mai numeroase şi diferite în funcţie de zona geografică 

dar toate au un punct comun în ceea ce priveşte raportarea lor la religie şi legătura 

specială a acestora cu credinţa. 
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Obiceiuri de mărţişor de pe meleaguri băcăuane 

Înv. Ana-Maria Marin 

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 Mărţişorul, pe care îl cunoaşte toată lumea, este vechi de mai bine de două 

milenii. Pentru prima dată el a fost folosit de geto-daci şi se prezenta sub forma unui 

şnur gros, împletit din fire albe şi roșii. Săpăturile arheologice au confirmat ideea că 

geto-dacii au fost primii care l-au folosit, utilizând mai ales aceste două culori. 

Mărţişorul, sau „martigus” sau „mart”, reprezenta iniţial un ban de argint sau de aur, 

la care se adaugă şnurul amintit mai sus, şi era purtat de copii la gât sau la mână. 

Supertiţioăi, aceştia credeau ca le va purta noroc în viaţă, îi va lăsa curaţi ca argintul, 

iar bolile îi vor ocoli. 

Conform unor tradiţii locale, în satul Gura-Văii, mărţişorul se punea în zorii 

zilei de întâi martie, începând de la răsăritul soarelui. Conform credinţei existente, 

copiii nu erau văzuţi de femeile însărcinate, considerându-se că acest lucru ar duce 

la apariţia unor pete pe feţele lor. Alţii purtau mărţişorul la gât chiar douăsprezece 

zile, după care acesta era aşezat pe crengile unui pom. În alte zone, cum ar fi 

Parincea, Ungureni sau Filipeni, oamenii păstrau şnurul pâna la cântatul cucului sau 

până la venirea berzelor. Treptat, banii de argint sau aur au fost înlocuiţi cu carton 

sau pânză, în special stofa luată de la pălării. Interesant este faptul că acum jumătate 

de secol, în Mărgineni, Constantin și Maria Albu creaseră o adevarată şcoală de 

confecţionat mărţişoare, unde un accent deosebit se punea pe confecţionarea 

şnurului, realizat în special din fir de mătase. 

„Mărţăguşul” nu era oferit oricui, ci doar persoanei iubite, el simbolizând 

dragostea pe care o purta pentru persoana respectivă cel care îl d’ruia. Oferit la 

întâmplare, el demonstra dispreţul pentru persoana căruia îi era adresat. Cel care 

primea mărţişorul, după ce-l purta la gât în văzul lumii, îl aşeza la sfârşitul lui martie 

într-un copac, de preferinţă prun, măr sau păr, şi urma să vadă ce roade va da 

copacul pe parcursul anului. Bogăţia roadelor semnifica o dragoste profundă, 

adevărată, pe când, dacă fructele erau puţine şi mici, însemna că iubirea este falsă.  

De scurt timp, mărţişorul este confecţionat din ebonită, plastic, plexiglas sau 

tablă, fapt ce a „omorât” oarecum tradiţia. Eugen Şendrea, expert la Oficiul 

Patrimoniului din Bacău, constata cu amărăciune: „Kitsch-ul a invadat viaţa 

cotidiană. Purceluşi, pisicuţe, elefănţei au transformat mărţişorul într-un simplu act 

de comerţ”. Dureros este faptul că şi la ţară, locul unde de obicei se păstrează 

tradiţiile, se înregistrează invazia tablelor ştanţate.  
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 Frumuseţea tradiţiilor şi obiceiurilor populare în cadrul  

serbărilor cu elevii 

Prof. înv. primar Elena Matasă 

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Serbările au o importanţă deosebită în educarea copiilor. În primul rând 

prin conţinutul lor, transmit un anumit mesaj, apoi copiii se pregatesc împreună şi 

depun eforturi susţinute pentru realizarea unui scop comun, reuşita serbării. Ele 

sunt un izvor de bucurii si satisfacţii care creează copiilor o stare de bună 

dispoziţie favorabilă atât dezvoltării psihice, fizice cât şi estetice.Copiii trebuie să 

interpreteze diferite roluri: cântăret, dansator, povestitor, creator de obiecte 

artizanale, formându-şi sau perfecţionându-şi o serie de abilităti artistice. 

Încordarea gradată din momentul pregătirii serbărilor culminează în ziua 

desfaşurării ei, când tensiunea afectivă a grupei ajunge la maxim. 

Valorificând frumuseţea tradiţiilor și obiceiurilor populare în cadrul 

serbărilor cu elevii, reuşim să înfrumuseţăm viaţa copiilor, îi ajutăm să cunoască 

tradiţiile româneşti și rolul important pe care-l au în viaţa oamenilor din cele mai 

vechi timpuri, modul cum aceste tradiţii au dăinuit peste timp. Cu acest prilej 

introducem copiii într-o lume frumoasă a cântecului, dansului, poeziei, poveștilor, 

glumelor, proverbelor, zicătorilor și strigăturilor a unor evenimente tradiţionale - 

Crăciunul, Paştele, Moş Nicolae, etc - copiii având posibilitatea să cunoască 

frumuseţea și bogăţia folclorului, diversitatea tradiţiilor şi obiceiurilor românesti, 

armonia limbii române. Textele cântecelor si poeziilor, a colindelor, pluguşorului, 

sorcovii, transmit urările de bine în legatură cu unele îndeletniciri străvechi ale 

românilor: uratul, semănatul, păstoritul. Prin interpretarea rolurilor și pregătirea 

decorurilor pentru diversele „spectacole” urmărim atât un efect artistic, cât şi 

pedagogic, cautând un imbold pentru a trezi la copii dorinţa de a cunoaşte și 

păstra tradiţiile și obiceiurile strămoşeşti. 

Pentru a realiza o serbare reuşită, care să respecte tradiţiile și obiceiurile 

de Crăciun, este necesară o adaptare și prelucrare a repertoriului specific vârstei 

preşcolare ce cuprinde în forme tradiţionale poezii și cântece 

specifice Crăciunului . 

Costumele populare, ia și catrinţa, bracirile și opincile, cămaşa și iţarii 

sunt primenite și pregătite pentru spectacolul mult aşteptat. Atmosfera de 

sărbătoare din sala de festivităţi prin ornarea și decorarea cu elemente specifice 

sărbătorilor constituie un alt prilej de bucurie pentru copii,ăei descoperind 

tradiţiile şi obiceiurile practicate în timpul sărbatorilor de iarna, simt și prețuiesc 

frumuseţea obiceiurilor și tradiţiilor de Crăciun. 

În atmosfera spirituală a Crăciunului, interpretarea unor dansuri 

populare (Haţegana, Sârba) dă posibilitatea de a cunoaşte sufletul ţăranului 

român, raritatea portului și cântecului popular. 

Cântecele populare întâlnite la toate serbările antrenează, tonifică și 

energizează gândirea, memoria, atenţia, imaginaţia, creativitatea, spiritul de 
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disciplină, prietenia. Dacă jocul şi cântecul nu este trăit, nu poate pune în 

rezonanţă corzile sufleteşti ale fiinţei umane. 

Dansurile populare prin frumusetea costumelor, a melodiilor sunt 

îndrăgite de copii și interpretate cu multă pasiune aproape la toate serbările. 

Astfel, pentru sărbatoarea „Învierea Domnului” alături de dansuri 

populare, copiii au mai pregătit colinde specifice Floriilor, rugăciuni, au 

încondeiat ouă pe care le-au oferit invitaţilor la serbare. 

 

 

Costumul popular – identitatea unui popor 

Prof. înv. primar Mirela Maxim 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Portul popular reprezintă una dintre cele mai importante forme de cultură ale 

unui popor, pe baza lui realizându-se numeroase cercetări: geneza istorică şi etapele 

principale de evoluţie, formele contemporane şi aria de răspândire, originalitatea sa 

în raport cu portul altor popoare, contribuţia lui în procesul de geneză al unui popor. 

În îndelungatul proces de evoluţie al costumului popular s-au înregistrat 

progrese mai mult în înfrumuseţarea pieselor de bază, decât în perfecţionarea sau 

îmbunătăţirea croielii. Piesa de bază a fost cămaşa , purtată atât de bărbaţi, cât şi de 

femei. Costumul bărbătesc avea o piesă specifică, şi anume iţarii, iar cel femeiesc 

fota sau catrinţa. Dintre hainele pentru sezonul rece este sarica, dar şi pieptarul, 

confecţionat din piele de animal sau căciula, moştenită de la daci. 

În evoluţia portului popular se evidenţiază trei etape. În prima etapă portul 

românesc s-a individualizat în raport cu cel al popoarelor vecine şi s-a diferenţiat în 

funcţie de zonă. Cromatica s-a diferenţiat local pe categorii de vârstă şi zonal prin 

preferinţele pentru anumite tehnici, motive, etc. 

Cea de a doua etapă a fost influenţată de zona orăşenească. Materialele 

industriale au înlocuit textilele casnice. Piesele de influenţă orăşenească au apărut ca 

protectoare ale celor tradiţionale (bluza peste cămaşă, năframa în locul maramei 

albe, etc). Curând, piesele tradiţionale au fost înlocuite în portul zilnic, şi mai apoi în 

portul de sărbătoare. Declinul portului traditional s-a accentuat în mai multe zone 

odată cu dezvoltarea economiei de schimb şi a legăturilor cu oraşele. La părăsirea 

portului traditional românesc a contribuit şi ţărănimea înstărită, care în lupta pentru 

avere şi din dorinţa de evidenţiere a adoptat costumul orăşenesc. În cea de a treia 

etapă, contemporană, costumul popular nu se mai foloseşte în mod regulat sau la 

treburile agricole. Portul se mai foloseşte local pentru valorificarea tradiţiilor 

artistice sau la evenimente şi sărbători, în regiuni ale ţării unde se mai păstreză 

datinile şi obiceiurile străvechi. 

Grija omului pentru înfăţişare şi atenţia acordată aparenţelor a constituit 

dintotdeauna un element definitoriu pentru umanitate. Cu toate că moda se schimbă 

de la an la an şi omul cade pradă adesea tentaţiei de a i se plia, vestimentaţia este 

transformată pentru a purta mesaje sociale, morale, estetice, de ierarhie socială. 
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Veşmântul apare menţionat încă din mitul originii, secvenţa expulzării Evei 

şi a lui Adam din grădina Edenului. Haina are aici două înţelesuri: poate fii 

considerată un dar divin, dar de asemenea simbolizează decăderea ființei umane. 

Frunza de smochin reprezintă în acelaţi timp conştientizarea goliciunii, dar şi 

recunoaşterea păcatului.  

De-a lungul timpului, veşmântul primeşte semnificaţie socială, devenind o 

modalitate de a cunoaşte rangul şi ierarhia. Podoabele, materialele, culorile, croiala, 

devin elemente ale costumului prin care societatea interpretează apartenenţa 

purtătorului. De asemenea, haina transmite emoţii şi semtimente. De exemplu, albe 

sau negre, hainele de doliu transmit durerea rudelor, iar în anumite comunităţi 

reprezintă un mod de a-i proteja pe cei vii de spiritele morţilor. 

Desluşirea mesajului social al costumului popular implică o atentă citire a tuturor 

semnelor existente (forme, culori, accesorii, etc). Costumul popular comunică şi date 

de ordin naţional, fiecare popor arborandu-şi portul tradiţional ca şi drapelul, ambele 

având aceeaşi valoare simbolică. 

Ca element utilitar, costumul se raportează la condiţiile geografice şi de 

climă, la ocupaţii şi meşteşuguri. Ca element de podoabă, el este legat de cele mai 

importante ceremonii din viaţa purtătorului. Costumul popular are ca piesă de bază 

cămaşa lungă, de culoare albă. Cu o evidentă influenţă bizantină, costumul popular 

nu poate fi imaginat cu cămaşă cu mâneci scurte. Pentru mult timp, lungimea 

cămăşii a fost impusă de moravuri şi s-a menţinut ca simbol al dependenţei sexului 

feminin. De la naştere şi până la moarte, cămaşa îl însoţeşte pe ţăran la muncile 

câmpului şi la sărbători. Ea îndeplinşte, de asemenea, rolul de marcă socială, în 

cadrul societătii rurale. Există o cămaşă a duminicilor, a sărbătorilor de peste an, a 

Paştelui şi Crăciunului,  cămaşa fecioarei şi a văduvei, a nunţilor, a naşterii şi a 

botezului, a datinilor şi obiceiurilor, cămaşa morţii. Pentru ţăranul român, naşterea, 

nunta şi înmormântarea erau evenimentele cele mai importante, fiind tratate în 

conformitate cu indicaţiile şi interdicţiile moştenite prin tradiţie. În cazul unei 

logodne, dacă fata accepta, era obligată sa ţeasă şi să brodeze cămaşa de mire şi 

năframa. Cămaşa de mire urma ca mai târziu să fie folosită ca prima cămaşă a 

pruncului sau cămaşa de înmormântare a soţului. Năframa era legătura celor doi 

tineri în faţa lui Dumnezeu, prin participarea ei la ceremonia nunţii, ca semn al 

fertilităţii (fiind purtată de mire la încingătoare), dar şi al unirii celor doi pe lumea 

cealaltă, aceasta pe parcursul vieţii stând la icoana din casa, iar la moartea soţilor 

împărţindu-se în jumătate pentru fiecare. Trebuie menţionată şi cămaşa de soacră, 

lucrată de mireasă, ca dovadă a îndemânării şi talentului acesteia. 

În unele zone etnografice, îmbrăcarea anumitor piese de port de către 

mireasă, în ziua nunţii, era obligatorie. În Teleorman, miresele purtau ca piesă 

obligatorie cojocul cu creţ sau cu clini, cu sau fără mâneci, lung până sub genunchi, 

decorat cu motive vegetale, realizate cu ihră albă si verde. În sudul ţării, miresele 

înstărite purtau pe cap un fes de pâslă cu ciucure negru. În Mehedinţi, era obligatoriu 

ca mireasa şi naşa să poarte vâlnicul roşu, cu care se şi înmormântau. Cămaşa 

mamei era brodată cu semnul crucii, iar în timpul naşterii, în tivul cămăşii erau 

cusute talismane - usturoi sau busuioc. Cămaşa lăuzei trebuia brodată cu cruci roşii 
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în dreptul sânilor pentru a proteja simbolic laptele. Scutecele şi cămaşa pruncului 

erau croite din cămaşa de mire a tatălui, pentru a-l proteja de duhurile rele cu forţa 

tatălui. 

Înmormântarea a fost însoţită dintotdeauna de o serie de practici şi credinţe. 

În acest context apare şi piesa vestimentară, cămaşa mortului. Croită ca un sac, 

cămaşa era prevăzută cu patru orificii sub formă de cruce, cu care era îmbrăcat 

defunctul pentru a nu se transforma în strigoi. 

Sărbătorile de peste an impun o serie de semne şi simboluri, care implică 

vestimentaţia. De exemplu, cămaşa de Drăgaică, purtată în cadrul unui rit agrar 

numit „Sânzienele”, era cea mai frumoasă dintre cămăşile de zestre, ale celei mai 

mândre şi mai harnice fete, aleasă Drăgaica. „Junii Braşovului”, obicei specific 

zonei, readuce în prim plan costumul unei vechi organizaţii militar - populare. La 

cămaşa de june, purtată de vătaf, lucrau 4 femei timp de 4 luni pentru ca produsul 

finit să fie acoperit cu 40.000 de paiete şi mărgele, cămaşa cântărind în final aproape 

10 kg. 

Costumul popular marchează însă şi caracterele biologice ale individului. 

Diferenţa de sex este marcată mai ales de piesa de bază a costumului- cămaşa, 

încreţită la gât pentru femei şi dreaptă pentru bărbaţi. Dar, în funcţie de anotimp, atât 

femeile, cât şi bărbaţii, poartă peste cămaşi pieptare, cojoace şi haine mari de blană. 

Fiecare grup social sau nivel de vârstă îşi are codul său de simboluri. Aceste 

atribute vestimentare se subliniază prin găteala capului, decorul şi cromatica pieselor 

de port. Diferenţele de vârstă şi stare civică erau marcate în primul rând prin 

pieptănătura şi acoperământul capului. Fata care ieşea la horă pentru prima dată îşi 

împodobea părul cu ciucuri multicolori, cununiţe din flori artificiale sau naturale, 

mărgele, agrafe din os cu pietre colorate. În zona Țării Zarandului, fetele ajunse la 

vârsta căsătoriei îşi puneau brâul. Bogăţia ornamentală şi cromatica se amplifică 

odată cu vârsta, culminând cu portul mirilor şi ajungând la un colorit sobru la 

bătrâni. 

Un alt aspect care făcea diferenţa este cel legat de ocupaţia purtătorului. 

Plugarul la câmp se îmbrăca cu haine comode şi sumare, iar ciobanul cu şubele 

miţoase, ferindu-l de intemperii. Cămaşa bărbătească cu barburi sau cămaşa 

mocănească este un element de port păstoresc. Există cămăşile păcurăreşti ale 

păstorilor din nordul Transilvaniei, înmuiate în zer, pentru ca ţesătura să devină 

impermeabilă. 

În timp, vestimentaţia a devenit un simbol al superiorităţii economice. Din 

dorinţa de a se individualiza de categoria oamenilor săraci, locuitorii avuţi ai satelor 

au modificat morfologia câmpurilor decorative şi vor introduce piese de la oraş, 

făcând din haine un mod de afirmare a poziţiei lor sociale şi economice. 

În Gorj se găseşte o variantă specială a costumului bărbătesc schileresc. 

Lansat în sec. XIX, acest tip de costum s-a dezvoltat pe vechiul port tradiţional, 

căruia i s-au adăugat înflorituri cu găitane şi aplicaţii de stofă colorată. În zona 

minieră a Abrudului, femeile înstărite purtau în zilele de sărbătoare câte 2 pieptare: 

unul scurt, strâns pe talie, altul lung, cu clini laterali, realizaţi cu fir de aur. 

Remarcabile sunt cămăşoaiele olteneşti, purtate numai de femeile bătrâne sau 
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cămăşile brodate cu mărgele şi paiete, lucrate de femeile din sat pentru învăţătoare, 

preoteasă sau nevasta primarului, devenind astfel mărci sociale. 

Costumele din Argeş, costume de la curte se remarcă prin abundenţa firului 

metalic şi paietelor, prezente pe toate componenetele sale. Costumul de femeie din 

Muscel, care între anii 1890 - 1910 pătrunde şi la oraş, în cercurile de intelectuali şi 

chiar la Curtea Regală. Regina Elisabeta, în 1885, sugera ca la balul curţii toate 

doamnele să se îmbrace în port popular. În acest fel, Casa Regală lansa o adevărată 

modă, prin intermediul căreia erau îmbinate elemente de port popular cu piese 

occidentale. Moda purtării costumelor populare ia amploare mai ales în contextul 

unirii Principatelor, fiind o formă de manifestare a sentimentelor naţionale. 

În spaţiul mioritic costumul popular românesc îşi găseşte rădăcinile în portul 

strămoşilor noştri traci, geţi şi daci fiind supus unei continue evoluţii, dar şi-a păstrat 

nealterate caracteristicile esenţiale: unitatea şi continuitatea sa. Portul popular 

reprezintă o recapitulare simbolică a întregii mitologii şi cosmogonii de început. 

Tainele meşteşugului de a confecţiona îmbrăcămintea – nu se învăţau din cărţi – ci 

de la femeile satului. Se transmiteau din generaţie în generaţie – de la mamă la fiică. 

Fetele nu se măritau până nu ştiau să toarcă şi să ţeasă. 

În timpul lucrului, femeile spuneau o rugăciune ortodoxă pentru comunicare 

cu divinitatea: „Cămara Ta Mântuitorule, o văd împodobită. Şi îmbrăcăminte nu am 

ca să intru într-însa. Luminează-mi haina – taina sufletului meu! Si mă mântuieşte, 

Mântuitorul meu”. Aşadar – costumul popular era taina sufletului femeii – slavă a 

întregii familii. 

Costumul popular a fost reprezentat și în picturile murale ce decoreză 

mănăstirile din nordul Bucovinei. În compoziția „Judecata de Apoi” reprezentată pe 

pereții exteriori la bisericile mănăstirilor Humor, Moldovița și Voroneț se regăsesc 

elementele decorative ale portului popular în diverse zone ale compoziției. La 

Humor un ștergar decorat cu elemente populare este așezat în centrul compoziției, pe 

tronul Hetimasiei ca o legătură între identitatea națională și credința populară. 

 

 

Educație prin și pentru istorie și cultură 

Prof. înv. primar Gabriela MELINCIANU 

Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan” Bacău 

 

Bacăul, județ situat în centrul Moldovei sau, altfel spus, în estul României, 

reprezintă, pentru fiecare locuitor ori trecător, o adevărată surpriză. Descoperim un 

relief variat ce îmbină armonios câmpia, dealurile, munții, intercalate de ape limpezi 

și lacuri binecuvântate; relief plin de pitoresc și istorie, cu monumente de artă și 

istorice, case memoriale, stațiuni balneoclimaterice ce reprezintă un important 

teazaur pentru băcăuani.  

De ce este important să știm aceste lucruri? 

Potrivit documentelor, care sunt la îndemâna oricui, aflăm că județul Bacău 

este o zonă culturală și etnografică care dispune de adevărate comori ale istoriei, 

culturii și artei populare caracterizate de amprenta unei puternice originalități. În 
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acest sens, enumerăm centre etnografice care probează specificul zonei: Brusturoasa 

(dulgherit, centru de țesături), Oituz (centre de olărit și împletituri de alun), Cașin 

(dulgherit, țesături din in, cânepă, lână), Sălătruc (porți din lemn sculptate). 

Pentru elevul de orice vârstă, cunoașterea județului, în speță, a județului 

Bacău, poate deveni parte a unui demers facil, plăcut debordând de noutate și 

provocare. Așadar, să cunoaștem județul devenind turist și ghid entuziast ce 

întâlnește, rând pe rând, locuri, obiective istorice, edificii religioase, rezervații 

naturale, oameni cu care ne mândrim. Doar cunoscându-ne județul, îi vom cunoaște 

trecutul glorios, istoria, cultura și prezentul care prevestește un viitor pe măsura 

așteptărilor. 

Ce ne oferă județul Bacău?  

a) Obiective istorice întâlnite: Ruinele Curții Domnești Bacău (1481); 

urmele unei așezări dacice de la Horgești (secolul I î.Hr. - II după Hr.); Ocnele 

Romane – Târgu-Ocna, Cetăți tip „dava” la Brad și Răcătău, Ruinele Buda - 

Blăgești și Lespezi - Gîrleni;  

 b) Edificii religioase: Biserica de la Borzești (1493, Ștefan cel Mare), 

Biserica Precista Bacău (1490, Alexandru Voievod), Biserica Cașin și Mănăstirea 

Cașin, Mănăstirea Ciolpani - Buhuși, Mănăstirea Runc - Buhuși, Mănăstirea Tisa 

Silvestri - Secuieni, Mănăstirea Bogdana; 

 c) Rezervații naturale: Parc Dendrologic - Hăghiac, Pădurea – Slănic-

Moldova, Poiana Sărăriei – Târgu-Ocna, Stejar - Borzești, Parcul de pe fostul 

Domeniu Ghica - Comănești, Plaiurile și Stâncăriile din Munții Nemira; 

 d) Monumente, busturi, statui, plăci memoriale: Obeliscul Eroilor Români - 

Cimitirul Central Bacău, Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial - Școala 

Nr. 10 Bacău, Bustul lui Vasile Alecsandri, Bustul și Statuia lui George Bacovia, 

Bustul lui Ion Creangă, Bustul lui Mihai Eminescu, Bustul lui Constantin Ene, 

Bustul lui Spiru Haret, Bustul lui Mihail Kogălniceanu, Bustul lui Costache Negri, 

Bustul lui Emil Racoviță, Bustul lui Alecu Russo, Placă memorială - Casa de cultură 

„Vasile Alecsandri” din Bacău, Placă memorială – Colegiul Național „Ferdinand I”, 

Placă memorială - Școala „Alexandru Ioan Cuza” Bacău, Placă memorială pe 

Stejarul Unirii - C. N. „Ferdinand I” Bacău; 

 e) Case memoriale, muzee: Casa memorială „George Bacovia” - Bacău, 

Casa memorială „Nicu Enea” - Bacău, Casa memorială „George Enescu” - Tescani, 

Bacău, Complexul muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, Complexul Muzeal de Științe 

ale Naturii „Ion Borcea” Bacău, Galeriile de artă, Muzeul Sătesc și Grădina 

Botanică de la Prăjești; 

 f) Instituții importante: Biblioteca județeană „Dimitrie Strudza” Bacău, 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Filiala Județeană a Arhivelor Statului - 

Bacău, Teatrul „George Bacovia” - Bacău, Școala Populară de Artă - Bacău, Centrul 

Internațional de Cultură și Arte „George Apostu” Bacău; 

 g) Parcuri, locuri de agrement, zone turistice: Insula de Agrement Bacău, 

Parcul Gherăiești, Parcul Libertății, Parcul Trandafirilor, zona - Slănic Moldova, 

Poiana Uzului, Poiana Sărată Măgura. 



Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 135 

 h) Oamenii timpurilor: Ion Borcea, Nicu Enea, George Apostu, George 

Enescu.  

 Ce poți face tu? 

 Sunt multe lucruri pe care le poți face, indiferent în ce loc din județ trăiești:  

 - să pornești în drumeții și excursii tip lecție începând cu zona ta; 

 - să activezi ca voluntar (dacă ești elev în clasele gimnaziale, liceale), în 

asociații care protejează natura, obiective culturale și istorice; 

 - să acționezi responsabil pentru a proteja natura; 

 - să vizitezi muzee, case memoriale, obiective și locuri istorice; 

 - să protejezi locurile încărcate de istorie; 

 - să consemnezi cele mai interesante mărturii auzite de la bătrânii 

satului/locului natal; 

 - să aduni și să scrii povești de viață, urături, strigături, obiceiuri și legende 

specifice comunității unde (trăi)ești; 

 - să promovezi obiceiuri și tradiții, cultura și istoria locală. 

 

Bibliografie: 

1. Departamentul pentru Adimistrația Publică (1994) - Județele și orașele României 

în cifre fapte, Editura S.C. ”Universul”S.A., București. 

2) Ioan Murariu, Nicu I. Aur (1992) - Ghid de oraș. Bacău, Casa Editorială pentru 

turism și Cultură ”ABEONA” S.A., București. 

 

 

Obiceiuri şi tradiţii băcăuane 

Mioara-Irina Merluşcă 

Şcoala Gimnazială ,,Costachi Ciocan” Comăneşti 

 

„Un popor care îşi aminteşte e un popor care are viitor!” (Octav Bibere) 

 Ceea ce caracterizează, printre altele, folclorul românesc este bogăţia 

obiceiurilor tradiţionale legate de muncile agricole de peste an şi de păstorit. De 

origine foarte veche, cele mai multe dintre ele s-au păstrat, cu succesive schimbări 

de funcţie şi cu necontenită accentuare a părţii spectaculoase, până în zilele noastre. 

Printre obiceiurile tradiţionale, cele ale sărbătorilor de iarnă ocupa, datorită amplorii 

lor, un loc deosebit. 

Nici vechimea manifestărilor folclorice din cadrul sărbătorilor de Anul Nou 

nu este aceeaşi. Cele mai multe par a fi străvechi. Doar cântecele de stea şi irozii 

sunt de origine mai nouă, cărturăreasca, bisericească. Nou este şi teatrul popular cu 

tematica haiducească, deşi el se suprapune, ca şi irozii, peste vechile spectacole 

populare cu măşti sau se asociază cu acestea. 

Între Crăciun şi Anul Nou, la sfârşitul fiecărui an,oraşele Comăneşti, 

Darmăneşti şi Bacău, dar şi în alte sate din zonă, sunt găzduite festivaluri de datini 

populare. Mii de localnici şi turişti sunt atraşi de jocurile cu măşti în care se întrec 

cete de tineri din localităţile menţionate sau chiar şi din alte judeţe ale Moldovei. 

Aceste obiceiuri sunt redate prin fel şi fel de jocuri cum ar fi cel al urşilor, căluţilor, 
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caprei, cerbului, Jianul etc. Colindătorii poarta măşti tradiţionale, multe dintre ele 

confecţionate chiar de ei sau de meşteri care au păstrat tradiţia prelucrării pielii şi a 

blănii. În astfel de jocuri sunt ,,ironizate’’ personaje reale ca: vânătorul, jandarmul, 

medical, poliţistul. Am să amintesc pe scurt câteva jocuri practicate în zona 

Comăneştiului: 

- jocul caprei - este un dans al fertilităţii. Turma caprelor (joacă gârbovite, în cerc) 

este mânată de un cioban, care are urări pline de haz, însoţite de cântecul fluieraşilor. 

- dansul ursului - cel mai renumit în zona etnografică a Trotuşului, evoca 

regenerarea naturii, trecerea anotimpurilor. În dans, însoţit de bătăile tobelor, ursul 

moare, apoi reînvie,o evocare a puterii acestui animal, a capacităţii sale de a trece 

peste iarnă grea pentru a anunţa primăvara. Cele mai vestite cete de urşi sunt cele 

din Asău, Dofteana, Darmăneşti, Agăş. 

- jocul căluţilor-evocă tinereţea şi fertilitatea. În vechime, calul era considerat o 

pavăză contra duhurilor rele, apărător al gospodăriilor şi bisericilor. În zilele noastre 

dansul impresionează prin agilitatea interpretărilor. 

 O altă tradiţie, de Crăciun şi Anul Nou ,cere ca flăcăii care colinda şi urează 

cu pluguşorul şi cu buhaiul, sau care fac jocurile cu măşti, să fie organizaţi în cete. 

Acolo unde formele tradiţionale au fost bine păstrate, colindatul era un măreţ 

spectacol, ce dădea deosebită solemnitate sărbătorilor Anului Nou. Se colinda în tot 

satul. Gazda casei colindate este întotdeauna întrebata dacă primeşte colindă. Se 

cântă întâi o colinda la uşă sau la fereastră, prin care de obicei se vesteşte 

sărbătoarea, apoi ceata intra în casă, canta colinda gospodarului (colinda cea mare) 

şi pe urmă, din iniţiativă cetei sau la cererea gazdei, alte două, trei colinde. În casa 

colindătorii sunt aşteptaţi cu darurile pe masă. După terminarea colindatului, se 

urează pentru fiecare dar în parte şi la sfârşit se mulţumeşte gazdelor în formule 

tradiţionale. În anumite regiuni se dansează la casele cu fete sau acolo unde este loc 

mai mult şi vin fetele din mai multe case să întâmpine ceata colindătorilor. Pe uliţa 

ceata se deplasează cu cântece şi strigături. Colindele propriu-zise sugerează urarea 

prin cântece care vorbesc despre înţelepciunea şi opulenta gospodarului, a 

ciobanului, pescarului etc, despre viteji şi fapte vitejeşti, despre feti frumoşi şi fete 

frumoase, despre logodnici şi nunţi minunate şi despre tot felul de fapte şi întâmplări 

deosebite, pe care le descriu şi le glorifica. Urarea directă apare doar ca o completare 

la sfârşit sau la unele daruri. 

 Pluguşorul a fost altădată un obicei agrar, o urare de An Nou. Plugul 

împodobit era un plug adevărat, tras de patru sau doi boi. În general şi azi numai 

copiii folosesc un plug simbolic. Urarea recitată, nu cântată, sugerează, sub forma 

unui lung poem ce ajunge până la 500 versuri, plin de întâmplări hazlii şi de vorbe 

de duh - ce spun despre întreaga munca a câmpului, de la arăt şi semănat până la 

coptul colacilor din grâul cel nou - recoltă bogată pentru anul ce vine. Ca recuzita se 

folosesc, pe lângă buhai şi instrumentele muzicale însoţitoare - fluiere, vioară, cobze 

- tălăngi şi harapnice. Pe alocuri, la ieşirea din curte se trage prima brazdă. Între 

urarea cu pluguşorul şi buhaiul şi urarea colacului din Transilvania - de fapt 

povestea versificata a pâinii - există o mare asemănare. Aceeaşi urare se recita în 

Transilvania la jocul cu turca sau la mulţumirea pentru colaci. 
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În general, poporul cultiva azi aceste cântece şi jocuri tradiţionale. Legătura 

cu tradiţia este încă foarte puternică, dar în procesul de dezvoltare cântecele şi 

jocurile acestea trec mereu prin schimbări şi adaptări. Poate apărea o nouă grupare a 

elementelor repertoriului în cadrul obiceiurilor. Unele categorii sunt mai 

conservatoare, altele mai predispuse inovaţiei. Totuşi nu se întâmplă nimic 

neaşteptat. În procesul de dezvoltare, cântecele şi jocurile obiceiurilor legate de 

schimbarea anului vor continua să fie supuse selecţionării, să fie mereu cizelate, 

pentru a fi mereu contemporane, cum au fost selecţionate şi cizelate în trecut, 

devenind din formule magice, poezii şi cântece de mare desăvârşire şi frumuseţe. 

Unele vor cădea, nu vor rămâne din ele decât documente ale unor vremi şi concepţii 

trecute. Altele se vor păstra şi se vor dezvolta mai departe. 

 ,,Ceea ce ne leagă de oameni sunt miile de rădăcini, nenumăratele fire care 

sunt amintirile din seara precedentă, speranţele dimineţii de mâine: este acea urzeală 

neîntreruptă de obişnuinţe de care nu ne putem debarasa” (Marcel Proust) 

 

 

Muzeul Răzeșilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat 

Prof. înv. primar Daniela–Cristina Mocondoi  

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

În anul 2015 visul domnului profesor univ. dr. Constantin Parascan, a 

devenit realitate cu sprijinul Consiliului Județean Bacău și a domnului primar Câdă 

Ionică. A a fost inaugurat Muzeul Răzeșilor Găzări de pe Valea Tazlăului Sărat. 

Inițiativa înființării acestui muzeu a aparținut neobositului căutător de 

comori ale trecutului, prof. univ. dr. Constantin Parascan, om al locurilor și demn 

urmaș al răzeșilor găzari moldoveni. Ideea organizării muzeului, unic în România și 

în lume, s-a născut o dată cu punerea bazelor Fundației Culturale ,,Urmașii Răzeșilor 

Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat” (toamna anului 2008) și donarea de către 

profesorul și publicistul Constantin Parascan a terenului moștenit de la Alexandru – 

bunicul și Costachi – tatăl, pe care se afla o construcție abandonată din anii de 

dinainte de 1989. Clădirea Muzeului Răzeșilor Găzari a fost construită în anul 2014, 

pe terenul donat de Constantin Parascan, prin fonduri asigurate de la bugetul local şi 

prin redirecţionarea celor 2% din impozitul pe venit (circa 90.000 euro au fost 

alocaţi obiectivului cultural), autorii proiectului fiind prof. univ. dr. ing. Irina Bliuc, 

dr. arhitect Călin Corduban, ing. Vasile Bălțătescu, constructor Mihail Nichita. 

„Între locurile binecuvântate aflate în spațiul românesc dintre Carpați, 

Dunăre și Marea Neagră, în care istoria și legenda se împletesc armonios, în care 

oamenii și-au durat așezări și au trăit neîntrerupt din preistorie până astăzi, se află și 

Valea Tazlăului Sărat, în care au sălășluit răzășii găzari, oameni destoinici, viteji 

slujitori, lăudați și răspândiți de către domnii Țării Moldovei, în Evul Mediu 

românesc, cu pământuri (răzeșii) pentru credința și fidelitatea lor.” (Constantin 

Parascan- „Nume de persoane din localitățile de pe Valea Tazlăului Sărat - 

Bacău din cele mai vechi timpuri până astăzi”) 
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În cadrul muzeului sunt amenajate mai multe spații expoziționale care 

cuprind exponate, documente și mărturii din perioada Cucuteni, din vremea dacilor 

și a romanilor, precum și din Evul Mediu românesc, în esență o reconstituire istorică 

a vieții răzeșilor găzari de pe Valea Tazlăului Sărat din cele mai vechi timpuri și 

până în zilele noastre. Nu lipsesc file din Istoria învățământului din zonă, Istoria 

cultului ortodox și Istoria Păcurei în întregul spațiu românesc. Obiectele expuse: 

Titluri de proprietate, Legitimații de veteran de război, Ordine de mobilizare din 

timpul Primului Război Mondial, Foi matricole, Atestate de absolvire a studiilor 

primare, icoane, costume populare, unelte și obiecte casnice sunt donații ale 
locuitorilor din comuna Măgirești și satele învecinate.  

 

Muzeul Răzeșilor Găzări de pe Valea Tazlăului Sărat este locul unde înveți 

o lecție de istorie reală a locurilor și oamenilor de pe Valea Tazlăului Sărat 
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Porţi spre suflet 

Înv. Maria-Vasilica Moghior 

Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Berzunţi 

 

 Poarta berzunţeană este una dintre cele mai preţioase moşteniri din 

Moldova. Porţile de lemn de odinioară erau mândria gospodarilor, care au 

demonstrat că au fost credincioşi lemnului, căruia i-a dat infinite forme. 

 Stejarul, arborele din a cărui lemn  este confecţionată poarta, numit şi rege al 

pădurii, cu puternice semnificaţii, unde prin statura impozantă, cu rădăcini solid 

înfipte în pământ, reprezintă puterea, masculinitatea, gloria. 

 Se spune că stejarul este reprezentantul divinităţii, iar lemnul greu al 

acestuia a fost asociat incoruptibilitatea. Combinat cu potenţialul de a trăi mult, el 

simbolizează puterea şi viaţa eternă. Pom al făgăduinţei, semnifică prezenţa lui 

Dumnezeu. 

 Din bătrâni se ştie că tăierea stejarului din pădure trebuie să coincidă cu o 

perioadă de nopţi cu lună plină- lucru ce îndepărta orice nenorocire din gospodăria 

unde avea să fie folosit lemnul respectiv, iar tranportul lui din pădure să se facă într-

una din zilele lucrătoare de dulce de pe parcursul săptămânii, în virtutea credinţei că 

acesta va fi aducător de noroc. 

 Sub buştean se puneau bani, agheasmă şi tămâie pentru a apăra familia de 

boli. Dar aceste porţi nu şi le puteau permite decât bogaţii, iar pentru a nu se risipi 

averea, pe stâlpi erau încrustate figuri antropomorfe, protectoare. 

 Motivele sculptate aveau substraturi magice, iar decodificarea lor permite 

incursiunea intr-un univers mitologic. 

 Cel mai întâlnit motiv ornamental este rozeta, simbol solar, reprezentând 

perfecţiunea, purtătoarea unor puteri binefăcătoare.  

Pomul vieţii - simbol al vitalităţii, al ascensiunii spre cer, al rodniciei continue şi al 

vieţii veşnice. Legate de acest simbol sunt bradul, ramura şi conul de brad, frunza. 

Eternul brad – verde - întruchipează idealul ,,tinereţii fără bătrâneţe şi a vieţii fără de 

moarte”. 

Cocoşul - simbol solar, cel care anunţă prin cântecul său răsăritul soarelui şi 

izgoneşte duhurile rele ale nopţii, vestitorul luminii ce urmează nopţii, fiindu-i 

atribuite virtuţi protectoare. 

Crucile şi boldurile, cele de pe acoperişurile porţilor au o puternică funcţie 

protectoare.Boldurile ca nişte săgeţi îndreptate spre cer reprezintă verticalitatea, 

aspiraţia spre înălţimi, o ancorare în universul cosmic. 

Coloanele, asociate stâlpilor, fac legătura între pământ şi forţele benefice ale 

înălţimilor spre care urcă, constituie componenta principală din simbolistica unui 

,,axis mundis”, cum spune Mircea Eliade, reprezentând un centru al lumii, care 

comunică cu puterile divine. 

Funia împletită este unul din motivele omniprezente din spaţiul spiritual 

românesc.Luând forme din cele mai diverse, de la cerc, triunghi, cruce până la colac, 

este un semn al infinitului, ducând aspiraţia spre înălţimi, legând cerul cu pământul. 
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Conceptul de împletire are adânci semnificaţii spirituale, simbolizând împletirea 

unor forţe aducătoare de bine, care au rol de apărare împotriva spiretelor rele.  

Sensul tuturor simbolurilor analizate converg către ideea că, pentru ţăran, 

CASA, loc sacru, se află în centrul lumii, într-un spaţiu care transcende planul fizic 

şi se situează sub timpul cosmic, intrând în legătură cu veşnicia. 

Lucian Blaga spune că ,,geografia în care îşi fixează săteanul locuinţa este o 

geografie mitologică. Viaţa satului, în întregimea ei, are un sens cosmic, totalitar”. 

Aşadar, satul ,,nu este situat într-o geografie pur şi simplu materială, şi în 

reţeaua determinantelor mecanice, precum oraşul, pentru propria sa conştiinţă, satul 

este situat în centrul lumii şi se prelungeşte în mit”. 

 Armonia, discreţia, simţul estetic fiind trăsăturile principale ale românilor 

ne+a izolat într-o vârstă atemporală, aşa cum zicea Lucian Blaga în ,,Trilogia 

cunoaşterii”, care au dat roade în ordine morală. 

 Această înclinaţie spre dimensiunea veşnică a existenţei, izvorâtă printr-o 

dorinţă de a opri timpul în loc sau de a încetini grabnica-i trecere, sunt ilustrate atât 

de frumos în  ,,Sufletul satului”, de către Lucian Blaga: 

 ,,Eu cred că veşnicia s-a născut la sat. 

 Aici orice gând e mai încet 

 Şi inima-ţi zvâcneşte mai rar, 

 Caşi cum nu ţi-ar bate în piept 

 Ci adânc în pământ, undeva!” 
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Obiceiuri şi tradiţii de Crăciun  

Prof. înv. primar Adriana-Claudia Moisă 

Școala Gimnazială Nr. 1 Pâncești 

 

La începutul iernii, când din norii grei se cern fulgii de zăpadă, simţim cu toţii 

apropierea sărbătorilor. Iarna este sobră, plină de privaţiuni şi primejdioasă, dar 

sărbătorile acestui anotimp, cele mai spectaculoase din tradiţia românilor, 

prefigurează parcă clipele în care totul va reveni la viaţă. 

Sărbătoarea Crăciunului instituită în creştinism la 25 decembrie, este o 

sărbătoare a Naşterii, aşa cum reiese din numele sărbătorii la primele popoare 

creştinate.Exemplu: în latină – Natalis (naştere); în italiană – Natale (naştere, fare 

natale=a sărbători naşterea Domnului); în portugheză – Natal (naştere); în spaniolă-

Navidad (naştere); în engleză - Nativity, Christmas; etc. 

Sărbătoarea Naşterii Domnului datează din secolul al II-lea, fiind instituită 

de Telephor, succesorul lui Sixte I-iul. Mai întâi a fost sărbătorită în luna mai, apoi 

pe 6 ianuarie, când Iisus a schimbat apa în vin, iar introducerea definitivă la 25 

decembrie a zilei de naştere a lui Iisus, în biserica romană, a fost făcută de Papa 

Liberiu, în anul 354. 

Această sărbătoare este denumită la români printr-un cuvânt specific numai 

poporului nostru: Crăciun. Cu privire la originea acestuia există o adevărată dispută 

filologică, însă, majoritatea lingviştilor afirmă că termenul este de origine latină. 

Crăciunul este sărbătoarea creştină ce se celebrează în data de 25 decembrie, este 

asociată şi cu naşterea lui Iisus Hristos. 

Originile Crăciunului sunt diverse şi diferă în funcţie de cultură, religie, 

istorie şi societate; în tradiţia românească Crăciunul are origini păgâne, combinate 

mai apoi cu credinţele creştine. Crăciunul este sărbătorit la 25 decembrie deoarece 

este aproape de Solstiţiul de Iarnă, una dintre cele mai importante zile ale dacilor. 

Tot la data de 25 decembrie erau sărbătorite Saturnaliile – moment în care oamenii 

bogaţi făceau daruri celor săraci. 

Crăciunul a fost sărbătorit înainte de era pre-creştină ca fiind prima zi a 

Anului Nou;  majoritatea ţărilor din Europa au păstrat Crăciunul ca fiind prima zi 

din noul an până în secolele XV – XVIII; în Ţările Române s-a păstrat tradiţia până 

în secolul XIX. La românii din Banat şi Transilvania, prima zi a anului se numeşte 

Crăciunul Mic, nu Anul Nou. Alţi cercetători ne spun că de Crăciun, din munte, 

coborau bătrânii asceţi, îmbrăcaţi în cojoace de oaie, şi cărau în desăgile lor crengi 

de vâsc; vâscul este un leac universal, atât la oameni, cât şi la animale. 

Tradiţiile româneşti de Crăciun sunt asociate cu focul şi lumina; aceste 

elemente se regăsesc de fapt în majoritatea ţărilor din Europa; ele reprezintă 

speranţa că zeul soare va găsi puterea să reînvie şi să aducă primăvara cea bogată. 

În ţara noastră, Crăciunul este precedat de un post ce durează 6 săptămâni; 

este primul post din anul bisericesc și ultimul din anul civil. Acest post se încheie pe 

24 decembrie. Prin durata lui de 40 de zile, ne amintim de postul lui Moise de pe 

Muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cuvintele lui Dumnezeu scrise pe 

lespezile de piatra ale Tablelor Legii. Astfel, creștinii postind 40 de zile, se 

http://www.crestinortodox.ro/biserica-in-lume/97018-muntele-sinai
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învrednicesc să primească Cuvântul lui Dumnezeu întrupat și născut din Fecioara 

Maria. 

Există numeroase credinţe populare legate de acest eveniment cum ar fi : dacă 

prima persoană care intră în casă în acea zi e bărbat, acesta este un semn de 

bunăstare şi sănătate pentru anul următor. Un alt obicei întâlnit în majoritatea 

regiunilor este acela de a ţine masa întinsă toată noaptea pentru a atrage binele 

asupra caselor. Cel mai bine se păstrează însă colindatul, împodobirea bradului, 

venirea Moşului. Pe lângă mesajul mistic, multe obiceiuri păstrate în această zi sunt 

legate de cultul fertilităţii şi de atragere a binelui. 

Împodobirea pomului de Crăciun se numără printre obiceiurile comune ale 

europenilor. Acest obicei a apărut pentru prima oară la popoarele germanice, Martin 

Luther fiind primul care a ornat bradul cu ajutorul lumânărilor. Ideea i-a venit de la 

reflectarea luminii stelelor printre ramurile unui brad. Acesta există în tradiţiile 

româneşti cu mult înainte de era creştină; bradul este cel mai important arbore din 

obiceiurile româneşti, pomul binecuvântat ce simbolizează eternitatea. Bradul este 

prezent la cele mai importante evenimente din viaţa unui om: botezul, căsătoria şi 

înmormântarea; bradul se consideră că aduce noroc, viaţă lungă, prosperitate şi 

fertilitate, motiv pentru care oamenii îşi împodobesc casa cu crengi de brad. În ziua 

de azi, toată lumea abia aşteaptă să împodobească bradul; acest obicei are loc în 

ajunul Crăciunului sau în noaptea de Crăciun, când Moş Crăciun aduce pe lângă 

cadouri şi bradul frumos împodobit cu globuri şi beteală.  

„Moșul nu vine într-o casă fără brad!” 

Un alt obicei cunoscut de toţi este colindatul. Colindatul începe în data de 24 

decembrie şi poate să continue pentru 2 sau 3 zile; colindatul se face de obicei în 

grupuri, de copii, oameni maturi, bătrâni, doar fete, doar băieți, tineri căsătoriţi etc., 

în funcţie de zona străvechii spiritualități românești. El s-a păstrat asociindu-se cu 

celebrarea marelui eveniment creștin care este Nașterea Domnului Iisus Hristos. În 

ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele, începe colindatul. Colindătorii vestesc 

Nașterea Domnului și sunt primiți cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, 

nuci și colaci. Colindele sunt reinterpretări ale unor ritualuri păgâne, dar care în 

timp au fost schimbate sau amestecate cu interpretări religioase. Un alt obicei care 

în timp şi-a pierdut semnificaţia este mersul cu steaua; acest obicei are menirea de a 

informa oamenii de naşterea lui Hristos; copiii care merg cu steaua se deghizează în 

magi şi vestesc marea minune. 

Probabil că nimic altceva nu poate defini mai bine spiritul unui popor decât 

străvechile sale tradiţii și obiceiuri. Din păcate multe din tradiţiile noastre se pierd 

sau se amestecă cu tradiţiile din alte ţări şi oricât de frumoase ar fi colindele 

englezeşti sau filmele americane cu happy end, din când în când e frumos să ne 

amintim şi obiceiurile noastre străvechi, care ne reprezintă de fapt. Tradițiile 

românilor sunt comori ce nu ar trebui uitate sau părăsite și nici schimbate prin troc 

cu alte obiceiuri importate din alte țări. Ele sunt ale noastre, ne caracterizează, ne 

definesc și prin ele ne simțim mai bogați, mai aleși. 
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C. D. Zeletin - medicul poet 

Carmen-Lucia Moisă  

Școala Gimnazială „Alexandru Cel Bun” Bacău 

 
C. D. Zeletin (pseudonim al lui Constantin Dimoftache s-a născut pe 13 

aprilie 1935,  Burdusaci, comuna Răchitoasa, județul Bacău, fostul județ Tecuci).  

Poet, eseist, traducător, profesor doctor, medic și biofizician român, urmează 

Școala primară în satul natal, având-o învățătoare pe mama sa, Maria, și bucurându-

se de instruire muzicală din partea tătălui său, Nicolae. Frecventează apoi Colegiul 

Gheorghe Roșca Codreanu din Bârlad (1945 - 1952). Este absolvent al Facultății de 

Medicină din București, Secția Pediatrie (1959).  

Medic scriitor, cunoscut sub pseudonimul C. D. ZELETIN, el aminteşte, 

printr-o operă temeinică, nume ca V. Voiculescu ori Ion Biberi, Victor Papilian ori 

Gr. T. Popa, Cehov ori Céline, Duhamel ori Henri Mondor, unind cultul muncii de 

cercetare ştiinţifică în laborator cu al muncii literare celei mai exigente, în domenii 

pe care puţini le pot aborda, puţini posedând harul şi instrumentul erudiţiei care le-ar 

îngădui s-o facă. Este o bucurie şi o mândrie pentru lumea medicală românească să 

amintim, cel puţin în momentul sărbătoresc de astăzi, că artistul cuvântului care a 

tălmăcit din limba italiană, pentru întâia oară în integralitatea ei, opera beletristică a 

lui Michelangelo Buonarroti, ori capodopera lui Charles Baudelaire, Florile Răului, 

este un MEDIC, profesor universitar de biofizică la U.M.F. „Carol Davila” 

Bucureşti, şi acesta este CONSTANTIN DIMOFTACHE, cunoscut în literatură sub 

pseudonimul C. D. ZELETIN. Ca medic, s-a format sub egida unor mari 

personalităţi ale medicinii româneşti, ca: Alfred Rusescu, Ion Juvara, Dumitru 

Vereanu, C. C. Iliescu, Ion Bruckner, Alexandru Pesamosca. Parcurgând prin 

concurs toate gradele didactice, a predat biofizica la U.M.F. „Carol. Davila” 

Bucureşti, vreme de 48 de ani.  Este Doctor în Ştiinţe Medicale în specialitatea 

fiziologie din 1974. Din 1990 face parte din Consiliului Societăţii Române de 

Biofizică Pură şi Aplicată. Se remarca ca membru fondator şi redactor şef al revistei 

Romanian Journal of Biophysics, editată de Editura Academiei Române, din 1991. 

 Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național 

Bacău, împreună cu Centrul internațional de cultură și arte „George Apostu” Bacău, 

a editat în onoarea sa volumul Omagiu, C. D. Zeletin - 2005. 
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 Domnul prof. univ. dr. C. DIMOFTACHE ZELETIN este una din 

personalităţile importante ale medicinii româneşti de astăzi. Ilustrând deopotrivă 

ştiinţa şi artele, domnia sa a redat medicinii prestigiul de profesie de înalt 

intelectualism, cultură şi creativitate, consolidând prin scrieri de valoare latura 

spirituală proprie atât medicinii cât şi literaturii.  

 

 

Identitatea românească s-a șlefuit la sat 

Prof. înv. primar Crăița-Adina Moisă 

Școala Gimnazială Chetriș 

 

 Călătorul dornic să cunoască valorile autentice ale culturii populare 

românești ar trebui, parafrazându-l pe Nicolae Iorga, „să meargă la țară, sat cu sat, în 

prag de biserici vechi", iar dacă timpul îl presează să viziteze „muzee sătești, temple 

ale națiunii viitoare". 

 Asemenea așezăminte culturale băcăuane, ridicate de oameni cu un 

admirabil simț al istoriei acestor locuri, îndeplinesc trei funcții majore: păstrează 

valorile materiale drept simbol al spiritualității creatoare din cele trei zone 

etnografice caracteristice județului — Trotuș, Bacău și Colinele Tutovei — oferă 

acces la tradițiile locului și permit diseminarea cunoașterii acestora. 

 Locuințele țărănești tradiționale din județ îmbină elemente de arhitectură 

moldovenească cu spiritul practic. Casele albe, decorate cu lemn sculptat ori traforat, 

înnobilând streașina ori cerdacul sau prispa, sunt piloni principali ai unui decor 

gospodăresc în care coabitează, alături de casă, și coșerul, grajdul, beciul, cuptorul, 

fântâna, cotețele pentru păsări și porci. Grădina de flori din fața casei și cea de 

zarzavat și legume din spatele acesteia, via, livada reprezintă o permanență în 

susținerea gospodăriei, dar și un veșnic motiv de trudă. La sărbători sau în ziua de 

duminică, locuitorii satelor se îmbracă în straiul popular moștenit de la părinți, în ie 

de borangic țesută în casă, în costume confecționate și înfrumusețate de mână, 

încălțându-se cu opinci meșterite în propria gospodărie. Priceperea meșterilor a 

înduplecat cele mai tari esențe ori materiale în a se lăsa modelate în obiecte de strictă 

necesitate casnică ori agricolă. 

 Cele 491 de sate băcăuane, având o suprafață totală de 6.621 km pătrați, 

reprezentând 2,8 la sută din teritoriul țării, tezaurizează prin astfel de muzee locale 

asemenea moduri de viață, valori spirituale, morale și culturale, care sunt 

„importante puncte de referință, cu valoare emblematică pentru imaginea culturală a 

județului”, spune Iulian Bucur, cercetător la Complexul muzeal din Bacău. 

 „Metaforic vorbind am putea spune că un astfel de muzeu este o istorie a 

vieții unei comunități, ale cărei file sunt exponatele cu a lor diacronie întemeiată pe 

identitatea locuitorilor prin semne distinctive. Ele sunt tezaurul acelei comunități, 

fapt ce evidențiază nu numai ideea moștenirii, a transmiterii valorilor culturale din 

generație în generație, a creării unei legături palpabile între trecut și prezent, ci, mai 

ales a datoriei celor de astăzi de a transmite acest tezaur în viitor”, spune, la rândul 

său, Feodosia Rotaru, cercetător băcăuan profilat pe etnografie și folclor. 



Anuarul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău - 
2016 

 

 145 

 Tipurile de muzee sătești băcăuane, constituite în cea mai mare parte la 

inițiativa învățătorilor, profesorilor și preoților, principali mentori ai localităților 

rurale, dezvăluind modul de a fi al sătenilor, diferă mergând de la instituții cu mai 

multe secțiuni la așezăminte care se axează pe un anumit domeniu, până la case 

memoriale, biserici, ori chiar un sat întreg, cum este cazul la Berzunți, renumit 

pentru porțile caselor sau Cașin, cunoscut pentru ornamentele din lemn de la 

cerdacurile și streașina acoperișurilor de la locuințe. 

 Muzeul sătesc „Casa Zamfirei” din Sănduleni, Muzeul Sătesc din Sulța, 

Muzeul etnografic din Poiana Sărată, Muzeul etnografic „Preot Vasile Heisu”, 

Complexul muzeal din Prăjești, Muzeul Sătesc „Zestrea strămoșilor” din satul 

Trebeș, Colecția de etnografie „Maria Antal” din comuna Ghimeș Făget reprezintă o 

mare parte din identitatea românească a tradițiilor și obiceiurilor din Bacău. 

 În aceste muzee sunt prezentate mărturii care atestă istoria, cultura, viața 

socială a oamenilor locului pentru care satul lor este „ca o icoană”. Obiecte din 

gospodărie, costume populare, covoare, mărturii scrise rămase de la fiii satului se 

constituie într-un tezaur care păstrează și face cunoscute datinile, obiceiurile, 

practicile sociale și culturale ale sătenilor.  

 Etnograful Feodosia Rotaru spune că muzeele sătești sunt „o binecuvântare 

în susținerea tradițiilor și originalității creației populare ce atestă în timp percepția 

artistică a frumuseții peisajelor, dar și inventivitatea și hărnicia oamenilor din satele 

băcăuane”. 

 

 

Nicu Enea, marele pictor băcăuan 

Prof. înv. primar Alina Munteanu 

Școala Gimnazială „General Nicolae Șova” Poduri, jud. Bacău 

 

Nicu Enea s-a născut pe 28 mai 1897 în satul Valea Arinilor, comuna Valea 

Arinilor (la timpul respectiv), actuala comună Măgireşti, jud. Bacău, dintr-o familie 

de ţărani, fiul Catincăi şi a lui Vasile Enea. 

Între anii 1904 – 1908 urmează şcoala primară în satul Lucăceşti. Primele 

încercări de pictură apar între anii 1911 – 1918, pe când urmează, cu intermitenţe, 

şcoala normală din Piatra Neamţ. Se angajează ca învăţător suplinitor în satele 

Goioasa, Ghimeş, Palanca în perioada 1918 – 1920. 

În anul următor începe să studieze la Academia de Belle-Arte din Bucureşti, 

sub îndrumarea profesorului G. D. Mirea. Nicu Enea a preferat apoi să studieze la 

Academia liberă de Pictură, unde țineau cursuri Jean Alexandru Steriadi, Gheorghe 

Petrașcu și Arthur Verona. 

Prima expoziţie personală a deschis-o în 1925, iar în 1933 organiza, la Sala 

„Universul”, o amplă expoziție cu lucrările pictate la Balcic. 

În 1933, 1934 – expune în Serbia, în 1934 la Belgrad şi Zagreb. 
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În 1934 a reprezentat România la Expoziția Internațională de Pictură de la 

Paris, unde a primit un premiu meritoriu: medalia de argint pentru lucrarea „Elvira” 

- un portret al soției sale. 

Pe Coasta de Argint Enea își schimbă paleta, Blazian observând că „un 

colorit luminos şi cald se substituie acum tonalităţilor întunecate. Pasta e mult mai 

curată şi materia tratată cu mai multă înţelegere. Schimbarea atmosferei a fost 

adevărată binefacere pentru artist”.  

 În 1934, a făcut o călătorie de studii în Italia, iar în 1938 a parcurs 

Macedonia, Muntenegru şi coasta dalmată. În pofida naturii academice a studiilor de 

la început urmate, Nicu Enea a rămas un exponent al post-impresionismului liricizat. 

Într-o paletă sensibilă, în pete generoase de culoare, peisajul primeşte o atenţie 

sporită în viziunea lui Enea. Faţă de compoziţiile cu personaje sau naturile statice, 

peisajul este încărcat de calităţile fizice ale spectrului, oferite de observaţia directă a 

fenomenelor. Natura pare privită în fugă cu forme diluate, modelate prin volume de 

culoare aparent lăsate în voia hazardului.  

 Împreună cu pictorul Ion Diaconescu, în anul1937, pune bazele Pinacotecii 

Municipale din Bacău. În anii ’40 a primit comanda de a picta palatele regale, iar în 

1942 a fost desemnat să renoveze catedrala ortodoxă din Chișinău. 

 După 1945, comuniștii l-au acuzat că fost prea apropiat de Casa Regală și l-

au îndepărtat din viața artistică. 

 Următorii ani din viață îi petrece în Bacău unde a realizat pictura bisericii 

Sfinții Voievozi din cartierul CFR și pictura cupolei Teatrului Bacovia. 

 Se stinge din viaţă la 16 septembrie 1960. A fost înmormântat la Cimitirul 

,,Eternitatea” din Bacău. 

 Nicu Enea a abordat toate genurile plastice apelând la stiluri diferite, opera 

sa relevă individualitatea viziunii şi exprimării plastice ce se manifestă în specificul 

tuşei, consistenţa pastei, predilecţia pentru anumite game cromatice, definind un stil 

Enea. 

 Marea varietate tematică, corelată cu diversitatea stilistică, se vede în 

modularea sculptată a nudurilor (Nud, Nud cu petunii, Nud pe fond decorativ etc) cu 

preţiozitatea pastei în unele compoziţii, mai ales cele cu tematică rustică (Cocoşii, 

La coasă, Copii cu dovleci), în transparenţa cromatică din unele peisaje sau portrete 

(Schiţă în portul Kotor, La mare, Lizieră, Femeie cu copil, Elvira), în ampla tratare a 

formelor din unele naturi statice (Flori, Natură statică cu vioară). 

 

 

Gradinița Roza Venerini Bacău 

Prof. înv. preșcolar Anca-Mihaela Nastasă 

Gradinița Roza Venerini Bacău 

 

,,Ceea ce vine din inimǎ este mai adevǎrat, dureazǎ mai mult şi este mai 

aproape de temperamentul copiilor.” 

Sf. Roza Venerini 
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Grădinița aparține Congregației ,,Maestre Pie Venerini” și poartă numele 

fondatoarei Congregației, Roza Venerini, care a deschis în Italia prima școală 

feminină publică în 1685. Edificiul a fost construit în perioada 1993 - 1998 prin 

contribuția operei Kindermissionwek din Aachen și Cupa U.E.F.A și a fost 

inaugurată în anul 1999. 

Grădiniţa „Roza Venerini” Bacău a fost construită din fondurile 

Congregaţiei „Maestre Pie” şi a fost inaugurată în anul şcolar 1998 - 1999. Suntem o 

instituţie de învăţământ acreditată şi aplicăm Curriculum pentru Educația Timpurie a 

copiilor cu vârsta cuprinsă între naştere şi 6 ani, aprobat prin O.M. 5233/2008. 

Grădiniţa „Roza Venerini” este un ambient de viaţă, de formare şi de cultură 

care se inspiră din marile valori ale vieţii. 

Ea pune copilul în centru atenţiei şi activităţii educative ca valoare umană 

supremă de a fi iubit, format şi pregătit. 

Adoptă un stil de educaţie caracterizat de: 

 disponibilitate; 

 fermitate; 

 simplitate şi familiaritate; 

 respect recipoc şi gratuitate; 

 seninătate şi bucurie. 

Acţiunea educativă, didactică şi formativă, organizarea ambientului fizic şi 

psihologic în care trăiesc copii, angajarea în vederea colaborării cerută părinţilor 

care liber au ales această grădiniţă, se configurează ca un răspuns autentic la oferta 

formatvă. 

Activităţile extracurriculare ocupă un loc   important în viaţa grădiniţei şi se 

concretizează în: 

 spectacole de teatru; 

 expozitii;  

 carnavale; 

 organizarea de serbări cu diferite ocazii; 

 acțiuni caritabile, aniversare, concursuri etc. 

  Grădiniţa „Roza Venerini” favorizează antrenarea activă a părinţilor în 

procesul educativ al copiilor prin momente de întâlniri, de dialog, de formare, pentru 

o mai bună interacţiune grădiniţă - familie. 
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Grădiniţa cu Program Normal „Roza Venerini” în acţiunea sa educativă 

urmăreşte constituirea premiselor pentru formarea unor copii bine pregătiţi, care să 

se integreze cu uşurinţă în activitatea şcolară, cu personalitate armonios dezvoltată şi 

cu o educaţie care să răspundă atitudinilor şi valorilor morale şi etice fundamentale 

prin desfăşurarea unui proces instructiv-educativ în condiţii optime şi în spaţii 

modern amenajate. 

 

          

         
 

 

 

Grădinița, coordonată de Surorile Maestre Pie, este o instituție educativă 

catolică care își trage seva din valorile si idealurile propuse de Evanghelie, conform 

orientării de pedagog si educatoare ale Sf. Roza Venerini. 

În acțiunea sa educativă urmărește: 

 pregătirea preşcolarilor la standarde de calitate pentru integrarea cu uşurinţă 

în activitatea școlară; 

 dezvoltarea permanentă a curriculum-ului la decizia grădiniţei; 

 implementarea unei culturi a calităţii; 

 implicarea cadrelor didactice în proiectarea, organizarea şi desfăşurarea 

procesului instructiv-educativ în conformitate cu standardele de referinţă privind 

asigurarea calităţii; 

Îmbunătăţirea comunicării şi realizarea unor parteneriate cu alţi factori 

educaţionali; 

Acțiunea educativă din Grădinița Roza Venerini are ca finalitate realizarea unui 

mediu educațional în vederea dezvoltării integrale a persoanei umane, urmând 

pedagogia inimii propuse de Sf. Roza Venerini: 

 Toți copiii să fie tratați în același fel, cei mai dificili cu mai multă iubire; 

 Educatoarele trebuie să obțină mai mult cu bunătatea, decât cu asprimea, 

mai mult cu iubirea, decât cu frica; 

 Să nu ceară totul deodată, dar gradual. 
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Rromii ursari bacăuani, între tradiţie şi influenţa românilor 

Prof. Noemi Năsturaş 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău, 

Structură - Grădiniţa „Lizuca” Bacău 

 
Rromii ursari din judeţul Bacău reprezintă un număr însemnat din categoria 

rromilor sedentari, sedentarizarea lor realizându-se cu multe secole în urmă. 

Majoritatea acestora şi-au realizat activitatea în vetrele localităţilor, pe lângă curţile 

boiereşti sau pe lângă mănăstiri sau la curţile domneşti. De aceea li se mai spune (în 

unele zone ale ţării) rromi vătraşi, însă în zona Bacăului li se spune rromi ursari. Mai 

existau şi alte grupări de rromi vătraşi, dar la unii gradul de asimilare fiind foarte 

avansat, au uitat chiar şi să vorbească limba rromani, aceştia fiind aşa zişii „kastalé”. 

Între ursari şi „kastalé” exista diferenţe relativ mari referitoare la păstrarea 

tradiţiilor, culturii şi istoriei civilizaţiei rrome. De altfel, şi între ursari şi alte 

categorii de rromi, cum ar fi de exemplu căldărarii, există deosebiri majore în ceea 

ce priveşte păstrarea tradiţiilor (de exemplu: la căldărari tradiţiile, obiceiurile s-au 

păstrat mai bine deoarece ei au trăit până în anii 70 - 80 în sistem nesedentarizat şi 

neavând contact prea des cu alte ramuri ale etniei rrome). 

Rromi ursari, având contact direct cu populaţia majoritară, nerromă, au 

pierdut foarte multe obiceiuri, tradiţii, elemente de cultură şi educaţie proprii etniei 

rrome, împrumutând din  elemente de civilizaţie, tradiţii culturale, obiceiuri 

caracteristice populaţiei nerrome lângă care au locuit (aculturaţie). Cu toate acestea, 

o serie de elemente proprii culturii, tradiţiilor şi civilizaţiei rromilor ursari au rămas 

neschimbate de-a lungul secolelor. 

Se poate avansa ideea ca rromii talentaţi la muzica erau solicitaţi de dresori 

(circari) pentru a realiza dresajul urşilor. Astfel, puiul de urs adus din sălbăticie era 

pus cu picioarele pe jăratec în timp ce muzicantul îngâna o melodie la un instrument. 

După un timp jăratecul era îndepărtat, rămânând doar muzicantul cu melodia, care 

declanşa mişcarea ursului ca şi cum ar fi fost tot pe jăratec. După ce se realiza 

dresajul, circarul şi lăutarul dădeau mici reprezentaţii prin diferite localităţi, târguri 

şi bâlciuri adunând bani sau produse necesare existenţei. Grupului respectiv, însoţit 

de urs, i s-a dat numele: grupul de ursari. Pentru a realiza un spectacol mult mai 

amplu şi mai atractiv, pe lângă acest număr de dresaj au mai introdus în program 

dansatori şi cântăreţi vocali. Unii spectatori au început să aprecieze interpretarea 

muzicanţilor pe care i-au solicitat separat să cânte la diferite petreceri. Ursarii sunt 

împărţiţi pe bresle fiind denumiţi după meseria pe care o practicau: lăutari 

(muzicanţi); pieptănari; vindecători sau/şi vrăjitori; ceaunari; argintari şi aurari (cei 

ce confecţionează bijuterii din argint şi din aur), etc. 

Ursarii sunt în general oameni blajini, paşnici, prietenoşi şi cooperanţi. 

Iubesc muzica şi dânsul. Convieţuiesc în relaţii foarte bune cu celelalte etnii. 

Muzicanţii reprezintă, după cum aprecia un profesor de etnie rromă, „Aristocraţia 

rromilor”, nu pentru că sunt bogaţi, ci pentru că au un anumit grad de civilizaţie, au 

un comportament apreciat de societatea unde trăiesc. Dacă meseria de muzicant se 

mai păstrează, părinţii transmiţând meşteşugul cântatului la diferite instrumente şi 
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copiilor lor, nu acelaşi lucru se poate spune despre celelalte meserii tradiţionale cum 

ar fi: confecţionarea de podoabe din os şi coarne de animale, turnatul de ceaune, 

cratiţe şi oale din fontă, confecţionarea de bijuterii din argint şi aur . Aceste meserii 

sunt pe cale de dispariţie, deoarece produsele respective se produc acum la nivel 

industrial de către întreprinderi mici sau mijlocii.. S-ar părea ca şi meseria de lăutar 

încet, încet nu va mai fi transmisă din generaţie în generaţie, deoarece locul 

lăutarilor este luat din ce în ce mai mult de aparatura electronică sofisticată de 

producere a pieselor muzicale.  

Provin dintr-o familie de rromi ursari, cu renume în judeţul Bacău, familia 

Năstase Anghel, în cadrul căreia meseria de lăutar a fost transmisă din generaţie în 

generaţie, tradiţia cântărilor pe la nunţile majoritarilor şi nu numai, fiind păstrată 

până în prezent, chiar dacă membrii familiei au ales ca „lăutăria” să fie uneori a 

doua meserie, ca un hobby, pe lângă meseriile alese conform studiilor realizate de 

fiecare. 

Familia de rromi ursari este compusă, de regulă, din părinţi (tatăl şi mama) 

şi copii. În trecut, chiar şi după al II-lea război mondial, cei doi soţi, în majoritatea 

cazurilor, nu-şi legiferau căsătoria, convieţuiau în consens. Începând cu anii 60, 

rromii ursari au început să se căsătorească legitim, cu certificat de căsătorie. Cei doi 

soţi nu concepeau să nu aibă cel puţin 3-4 copii şi în general îşi doreau să fie băieţi. 

Copiii locuiau la un loc cu părinţii, apoi când fetele se măritau plecau la casa 

socrilor. Când se căsătoreau, băieţii locuiau un timp la un loc cu restul familiei până 

când reuşeau să-şi construiască propria casă. Nora devenea un membru al familiei cu 

drepturi şi îndatoriri egale cu ale celorlalţi copii din familie. Soacra stabilea ce 

activităţi va desfăşura nora, aceasta preluând cea mai mare parte din activităţile 

casnice. La rromi în general şi la ursari în mod cu totul special, părinţii îşi iubesc 

foarte mult copiii. Copiii, la rândul lor îşi iubesc părinţii enorm. Pentru mama, copiii 

de ursari au un adevărat cult, jurământul de onoare dându-se mereu cu expresia: „te 

merel mi dajorri” („să moară măicuţa mea”). De asemenea, fraţii între ei se iubesc 

foarte mult. De regulă, toţi membrii familiei se jurau cu formula „te merel mo 

phralorro (mi phenorri)!” („să moară frăţiorul meu sau surioara mea!”). 

În familia de ursari cea mai importantă persoană este tatăl, considerat ca 

aducătorul de noroc pentru toată familia, întreţinătorul familiei, el asigurând liniştea 

şi echilibrul familiei. Vasul în care se spală tatăl pe faţă şi pe cap nu poate fi folosit 

de nici un membru din familie şi în acest vas nu se spăla nici măcar o batistă. Despre 

acest vas soţia spune: „te owel uzo, te na mai thowel peş nikhon an.-e leş.e k-as-te 

na lel e baxt me romesqiri!” („să fie curat, să nu se mai spele nimeni în el ca să nu-i 

ia norocul bărbatului meu!”). Mama din familia de ursari se mândreşte în comunitate 

spunând deseori ca „mo rrom şi baxtalo thaj lowalo!” („soţul meu este norocos şi 

bănos!”). În orice problemă tatăl consultă întreaga familie, în urma discuţiilor 

purtate, decizia finală este cea a tatălui, din acel moment nimeni din familie nu mai 

comentează decizia.Tatăl se preocupă ca fiii săi să înveţe să cânte la un instrument 

(sau după caz, să înveţe meseria tradiţională a tatălui). De regulă, se ţinea cont şi de 

dorinţa copiilor în alegerea instrumentului, dar în multe cazuri tatăl decidea că ar fi 

bine să înveţe instrumentele ce-i lipseau în orchestră care îi purta numele. Mama 
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este cea care are grijă ca fetele să înveţe din fragedă copilărie (6 - 7 ani) cum să 

spele rufe, cum să gătească, cum să deretice prin casă. Pentru fata din familiile de 

lăutar îngrijirea viitorului soţ (referire la vestimentaţie) este un adevărat ritual pe 

care îl exersează având grijă de fraţii săi („mo phral .al k-o basaipen uravdo uzo sar 

ekh pahàros” - „fratele meu merge la cântare îmbrăcat curat ca un pahar”).  

În condiţiile actuale, chiar şi fetele de lăutar, dacă dovedesc că au talent şi 

înclinaţie spre muzică, sunt încurajate să cânte, dovadă fiind existenţa a multor 

femei rrome lăutar în peisajul muzical românesc. 

Ursarii îşi construiesc, de regulă, case în stilul arhitectonic al zonei. Rareori 

câte un ursar mai adaugă diferite ornamente deosebite faţă de celelalte case din zonă. 

Rromii ursari lăutari care sunt mai des solicitaţi la diferite petreceri, evident că vor 

avea ceva mai mulţi bani şi astfel vor construi case mai mari. În schimb, cei mai 

mulţi dintre lăutari îşi construiesc case micuţe. 

În ceea ce priveşte îmbrăcămintea, femeile mai tinere purtau fuste şi bluze 

colorate viu. Cu cât înaintau în vârstă, femeile de ursari purtau fuste şi bluze mai 

închise la culoare. Fustele erau creţe şi lungi (era criticată de întreaga comunitate 

femeia care purta fusta ceva mai scurtă; dacă i se vedeau gleznele era considerată 

neserioasă). În faţă purta un şorţ (pestèlka), iar pe cap tot timpul un batic legat sub 

bărbie sau la spate. Femeia de rromi ursari trebuia să degaje prin vestimentaţie foarte 

multă seriozitate. Era o deosebit de mare încântare pentru femeia de ursar să îmbrace 

haina bărbatului sau în deplasările de ici colea. La sărbători  

sau la petreceri se îmbrăcau foarte curat. Felul cum era îmbrăcată soţia unui lăutar 

demonstra cât de bogat era acel lăutar, deci cât de solicitat era de lume la cântări. 

Bărbaţii ursari se îmbrăcau cu costume de culori închise, negru, maro sau gri. Ursarii 

purtau pălării tot de culori închise şi modelate în aşa fel ca imediat realizai că este 

pălărie de ursar (nu seamănă cu pălăriile căldărarilor sau ale gaborilor şi nici cu ale 

plugarilor). Lăutarii purtau cravată şi cămaşa albă mai tot timpul, indiferent cât de 

cald ar fi fost afară, când mergeau la cântare. Lăutarul se îngrijea să arate impecabil 

(de exemplu, pantofii erau foarte bine lustruiţi). În garderoba celui mai modest lăutar 

se afla un costum negru sau/şi unul alb. Uneori mai îmbrăcau şi sacouri de culoare 

roşie sau bleumarin. De regulă, cei mai valoroşi muzicanţi aveau cel puţin o pereche 

de pantofi albi. În prezent obiceiul de a purta această vestimentaţie mai sus amintită 

se păstrează, dar bineînţeles cu influenţele de modernitate impuse de vremuri şi de 

populaţia majoritară unde trăiesc rromii lăutari. 

Rromii ursari sunt deosebit de talentaţi la muzică, „au ritmul în sânge”. Cei 

mai mulţi dintre ursarii lăutari au învăţat să cânte la un instrument fără a fi şcoliţi. 

Deseori se foloseşte expresia „a învăţa să cânţi după ureche” sau „nu cânta după 

note”. Cele două sintagme sunt pseudo-adevărate. Nimeni nu va putea să cânte la un 

instrument de coarde dacă nu are „ureche muzicală”, iar orice sunet realizat de un 

instrument muzical reprezintă de fapt o notă muzicală. De altfel, încă de la prima 

lecţie, copilului i se arată grifura instrumentului respectiv apoi i se dau primele 

noţiuni de ritm, tonalitate etc. În ultimele 4 - 5 decenii, copiii rromi se şcolesc la 

licee de specialitate, iar un număr din ce în ce mai mare studiază la conservator. O 

parte dintre absolvenţi vor îmbrăţişa cariera de instrumentist în orchestre simfonice 
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sau de estradă, profesioniste. Dar cei mai mulţi, vor practica meseria de muzicant ca 

liber profesionist. Vor cânta în restaurante sau la diverse petreceri. După revoluţie, 

foarte mulţi muzicanţi din Bacău au emigrat în occident unde cânta pe stradă, pe 

terase sau în diverse restaurante sau cluburi. Puţini dintre ei dau spectacole în săli, 

dar cei care se deplasează prin diverşi impresari realizează spectacole de mare 

succes, lucru dovedit de articole din presa occidentală. 

 

Bibliografie: 

Merfea Mihai, Cultură și civilizație Romani, Editura Didactică și Pedagogică, 1998 

Năstase Anghel, Tradiții ale rromilor din spațiul românesc, Rroma traditions in the 

romanian area, Editura Organizația Salvați Copiii București, 2004 

 
 

Intrarea Maicii Domnului în biserică 

Prof. Mihaela Neacșu 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Ziua Intrării în Biserică a 

Fecioarei Maria, numită Ovidenia, 

Obrejenia sau Vovidenia, corespunde în 

Calendarul popular cu celebrarea unei 

năprasnice divinități a lupilor, Filip cel 

Șchiop sau Filip cel Mare (21 

noiembrie). Se zice că ar fi ziua în care 

începe iarna, iar ţăranii spun că în 

noaptea de Ovidenie comorile ascunse ard cu flacără albastră, iar cerurile se deschid 

şi, precum în ziua de Crăciun, animalele pot grăi cu glas omenesc. Cum este o 

sărbătoare a luminii, „ce sparge întunericul iernii şi al morţii”, există tradiţia de a 

petrece această noapte cu lumină şi cu focuri aprinse, cercetând cerul cu luare-

aminte pentru a afla din semnele vremii şi ale rodului anului ce urmează, dar 

„frumuseţile cerului sunt văzute numai de cei buni la Dumnezeu, cum ar fi ciobanii 

care nu au văzut la ochi femeie.”  

Această sărbătoare se ţine pentru ochii ce văd, pentru vedere. În acest scop, 

unii oameni sfinţesc în această zi câte un fuior, cu ajutorul căruia, la nevoie, se şterg 

la ochi. Sărbătoarea de Ovidenie împreună cu Filipii de Toamnă, Noaptea Strigoilor, 

Sântandrei și Sânnicoară (Moș Nicolae) 

formează, în perioada 13 noiembrie - 6 

decembrie, un scenariu ritual de înnoire a 

timpului, probabil Anul Nou dacic. Pentru 

copiii morți nebotezați și pentru oamenii 

înecați și morți fără lumânare li se făceau 

în această zi praznice și li se împărțeau 

pomeni.  

Întrucât se credea că în noaptea de 

http://www.crestinortodox.ro/maica-domnului/69096-conceptii-eronate-despre-fecioara-maria
http://www.crestinortodox.ro/sfantul-apostol-andrei/72881-sfantul-andrei-noaptea-strigoilor
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Ovidenie strigoii circulau fără opreliște, se ungeau cu usturoi cercevelele ferestrelor, 

tocurile ușilor, vatra și cuptorul care comunicau, prin horn, cu exteriorul. Pentru 

protecția vitelor împotriva animalelor sălbatice se interzicea orice activitate legată de 

prelucrarea lânii și pieilor de animale. De la Ovidenie până la Sângiorz, femeilor le 

era interzis să mai spele rufele la  râu.  

Tot acum, recurg la numeroase practici magice de propitiere (aprind 

lumânări pentru cei morţi fără lumină, lumânări despre care se crede că ard şi pe 

lumea cealaltă) şi apotrofice (pentru sănătatea ochilor şi „sporirea vederii”). Acestea 

din urmă influenţează şi puterea de viziune a vrăjitoarelor care, în această noapte, 

„văd cel mai bine”, fac farmece, descântă, ghicesc viitorul, adâncind misterul unui 

timp magic, în care totul este posibil.  

Ca toate celelalte sărbători solare de peste an, Ovidenia stă sub puterea 

focului, proiecţie a soarelui pe Pământ, iar în noaptea de ajun se pot vedea cum ard 

focuri albastre, acolo unde sunt comori ascunse. Stă sub semnul „vedeniei”, atunci 

când fetele caută să afle chipul ursitului în oglinda fântânii, la lumina albă a unei 

lumânări. 

 

 

Grigore Tabacaru... un nume în istoria pedagogiei 

Prof. înv. preșcolar Carmen Nedelcu 

Școala Gimnazială „George Bacovia” Bacău 

 
Uneori sunt așa de aproape de tine, ai pășit pe aceleași alei, ai mângâiat în 

nopțile târzii de studiu cărțile lor și totuși…. parcă ai vrea să știi mai mult. Undeva, 

în adâncul sufletului tău de dascăl simți că trebuie să cauți, să știi, să devii.  

 Câteodată numele mari sunt atât de aproape de tine…. nu mai ai timp să le 

cauți, te caută ele pentru că au nevoie să se deschidă încă o dată către actualitate.  

 Pe Grigore Tabacau l-am cunoscut prima dată din poveștile profesorilor mei 

de la Liceul Pedagogic Bacău, cum se numea în 1976, când i-am trecut eu pragul. 

Vorbeau despre el în șoaptă, cu venerație și atâta respect de parcă, credeam eu 

atunci, avea să răsară de după ușa cabinetului de pedagogie și să ne învețe cum să 

devenim dascăli. 

 Demult cronicarul spusese „nasc și la Moldova oameni”, oameni ai satului 

ce aveau să devină prin efortul lor publiciști, gazetari, profesori de pedagogie, 

doctori docenți.  

 Printre genele obosite ale timpului zăresc un chip întipărit într-o imagine de 

poveste, mi-l imaginez undeva pe la 1883 un prunc din satul Hemeiuși, comuna 

Fântânele, binecuvântat de tatăl său preotul Alexandru Tabacaru și de mama sa 

Eugenia descendentă din familia cronicarului Nicolae Mustea. 

 Imaginile se întrepătrund și mintea aduce la iveală imaginea Școlii NR.1 de 

Băieți, căreia i se mai spunea și Școala Domnească prin care am pășit și eu, undeva 

100 de ani mai târziu, în vizită la colegele mele educatoare care aveau grădinița 

acolo. Am descoperit cu uimire  că tot acolo a învățat și vărul său George Bacovia, 

care a fost și el profesor de literatură la același liceu.  
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 Urmează apoi o pleiadă de școli strălucite Gimnaziul „Principele Ferdinand” 

între 1894 și 1898, este bursier la Școala Normală de Institutori din București pe 

care o absolvă în 1903. În perioada 1910 – 1913 este student la Facultatea de 

Filozofie din București și , pentru rezultatele sale strălucite, obține burse de studiu în 

străinătate la Leipzig, Paris și Munchen unde susține și doctoratul în filozofie cu 

tema  „Cercetările lui Binet asupra psihologiei gândirii”, pe care o publică în 1915. 

Examenul de docență îl susține la Universitatea din Iași cu lucrarea „Personalitatea 

psihologică, logică și socială”. 

 Fără a fi atins nivelul de predare universitar Grigore Tabacaru are o carieră 

pedagogică de excepție, deși ar fi meritat cu prisosință acest lucru. Funcționează, la 

început, ca învățător (1904) la Școala Germană din Hemeiuși, apoi este detașat, 

pentru o scurtă perioadă, la Ministerul Instrucțiunii, ca secretar al Comisiei de 

anchetă pentru învățământul primar. 

 În 1905 este ales ca membru al Societății pentru studiul psihologic al 

copilului din Franța, condusă de Fernand Buisson și Alfred Binet și participă la cel 

de al II lea Congres al Învățătorilor din Galați. În anii 1906 și 1907 este învățător la 

Scorțeni, iar în 1908 este transferat ca învățător la Școala Primară „Enăchiță 

Văcărescu” din București. În anul 1909 pune bazele Societății pentru Studiul 

Psihologic și Pedagogic al copilului. Activitatea sa publicistică în acei ani este vie, 

editează multe reviste și publicații cu profil pedagogic, lucrează la Ministerul 

Instrucțiunii Publice până în 1911, când participă ca delegat la Congresul 

internațional pentru studiul copilului de la Bruxelles. În perioada anilor 1918-1919 

la Iași suplinește cursul de pedagogie și didactică experimentală la Facultatea de 

Filozofie și Litere din Iași și înființează „Asociația generală a corpului didactic 

primar și secundar”.  

Ține conferințe și cursuri la Școala Normală „Vasile Lupu”, Școala de Arte 

Frumoase și Conservatorul din Iași, la Universitatea Populară de la Vălenii de  

Munte unde este invitat de Nicolae Iorga. În 1924 se întoarce la Bacău, unde 

desfășoară o neobosită activitate didactică. Este profesor titular de pedagogie la 

Școala Normală de Învățători din Bacău și la Liceul „Principele Ferdinand” unde 

predă filozofie. 

Posteritatea băcăoană și națională l-a cinstit cum se cuvine: în 1971 se 

organizează primul simpozion dedicat personalității sale, iar în 1973 s-a dat în 

folosință în localitatea sa natală Casa Memorială „Grigore Tabacaru” și se editează 

lucrarea „Grigore Tabacaru – o viață închinată școlii și culturii românești”.  În 1992 

Casa Corpului didactic Bacău primește numele Grigore Tabacaru, apare editura cu 

același nume, un liceu particular și o școală postliceală. 

Spirit novator, puternic aplecat spre ceea ce numim astăzi „psihologia 

copilului” rămâne un model cultural unic pentru meleagurile băcăuane și este de 

datoria noastră să-i păstrăm vie memoria. 
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Obiceiuri şi tradiţii de iarnă în Comuna Bîrsăneşti jud. Bacău 

Prof. înv. primar Monalisa-Delia Pavăl  

Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti 

 

La începutul fiecărei ierni, uliţele satelor din comuna Bârsăneşti se umplu de 

chiote şi voie bună de la tinerii care se pregătesc pentru „festivalul de datini 

populare”, ce se desfăşoară în faţa Primăriei pe data de 31 decembrie.  

Localnici, dar şi vizitatori se adună pentru a vedea urătorii, jocurile măştilor, 

cetele de urşi, capre, căluşei sau jieni.  

Urătorii de diferite vârste, sunt îmbrăcaţi în costume populare, au buhaie, 

bice, clopoţei şi un plug ornat cu hârtie colorată, panglici, flori. Ei recită versurile 

transmise din tată în fiu. Pluguşorul este un obicei agrar, având ca subiect munca 

depusă pentru obţinerea pâinii.  

Cei mai simpatici urători sunt preşcolarii şi şcolarii Şcolii Bârsăneşti, care vin să 

transmită primarului şi spectatorilor cele mai frumoase urări pentru anul ce vine. 

Tinerii cei mai energici poartă măştile tradiţionale, confecţionate de meşteri 

care au păstrat tradiţia prelucrării pielii şi a blănii, la care au adăugat pânză, coarne şi 

diferite accesorii. Măştile ironizează personaje reale cum ar fi vânătorul, medicul, 

poliţistul, jandarmul, etc. sau evenimente actuale din comunitate. Dansul măştilor în 

vechime avea funcţii ritualice şi simbolizează lupta dintre bine şi rău. 

Dansul ursului 

evocă regenerarea naturii, 

trecerea anotimpurilor. În 

sunetul tobelor, ursul 

moare, arătând astfel 

puterea acestui animal şi 

uşurinţa cu care trece peste 

iarna grea, apoi reînvie, 

pentru a anunţa venirea 

primăverii. Costumul de 

urs este făcut dintr-o blană 

naturală, cu tot cu cap, 

bine tăbăcită şi transmisă 

din generaţie în generaţie. 

Cea mai renumită ceată de urşi este cea din satul Brăteşti. Este condusă de un 

„comandant” numit „ursar” ce utilizează diverse strigături către urşii săi. Împreună 

cu urşii merg şi „Bandarii”, personaje mascate sau nu, ce dansează şi fluieră ţinând 

ritmul tobelor. 

Jocul Caprei este şi el un obicei străvechi, simbol al fertilităţii şi este cel mai 

spectaculos datorită costumului de „capră”, a costumelor de „arnăuţi”, a textelor 

literare şi muzicale, dar şi datorită dansului specific. Renumită este Capra de la 

Caraclău, datorită costumaţiei realizate din fâşii de hârtie creponată, dar şi arnăuţilor 

îmbrăcaţi în costume populare, cu cămăşi pe care sunt cusute zeci de pamblici 

multicolore şi purtând pe cap chipie ornate cu mărgele, oglinzi, brădăţel etc. 
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Căluşeii din satul Albele atrag privirile datorită costumaţiei deosebite şi a 

dansului energic. Acest dans evocă tinereţea şi fertilitatea. În vechime se credea că 

dansul este un scut împotriva duhurilor rele. 

Ceata Jienilor prezintă un „teatru popular” în care actorii sunt Iancu Jianu, 

Anul Nou, Anul Vechi, Soltanina, haiducii, ofiţerul, vânătorul, ciobanul. Atrage 

atenţia prin costumaţia interpreţilor, în care predomină elementele populare şi 

uniforma militară. La originea acestui obicei este piesa „Jianu, căpitan de hoţi”, 

scrisă pe la 1850 de Matei Millo şi I. Anestin. 

Cele mai frumoase cete din comună au participat în decembrie 2015 la 

Parada obiceiurilor de iarnă din Bacău, unde au primit aplauzele şi felicitările 

publicului. 

 

Bibliografie: imagini preluate de pe https://www.facebook.com/datinibarsanesti/ 

 
 

Obiceiuri şi tradiţii locale 

Nicoleta Pavăl-Olaru 

Școala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

La începutul iernii, când din norii grei se cern fulgii de zăpadă, simţim cu 

toţii apropierea sărbătorilor.Sărbătoarea Crăciunului instituită în creştinism la 25 

decembrie, este o sărbătoare a Naşterii, aşa cum reiese din numele sărbătorii la 

primele popoare creştinate. 

Sărbătoarea Naşterii Domnului datează din secolul al II-lea, fiind instituită 

de Telephor, succesorul lui Sixte I-iul. Mai întâi a fost sărbătorită în luna mai, apoi 

pe 6 ianuarie, când Iisus a schimbat apa în vin, iar introducerea definitivă la 25 

decembrie a zilei de naştere a lui Iisus, în biserica romană, a fost făcută de Papa 

Liberiu, în anul 354. 

Această sărbătoare este denumită la români printr-un cuvânt specific numai 

poporului nostru: Crăciun. Cu privire la originea acestuia există o adevărată dispută 

filologică, însă, majoritatea lingviştilor afirmă că termenul este de origine latină. În 

ţara noastră, Crăciunul este precedat de un post ce durează 6 săptămâni. Există 

numeroase credinţe populare legate de acest eveniment cum ar fi : dacă prima 

persoană care intră în casă în acea zi e bărbat, acesta este un semn de bunăstare şi 

sănătate pentru anul următor. Un alt obicei întâlnit în majoritatea regiunilor este 

acela de a ţine masa întinsă toată noaptea pentru a atrage binele asupra caselor. Cel 

mai bine se păstrează însă colindatul, împodobirea bradului, venirea Moşului. Pe 

lângă mesajul mistic, multe obiceiuri păstrate în această zi sunt legate de cultul 

fertilităţii şi de atragere a binelui. 

Romanii sunt preocupaţi de decorarea locuinţei şi a pomului, se construiesc 

scene ale Naşterii. Potrivit tradiţiei cadourile sun aduse de Moş în noaptea de Ajun, 

iar copiii le descoperă la poalele bradului împodobit. 

Deoarece bradul de Crăciun este un simbol al Crăciunului se impun câteva observaţii 

asupra semnificaţiilor şi ornamentelor de Crăciun. Beculeţele colorate, beteala, 
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instalaţiile luminoase, bomboanele ne dau un sentiment de bucurie şi împlinire. Pe 

lângă aceste decoraţiuni există unele care ne fac să acordăm o mai mare importanţă 

decorării casei şi a bradului cum ar fi coroniţa de Crăciun, vârful în formă de stea, 

vâscul. 

Vestita coroniţă de Crăciun, simbolozează sănătate şi noroc. Vârfurile 

bradului de Crăciun în formă de stea simbolizează noroc şi realizarea dorinţelor. 

Steaua are o semnificaţie religioasă, amintind de cea care a apărut pe cer la naşterea 

lui Iisus. 

Bunicii agaţă mere şi nuci în pomul de Crăciun, pentru a avea o recoltă abundentă 

anul ce va urma. Mesele sunt decorate cu trandafiri de Crăciun şi cu ramuri de brad, 

iar roşul, verdele şi albul se regăsesc în toate decorurile.  

Când vorbim de obiceiurile de Crăciun vorbim practic de obiceiurile de iarnă 

deoarece existau şi obiceiuri legate specific de anotimp sau anul ce vine, practic, 

Naşterea Domnului Hristos este axul central de care se leagă sau sunt influenţate 

toate aceste obiceiuri şi tradiţii locale, cu siguranţă că şi în sânul restului zonelor 

unde locuiesc români.  

În vremurile trecute, sărbătoarea Sfântului Nicolae există doar ca sărbătoare 

creştină, povestea moşului ce vine la cei mici fiind necunoscută locuitorilor. Deşi se 

cunoştea legenda nuieluşei, abia în vremile moderne  apare şi  obiceiul de a pune 

daruri în ciorapii sau ghetuţele copiilor. Doar dacă se întâmpla să ningă, se spunea 

că moşul îşi scutură barba.   

Serbarea de Crăciun organizată anul trecut cu elevii de la şcoală s-a 

desfăşurat sub forma unei şezători în care s-au prezentat obiceiuri locale. Sălile de 

clasă au fost decorate ca un interior ţărănesc, copiii au cusut, au împletit, au spus 

proverbe, zicători, colinde aşa cum se obişnuia demult pe la casele gospodarilor, 

elevii fiind foarte încântaţi de activităţile desfăşurate.  

COLINDATUL 

Începând din dimineaţa zilei de 24 decembrie, Ajunul Crăciunului, şi până în 

miez de noapte pe uliţele satului răsună de glasul  micilor colindători. Ei merg din 

casă în casă şi strigă la ferestrele luminate vestind Naşterea pruncului Iisus 

Hristos.Frumoasele colinde  reuşesc să emoţioneze profund  spectatorii. 

STEAUA 

 De la Crăciun şi până la Bobotează, copiii umblau cu steaua. Acest obicei 

vrea să ne amintească de ,,steaua” care a vestit naşterea pruncului sfânt şi care i-a 

călăuzit pe cei trei magi.  

PLUGUŞORUL 

Pluguşorul este una din cele mai frumoase şi mai vechi datini româneşti. La 

noi obiceiul este ca în ajunul Anului Nou să umble cu pluguşorul numai flăcăii, 

copiii mergând cu o zi înainte. 

CAPRA 

Este considerată în tradiţia românească, animalul care arată dacă vremea va 

fi bună sau rea. Obiceiul ,,caprei” a fost, la origine, un ceremonial de cult. În cadrul 

sărbătorilor din Bacau, jocul a devenit un ritual menit să aducă rodnicie anului care 

urmează, spor la animale, bogaţia recoltelor. 
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SORCOVA 

Sorcova este un obicei popular românesc ce se practică în toate zonele ţării, 

nu numai în zona noastră. În vechime se colinda cu o mlădiţă înmugurită de măr. Ea 

se punea în apă în noaptea Sfântului Andrei şi până în ziua de Sfântul Vasile, era 

înflorită. Astăzi sorcova este confecţionata dintr-un băţ, în jurul căruia s-au împletit 

flori de hărtie colorată sau dintr-o crenguţă de brad împodobită. 

 

Bibliografie: 

1. PAMFILE, T., „Sărbătorile la români. Crăciunul”, Bucureşti, 1914; 

 

Portret de dascăl 

Prof. Paul Țarălungă 

Înv. Maria-Gianina Paveluc 

Școala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău 

 S-a născut la 14/27 decembrie, 1921, în comuna Prăjeşti, judeţul Bacău (cu 

TITUS - frate geamăn); Părinţi: - Gheorghe Ghe. Ţarălungă - Elena Ghe. Ţarălungă. 

La petrecerea de la botez tuşica, Nataliţa Vasilache, naşă de botez, a afirmat: 

,,Acesta va ajunge om mare!’’. Studii - Şcoala primară - 5 clase la Prăjeşti, în 

perioada 1929 - 1934, având ca învăţători pe Mariana şi Ionel Marcoci; -Şcoala 

Normală „Ştefan cel Mare” - Bacău, 8 clase, în perioada 1934 - 1942; - Şcoala 

militară de ofiţeri - în perioada 1942 - 1944, în orăşelul Breaza (2 luni), apoi în 

Germania; în anul 1945, la 25 mai - revenit la C.I.I. Făgăraş, în urma unui examen 

devine ofiţer; - Facultatea de Ştiinţe Naturale - Geografie de la Universitatea „Al. I. 

Cuza” din Iaşi, în perioada 1956 - 1962; - Examenul de licenţă susţinut în 1964. 

ACTIVITATEA DIDACTICĂ - Definitivat - 1 aug.1959; - Gradul II - ian. 1966- 

Iaşi - cu lucrarea „Contribuţii la formarea la elevi a concepţiei materialist - dialectice 

despre lume, prin predarea geografiei”; - Gradul I - ian.1976 – Iaşi - cu lucrarea 

„Muzeul şi Grădina Botanică Prăjeşti” - Studiu geografic; Licenţa – 1963 – Iaşi - cu 

lucrarea „Rezultatele obţinute de Gospodaria Agricolă Comunală «1 MAI» din 

comuna Prăjeşti în decursul celor doi ani de existenţă”. 

 Complexul Muzeal Prăjeşti - date sumare - În anul 1945, 1 septembrie, a 

debutat acest proiect odată cu numirea lui PAUL ŢARĂLUNGĂ ca învăţător la 

Şcoala Prăjeşti. Materialele adunate au fost prelucrate şi păstrate în locuinţa 

personală timp de 20 ani. „Am cărat cu raniţa în spinare, din vârful muntelui sau din 

celălalt capăt de ţară tot ce vedeţi în vitrinele muzeului. An de an plecam cu 

Societatea Română de Biologie la studii în teren şi tot ce găseam aduceam acasă. 

Când nu am mai avut loc în casă a trebuit să fac un muzeu”, povesteşte prof. 

Ţarălungă. 

 La 7 iunie, 1970 este inaugurat oficial Complexul Muzeal în local propriu 

(fosta Primărie) local pe care l-a adaptat la condiţiile muzeistice. De dragul 

muzeului, dascălul din Prăjeşti a învăţat cum se împăiază animalele. Acum, una 

dintre sălile muzeului adăposteşte câteva zeci de mamifere şi păsări autohtone rare. 
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Cele mai deosebite exponate, spune profesorul, sunt fosilele de mamut. Complexul 

muzeal Prăjeşti adăposteşte circa 3000 de piese grupate după specificul fiecăreia în 7 

secţii: geologie, paleontologie, arheologie, numismatică, etnografie, botanica, 

zoologie. 

 Muzeul constituie un început de centru de cercetare din zonă cu funcţiile : a) 

didactic - instructiv-educativ; b) cultural –informarea vizitatorilor cu cunoştinţe 

despre natura şi evoluţia societăţii româneşti; c) ştiiţific- un modest centru de 

început de cercetare; d) păstrarea şi conservarea precum şi descoperirea, catalogarea 

şi valorificarea materialelor cu valoare patrimonială. Din salariul de dascăl şi căratul 

cu spinarea, Paul Țarălungă a amenajat un parc şi un muzeu. Faima singurei grădini 

botanice rurale şi a muzeului în care poţi vedea oase şi dinţi de mamut a depăşit 

hotarele comunei Prăjeşti.  

 La mai puţin de 50 de metri de muzeu, profesorul a amenajat o Grădină 

Botanică. Pe două hectare, Paul Ţarălungă a adunat zeci de specii exotice şi 

autohtone pe care le-a îngrijit singur, cu sapa în mână. „Am vanilie sălbatică, 

gingobiloba, migdali, magnolii. Aici e un nuc negru. Uleiul care se extrage din el se 

foloseşte la motoare de avioane şi rachete”. În Grădina Botanică sunt atât plante 

exotice cât şi plante indigene pentru existenţa cărora s-a colaborat cu Grădina 

Botanică din Iaşi prin profesorul Emilian Ţopa şi alţi colaboratori. 

 Apreciat de personalităţile ştiinţei de la Bacău şi nu numai, a organizat, 

condus şi conferenţiat după un program bine stabilit, în cercurile agrotehnice de la 

Prăjeşti şi Secuieni precum şi în cadrul ,,Universităţilor Populare’’ din Prăjeşti. 

Timp de 2 ani, la rugămintea prof. Iulian Antonescu, directorul Muzeului de Istorie 

din Bacău, a conferenţiat pe teme ştiintifice la Căţăleşti. 

 Acesta este profesorul Paul Ţarălungă, pe care scriitorul Sorin Preda îl 

caracteriza astfel: „Adunată în câteva fotografii şi un parc fără egal, biografia lui e la 

vedere. Nu are nimic de ascuns.”  

 Paul Țarălungă a lăsat, cu limbă de moarte, ca moștenirea lăsată după mai 

bine de jumatate de secol de muncă și cercetare să nu fie pierdută. 

 

 

Importanṭa păstrării ṣi transmiterii tradiṭiilor populare 
Prof. înv. primar Daniela Păduraru 

Şcoala Gimnazială ,,Miron Costin” Bacău 

 

„Pe-un picior de plai,pe-o gură de rai” ne-am născut şi trăim, şi datoria 

noastră este de a păstra şi de a arăta atât semenilor noştri din acest spaţiu, cât şi 

altora, frumuseţea datinilor şi obiceiurilor noastre. 

În lumea contemporană, a vorbi despre tradiṭie ar părea că înseamnă a fi în 

urma societăṭii, sau a promova lucruri perimate, ori a privi prea mult în trecut. 

Trecem însă prea uṣor cu vederea faptul că tradiṭia înseamnă o sumă de valori, o 

experienṭă comunitară, în mijlocul căreia ne naṣtem ṣi de la care plecăm, chiar atunci 

cănd inovăm. Pentru că, aṣa cum remarcau, în estetică, G. Calinescu la noi ṣi T.S. 

Eliot în America, raportul dintre tradiṭie ṣi inovaṭie înclină în favoarea celei 
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dintâi. Inovaṭia fără tradiṭie nu are sens, iar ceva cu totul nou nu ar fi înṭeles de 

nimeni ṣi nici util. 

Dacă înṭelegem tradiṭia ca pe o sumă de valori, dacă conṣtientizăm faptul că 

ne naṣtem, trăim ṣi profităm de pe urma tradiṭiei, în sensul larg al termenului, cel de 

tota-litate a valorilor acumulate de societate la un moment dat, putem lega tradiṭia de 

educaṭie, de credinṭă, de cultură ṣi tehnică, de toate domeniile vieṭii, de noi înṣine, 

care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile create şi transmise. 

În societatea în care trăim, ca urmare a înṭelegerii în sens peiorativ a 

tradiṭiei, dar mai ales a grabei ṣi presiunilor care ni se fac pentru introducerea ṣi 

acceptarea, în societatea românească, a unor valori care nu o definesc ṣi pe care 

marea majoritate a oamenilor nu le acceptă, s-a ajuns la deteriorarea tradiṭiei, la 

înnoirea forṭată cu anumite valori, care nu se pot numi identitare, întrucât nu au de a 

face cu valorile comunităṭii româneşti. 

De aceea, se cuvine să abordăm cu toată seriozitatea problema păstrării 

valorilor identitare, mai ales în aceasta perioadă de tranziṭie, când în societatea 

tradiṭională româ-nească se simte tot mai mult miṣcarea către lumea tehnologică ṣi 

pierderea, cu timpul, a patrimoniului viu. Consider urgent înregistrarea, cu toate 

mijloacele, a obiceiurilor vii care mai există, cât ṣi conservarea tradiṭiilor, 

promovarea lor în spațiul european și euro-atlantic, ca o imagine vie, realistă, 

istorică ṣi contemporană a românilor. Dacă am dori să prezentăm identitatea acestui 

popor, consider că nimic nu poate oferi o reprezentare mai completă a tuturor 

laturilor existenṭei sale decât tradiţia populară. 

Numai înṣiruind laturile tradiṭiei românilor, am putea trage concluzii 

privitoare la diversitatea valorilor ṣi domeniilor în care aceasta este reprezentativă, o 

adevarată purtatoare a identităṭii neamului nostru de la port, mestesuguri, 

arhitectură, până la cele mai subtile laturi spirituale, cum ar fi literatura, 

mentalitatea, practicile ṣi riturile, care coboară tradiṭia din sfera teoreticului în viaṭa 

de zi cu zi. În contextul în care trăim, ar fi necesar să subliniem că este necesară 

păstrarea valorilor tradiṭionale ṣi pentru că ele cuprind un tezaur moral, al bunului 

simṭ, sfidat în lumea noastră.   

Şcoala este pusă în situaṭia de a răspunde provocărilor lumii moderne, prin 

promovarea sau nu a unor categorii de valori in rândul copiilor. Prin calitatea sa 

educaṭională, ṣcoala poate reprezenta unul dintre locurile de păstrare ṣi transmitere a 

valorilor identitare. De aceea ṣcoala reflectă stadiul la care a ajuns o societate, 

valorile care primează, dar ṣi un anumit raport între tradiṭie ṣi noutate. A vorbi 

despre păstrarea ṣi transmiterea tradiṭiei populare în ṣcoli ar însemna, practic, a vorbi 

de o foarte sumară preocupare, care figurează prea puṭin în programele de 

învăṭământ, iar, de multe ori, nici între activităṭile extrașcolare. De aceea, consider 

că studiul tradiṭiilor populare, cunoaṣterea ṣi conservarea valorilor identitare, 

cultivarea aptitudinilor lor artistice sau mestesugăreṣti ar putea contribui mult la 

dezvoltarea personaliṭătii, la spiritualizarea și socializarea tinerilor, la găsirea unui 

sens al vieṭii. Într-un cuvânt, putem spune că patrimoniul valorilor identitare 

românești poate constitui, pentru societatea actuală, o alternativă educațională, 
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artistică, economică, cu un potenṭial deloc neglijabil, o alternativă ṣi o soluṭie a 

unora dintre dilemele, căutările ṣi neîmplinirile contemporane. 

Zestrea unei naţiuni o constituie valorile sale culturale şi tradiţionale: graiul, 

portul, obiceiurile şi religia. Când acestea sunt pe cale de dispariţie putem vorbi de 

un proces ireversibil de degradare a naţiunii şi chiar de dispariţie a acesteia.  

Astăzi, când facem parte din familia unită a ţărilor europene, când relaţiile 

dintre aceste state, bazate pe încredere şi întrajutorare, sunt mult mai prietenoase, 

când graniţele devin treptat doar imaginare, naţiunile pot dăinui în timp prin ce au 

mai trainic şi mai valoros. 

Într-o societate ancorată în capitalismul primitiv, mai ales axată pe 

acumularea capitalului, consider că tradiṭia este echilibrul valorilor, cele oficiale ṣi 

cele personale. 

 

 

Gânduri către Omul și profesorul Ioan Dănilă 

Prof. înv. preșcolar Lenuța Păduraru 

Școala Gimnazială ,,Ion Creangă” Bacău 

 

Nu știu alții cum sunt, dar eu îmi amintesc cu drag de minunații noștri dascăli, 

cu recunoștință față de cei care au rezonat sufletește cu discipolii lor, cu admirație 

față de profesorii care vedeau și văd profesia lor ca pe o misiune, preocupați 

întotdeauna de a transmite cu sfințenie atât cunoștințele necesare cât și valorile 

culturale și pasiunea lor pentru această misiune. Când mă gândesc la unii dintre 

acești oameni dragi sufletului meu, mă gândesc la domnul conferențiar universitar 

doctor Ioan Dănilă. 

Născut pe aceleși meleaguri cu marele nostru povestitor Ion Creangă, 

profesorului Dănilă, i-a fost predestinat să slujească și să apere limba românească, să 

transmită mai departe dragostea sa pentru limba și literatura română, preocuparile 

sale cuprizând și literatura contemporană, dar cu  grija de a păstra vii și  a nu știrbi 

cumva valorile trecutului. Destinul nostru, al dascălilor școliți de domnia sa,  atât în 

liceul  pedagogic, cât și în Universitatea ,,Vasile Alecsandri” din Bacău, se leagă 

vrând, nevrând de omul, de profesorul Ioan Dănilă, care ne-a dat, datul său cel mai 

de preț – perseverența, curajul, pasiunea pentru profesia de dascăl, elanul nestăvilit 

și marea sa dragoste pentru limba noastră românească.  

Dacă liceele pedagogice au fost cândva locul din care au izvorât învăţători 

valoroşi, acest lucru se datorează, cu siguranţă, unor Oameni ca domnul Ioan 

Dănilă, a spus unul din foștii lui elevi. Profesori ca el au fost dintotdeauna şi vor 

continua să existe pentru că au în întreaga lor ființă ceea ce nimeni nu le poate 

impune: dragostea și harul pedagogic, izvorât din dorinţa constantă de investigare şi 

difuzare a valorilor spirituale. din prea marea lor dragoste pentru valorile culturale 

autentice.  

Orice educator, indiferent de nivel și de specialitate, are și o răspundere 

relativă la însusirea limbii române; deci ea nu este numai a profesorului de limba si 

literatura româna, ci a tuturor învățătorilor și profesorilor, de la grădiniță până la 
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universitate cuvintele acestea reprezintă crezul profesorului Ioan Dănilă, crez pentru 

care a militat, refuzând compromisurile în statuarea imperativelor culturale și 

didactice. 

În ultimul său articol, din 6 octombrie, 2016, domnul profesor spune: ,,Sunt, 

în istorie, multe si dificile probele la care a fost supusă limba noastră pentru a 

dovedi că ne poate exprima simțirea și gândirea... continuând... Scriitorii au fost cei 

dintâi care și-au declarat satisfacția că pot trimite spre cititori idei și sentimente 

îmbrăcate în forma cea mai potrivită, dar eu cred și afirm din toată ființa: dascălii, 

asemeni domniei sale, au satisfacția că pot deschide mintea, modelând cititorul, 

călăuzindu-l să descifreze mesajul artistic al ideilor și sentimentelor autorilor, 

îmbrăcate în metafore și cuvinte potrivite, dar dascălii au și marea satisfacție de a 

perpetua acest har.. de a înmulți talanții primiți ...învățând pe alții cum să învețe să 

călăuzească la răndul lor alți cititori ai generațiilor următoare. 

Cariera didactică a domniei sale, este împletită armonios cu cea culturală, 

fiind o prezență marcantă a vieții culturale băcăoane: realizator de rubrici/emisiuni 

în presa scrisă şi cea audiovizuală, autor, coautor și coordonator al mai multor 

volume, cursuri, manuale și auxiliare didactice (peste 50 de titluri), membru în 

societăți științifice și profesionale; profesor universitar doctor la Facultatea de Litere 

a Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău. Pentru întreaga activitate publicistică, 

dar și pentru eforturile deosebite în restaurarea casei memoriale „Vasile Alecsandri”, 

a fost nominalizat  în decembrie 2014, pentru „Cel mai activ cetățean al Bacăului”. 

Tabloul de mai sus este unul lacunar, existînd cu siguranță mult mai multe realizări 

ale omului de cultură Ioan Dănilă.  

Pentru noi, elevii și studenții domniei sale, rămâne modelul de dascăl ideal 

care și-a lăsat amprenta asupra carierei noastre didactice, și nu în ultimul rînd prin 

puterea pasiunii și a dragostei sale a reușit să construiască personalități care să ducă 

mai departe această pasiune și această luptă pentru apărarea valorilor, personalități 

active ale vieții culturale băcăuane și nu numai. Măsura investiției sale poate fi 

măsurată și prin faptul că o parte dintre elevii și studenții săi i-au devenit colegi în 

cadrul Facultății de Litere.  

Aș dori să închei afirmând ca profesorul nostru, Dănilă Ioan a învățat și ne-a 

învățat și pe noi: Cum să fim OM cu O mare!  

 

 

Costache Negri – personalitate marcantă a culturii orașului Târgu-Ocna 

Maria Păun 

Școala Gimnazială Nr. 1 Târgu-Ocna 

 

Costache Negri (n. 14 mai 1812, Iaşi - d. 28 septembrie 1876, Târgu-Ocna) 

a fost un ilustru scriitor, om politic şi patriot român. În timpul vieţii, Costache 

Negri a publicat puţin, prin reviste, astfel că şi contribuţia lui la patrimoniul 

literaturii române este destul de modestă. Ne-au rămas de la el câteva manuscrise 

interesante, care cuprind 3 - 4 scrieri în proză, mai ales amintiri din călătorie, câteva 
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zeci de poezii şi un număr apreciabil de scrisori, care n-au valoare literară, ci numai 

documentară. Proza, elaborată mai ales în anii studenţiei, cuprinde povestirea Sările 

veneţiene (1839). Tot în această colecţie se găseşte şi faimosul toast, rostit la Paris la 

27 decembrie 1848, unde zice: „În visurile mele înflorite se arată viitorul României. 

Suntem milioane de români răzleţiţi. Ce ne lipseşte ca să ajungem un neam tare? 

Unirea, numai unirea. Să trăiască unirea românilor!” Toate acestea au fost reunite 

într-un volum şi publicate sub îngrijirea lui Emil Gârleanu în editura Minerva (Buc. 

1909). 

Cea mai reuşită „operă" a lui Costache Negri a fost, s-ar putea spune, viaţa 

sa, nu neaparat din punctul subiectiv de vedere, căci omul a suferit destule deziluzii 

şi şi-a impus renunţări esenţiale (nu a întemeiat niciodată o familie şi şi-a iubit fiica 

mai mult din depărtare), ci ca pildă, într-adevăr impresionantă, de abnegaţie şi 

dedicare totală unei cauze. Costache Negri a fost, înainte şi mai presus de toate, un 

om de caracter, iar „personajul”, pe care nu l-a jucat, ci cu care s-a identificat 

întreaga viaţă, se conturează, în bună măsură, din filele corespondenței sale, 

coroborate cu datele documentare şi cu mărturiile contemporanilor şi ale prietenilor. 

Prieten bun cu Alexandru Ioan Cuza, a sprijinit toate acţiunile şi reformele 

domnitorului Unirii. Prin misiunile pe care le-a avut peste hotare, Costache Negri 

poate fi socotit primul diplomat al Principatelor Române. Complotul care a dus la 

detronarea lui Cuza l-a determinat, ca şi pe Vasile Alecsandri, să renunţe la viaţa 

politică. S-a retras la Târgu-Ocna şi şi-a dedicat ultimii ani ai vieţii pasiunilor sale 

de-o viaţă: numismatica şi colecţionarea de tablouri. De asemenea, a întreţinut o 

bogată corespondenţă cu Vasile Alecsandri şi Mihail Kogălniceanu. 

 Costache Negri a decedat pe 28 septembrie 1876, iar mormântul său se 

găseşte la Mănăstirea Răducanu din Târgu-Ocna, construită de către Radu Racoviţă 

în 1664. 

 

 

Comuna Onceşti - vatră de civilizaţie străveche pe teritoriul judeţului 

Bacău 

Mihaela-Loredana Perju 

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Teritoriul comunei Onceşti reprezintă o regiune de străveche populare. 

Cercetările arheologice au scos la iveală dovezi ale prezenţei umane încă din epoca 

bronzului. 

Cercetările de suprafaţă care s-au desfăşurat în bazinul Berheciului au 

descoperit aşezări ce aparţin culturii Monteoru. Locuind pe văile apelor, aşezările au 

folosit terasele inferioare cu platouri largi, pante line şi fără nici o amenajare pentru 

apărare, dar mai ales terasele superioare, adevărate promotorii apărate natural, de tip 

„Cetăţuie” (desprinse prin eroziune din terasele superioare, cu pante abrupte şi 

platouri largi). Locuitorii se ocupau cu păstoritul, agricultura (folosind plugul 

primitiv cu tracţiune animală) şi meşteşugăritul (olărit, prelucrarea lemnului, a 
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pietrei, a metalelor etc.). Descoperirea unui mare număr de seceri de bronz este 

dovada dezvoltării agriculturii, mai ales spre sfârşitul epocii bronzului. 

Cercetările efectuate de V. Căpitanu şi M. Florescu, pe o rază de 1 km au 

identificat trei staţiuni în care se găsesc urme ale aşezărilor din epoca bronzului: pe 

„Cetăţuia” denumită „Dealul Perjului”, la 500 m este de satul Bărboasa, pe coama 

lină a Dealului Bărboasei (reprezentând terasa inferioară a râului Berheci) şi la 600 

m sud de acesta, pe locul numit Dealul Morii (3). 

Unele descoperiri oglindesc o diferenţiere socio-economică în cadrul 

comunităţilor gentilico-patriarhale în epoca de maturizare a civilizaţiei bronzului. 

Alte obiecte ne dau sugestii cu privire la organizarea social politică a comunităţilor 

din acea vreme, atestând existenţa unor uniuni de triburi conduse de şefi militari. 

Prima epocă a fierului (Hallstatt) este identificată în satul Bărboasa, prin 

descoperirea unor obiecte de aparţin acestei epoci (secolele VI-V a. Cr). 

Descoperirile arheologice efectuate în Bărboasa, rezultatele cercetărilor din 

necropola de la Bărboasa, Cioara – Onceşti susţin originea geto-dacică a culturii 

carpice şi a purtătorilor ei. Carpii sunt dacii liberi ce locuiau la est de Carpaţi în 

secolele II-III d.Cr., care au avut relaţii cu neamurile sarmatice germanice şi în 

special cu lumea romană. Persistenţa şi intensitatea relaţiilor cu lumea romană, în 

primul rând a relaţiilor economice, dar şi a relaţiilor cu semnificaţie politico-militare 

sunt ilustrate de numeroase descoperiri de factură romană (ceramică, podoabe) şi în 

primul rând de prezenţa masivă a monedei romane în aria culturii carpice. 

În satul Dealul Perjului (comuna Onceşti) s-a descoperit tezaurul de 49 denari 

romani imperiali bătuţi în atelierele de la Roma; monedele aparţin unei perioade de 

aproximativ 70 de ani. Acest tezaur reprezintă un document foarte important care 

atestă legăturile comerciale ale populaţiei autohtone cu lumea romană la răsărit de 

Carpaţi, într-o perioadă în care civilizaţia geto-dacă se află la apogeu. 

Îngroparea tezaurelor monetare trebuie pusă pe seama sarmaţilor (sec. al II-lea 

a. Cr. – afirmă V. Căpitanu) lucru dovedit de prezenţa unui mormânt sarmatic 

descoperit în comuna Onceşti, în punctul Dealul Puiului, la 1,5 km de locul 

descoperirii tezaurului. 

O altă descoperire importantă din punctul de vedere al atestării elementului 

autohton daco-carpatic, plasat cronologic în sec. al II-lea d. Cr., este necropola daco-

carpatică de la Bărboasa (efectuată de C. Buzdugan şi V. Căpitanu). 

Cimitirul de la Bărboasa se înscrie în rândul necropolelor de tip Poieneşti din 

Moldova şi se individualizează prin câteva particularităţi: rit funerar unitar 

(morminte de incinerare în urne sau direct în groapă); lipsa obiectelor de provenienţă 

străină. 

În nord-vestul satului Bărboasa (comuna Onceşti), cunoscut sub numele de 

dealul „Gălăuneşti”, au fost descoperite unele resturi arheologice, cu ocazia 

lucrărilor agricole din primăvara anului 1965. Nu departe de acest loc, încă din anul 

1961 s-au identificat resturile unor aşezări daco-carpice. 

O nouă descoperire care demonstrează continuitatea locuirii populaţiei o 

reprezintă aşezarea prefeudală de la Onceşti. Aceasta este aşezată pe terasa 
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inferioară de pe versantul drept al Berheciului, în punctul numit de localnici „Poarta 

Ţarinei” sau „Dâmbul lui Gologan” (I. Mitrea, 1971). 

Stratigrafic, stratul prefeudal – de culoare brun – negricioasă (orizontul A al 

solului) -, se suprapune pe întreaga suprafaţă a terasei peste un strat care aparţine 

epocii preistorice – strat galben – murdar (orizontul C), care, la rândul lui, se 

suprapune peste stratul in situ reprezentat printr-un lut nisipos. 

Eroziunea a afectat suprafaţa terasei în mai mică sau mai mare măsură. În 

extremitatea sudică, pe fruntea terasei, în special, pământul a fost mult erodat. 

Stratul format dintr-o gresie slab cimentată este acoperit de un stat vegetal foarte 

subţire. 

În Satu Nou s-a descoperit o necropolă, datată în a doua jumătate a secolului 

al X-lea, care împreună cu inelul de la Onceşti (secolele VIII-IX), aparţin culturii 

Dridu (sfârşitul secolului al VIII-lea şi secolul al IX-lea). Apartenenţa la cultura 

Dridu dovedeşte că populaţia autohtonă românească, era organizată în obşti 

teritoriale. 

De remarcat, este faptul că în aşezarea de la Onceşti s-au găsit urme din epoca 

preisotrică (faze târzii ale culturii Cucuteni), precum şi materiale care aparţin 

perioadei de tranziţie de la neolitic la bronz. 

La începutul feudalismului românesc (secolele VIII-XI-XIII), obştea sătească 

era caracterizată prin proprietatea comună, devălmaşă, asupra pământului arabil din 

afara vetrei satului, asupra pădurii, izlazurilor şi apelor. Din fondul colectiv se 

distribuia fiecărei familii, periodic, prin tragere la sorţi, un lot agricol, care constituia 

o posesiune individuală, cu caracter permanent, dar care nu se poate înstrăina. Casa, 

curtea, dependinţele, animalele de muncă, unelte sunt proprietate privată. Organele 

de conducere ale obştilor aveau funcţii interne şi externe: păstrarea ordinii, 

rezolvarea diferenţelor dintre membrii comunităţii pe baza unor norme („obicee”), 

strângerea dărilor, reglementarea relaţiilor cu popoarele migratoare, funcţii militare, 

poate şi spirituale. 

Obştea sătească şi-a păstrat structurile interne şi a prevenit imixtiunea din 

afară şi înstrăinarea bunurilor prin dreptul de preemţiune (protimisis-ul) şi 

devălmăşie. Astfel, practicile riguros respectate şi instituţiile, durabile explică 

rezistenţa populaţiilor autohtone în secolele premergătoare constituirii statelor 

feudale. 

Diferenţierea socială începută în etapa de trecere la feudalism continuă, iar 

sistemul de organizare al obştilor conducerea cnezilor şi a juzilor şi în confederaţii 

de văi a creat premisele apariţiei statului centralizat. 

Populaţia sedentară autohtonă vine în contact cu pecenegii şi cumanii şi are 

legături cu regiuni de la Dunăre, Marea Neagră şi cu oraşele bizantine. 

Obiectele găsite cu ocazia săpăturilor în vetrele vechilor aşezări evidenţiază o 

dezvoltare a meşteşugurilor, care oferea produse mai bine realizate ca în perioada 

anterioară feudalismului timpuriu. 

Invazia tătarilor de la 1241 frânează progresul economic şi a avut efecte 

negative asupra aşezării. 
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În epoca feudalismului dezvoltat (secolele XIV-XV) aşezarea se afla în părţile 

joase ale Berheciului, vetrele satelor ocupau teritorii între pădure şi şesuri, acestea 

din urmă fiind mai puţin inundate decât în prezent. 

Acum, apar primele acte de danie şi întărire date de domnitori boierilor care 

primeau să li se întărească satele. Multe documente precizează poziţia aşezărilor în 

funcţie de localizarea lor pe văi, astfel, în 1428 se dă „satul lui ce iaşte pe Berheciu”. 

Menţionarea văilor se poate explica prin evocarea organizării prestatale pe văi. 

Urmează o perioadă de înflorire sub toate aspectele economico-sociale (din a 

doua jumătate a secolului al XV-lea până în prima jumătate a secolului al XVI-lea), 

pentru ca, odată cu instaurarea dominaţiei otomane (din a doua jumătate a secolului 

al XVI-lea şi până în secolul al XVIII-lea) evoluţia normală a acestora să întâmpine 

obstacole, din cauza obligaţiilor impuse de turci şi a războaielor şi servituţilor faţă 

de boieri şi domnie. Se menţine totuşi o evoluţie a aşezărilor ca în perioadele 

anterioare, precum şi o dezvoltare a produselor meşteşugăreşti.  

În condiţiile unui regim turco fanariot (secolul al XVIII-lea) se remarcă 

pătrunderea vetrelor de aşezări şi pe versanţi, în preajma cumpenelor de ape şi chiar 

pe platouri, determinând schimbări în plafonul mediu de locuire pe altitudine. 

Vetrele au căpătat o răspândire mai largă şi o mare risipire, apropiată de situaţia 

actuală. Se măreşte suprafaţa terenurilor cultivate cu culturi, în detrimentul celor 

ocupate de păduri sau a celor folosite pentru creşterea animalelor. De asemenea 

creşte interesul proprietarilor de pământ de obţinere a surplusului de produse pentru 

piaţă. Aşa se explică fenomenul răzăşiei secundare sau derivate, apărut prin 

defrişări. 

În secolul al XIX-lea pădurile ocupau încă suprafeţe destul de mari în cadrul 

teritoriului comunei Onceşti – Lazunca – de la „laz”, Lozinca – până la 

reorganizarea administrativ – teritorială din 1968, pune în evidenţă existenţa codrilor 

bogaţi de odinioară şi a ocupaţiilor legate de prezenţa lor. 

Dacă în prezent pădurea are un rol minor, în trecut ea a avut o mare 

importanţă. Defrişarea prin arşiţe, secături, runcuri, lazuri şi curături s-a păstrat în 

memoria locuitorilor în diferite însemnări şi toponime (ex.: satul Lozinca). 

Lăzuirea reprezintă o metodă de tăiere a cojii copacilor în formă de inel şi 

care din această cauză se uscau, formându-se o „secătură” în care creştea iarbă. 

Astfel, activitatea economică a comunei Onceşti se remarcă prin exploatarea 

şi prelucrarea lemnului sub formă de cherestea, potrivit Condicei Liuzilor de la 1803 

(23). 

În organizarea economică se menţin puternice rămăşiţe feudale, care 

determină o modificare accentuată a peisajului rural. 

Împroprietărirea ţăranilor şi dezrobirea ţiganilor din 1864, aportul populaţiei 

din afara Colinelor Tutovei determină apariţia de aşezări noi: Satu Nou, Onceştii – 

Noi. Între aşezările vechi s-au interpus altele noi (Onceştii de Jos este vechi, 

Onceştii Noi a apărut mai sus), iar între matca veche şi satul nou s-au format alte 

vetre. 

Pe valea principală – Berheciul – are loc o extindere, atât spre amonte, cât şi 

spre avale, predominând cea spre avale, pe văile secundare predomină procesul de 
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roire spre avale. Ieşirea din „locurile retrase” în „locurile deschise constituie un 

proces care s-a intensificat în această perioadă şi care a fost lăsat să se desfăşoare de 

la sine. S-a ajuns, astfel, la aliniamente continui de vetre, aşa cum s-a întâmplat pe 

Berheci, implicit şi pe teritoriul comunei studiate. 

Din analiza statistică a roirii rezultă că de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi 

până în prezent, vetrele s-au extins pe terenurile joase lungul văii Berheciului sau 

din preajma acesteia. 
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Din Tzara lui Dada 

Prof. dr. Alina-Ramona PISTOL 

Școala Gimnazială „George Enescu” Moinești 

 

 Destinul unui oraş aderă la figura emblematică a unei personalităţi culturale, 

or anvergura europeană şi internaţională a personalităţii lui Tristan Tzara trebuie să 

se bucure de toată atenţia şi de aprecierea succesorilor săi. Samuel Rosenstock, mult 

mai cunoscut sub pseudonimul literar Tristan Tzara, s-a născut în 1896, pe 16 

aprilie, la Moineşti, într-o familie relativ înstărită, tatăl său fiind implicat în 

exploatarea petrolului. De numele lui Tristan Tzara avea să se lege, câţiva ani mai 

târziu – și pentru totdeauna, manifestarea insurecţională a avangardismului, 

cunoscută sub numele de dadaism. 

 Din 2012, ca o celebrare a spiritului celui ce avea să izvodească acest curent 

literar nihilist, ludic și liber de constrângeri, moineștenii și prietenii dadaiști din 

lumea largă se întâlnesc la Simpozionul ,,Tristan Tzara și Cultura Dada”. 

Evenimentul cultural a devenit, de la prima ediție, un catalizator al spontaneității, 

experimentului și creativității, atât pentru cei mari, cât și pentru copii. Cu această 

ocazie, participanții, de la mic la mare, sunt antrenați în activităţi cu caracter creativ, 

în realizarea unor poeme, în tehnică dadaistă, în punerea în formă a unor creaţii 

plastice, prin colaj, care să ilustreze poemele dadaiste, în ,,happening”-uri, prin care 

poeziile și colajele sunt transpuse în recital – interferențe între mai multe forme de 

artă (teatru, plastică, muzică, film, fotografie etc.), în lansări de carte, spectacole de 

teatru, recitaluri de poezie, expoziții ș.a.  
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 Eveniment unic în peisajul cultural românesc, simpozionul dedicat lui 

Tristan Tzara și dadaismului, organizat la Moinești, transformă pentru câteva zile 

acest oraș într-un spațiu al manifestării plenare a artisticului, în care se face vorbire 

despre acest curent ce a marcat secolul XX, la nivel mondial. În contextul menționat, 

se desfășoară conferințe, lansări de carte, spectacole, vizionări și inaugurări, 

remarcându-se participarea unor personalități culturale de marcă, atât din țară, cât și 

de peste hotare. Perioada în care se desfășoară nu este aleasă în mod întâmplător, dat 

fiind faptul că părintele dadaismului se năștea în acest oraș pe 16 aprilie, 1896. 

Despre simpozion, cel care poate fi desemnat promotor și catalizator al tuturor 

demersurilor ce țin de organizare, alături de Primăria Moinești – Viorel Costea – 

preciza: „Avangardismul european are ca punct de plecare curentul nonconformist și 

anarhic cunoscut sub numele de dadaism, inițiat la Zürich în 1916 de românul 

Tristan Tzara. În onoarea lui, municipalitatea Moinesti a ales să organizeze, în 

cadrul Festivalului de Cultura și Artă, Simpozionul anual și expoziția muzeală 

Tristan Tzara și cultura Dada”
16

. 

 Ediția de debut, din 10 - 12 mai 2012, a fost inclusă într-un proiect european 

de promovare a potențialului turistic al Moineștiului, prin care inițiatorii și-au 

propus valorificarea elementelor distinctive ale orașului, care să capteze interesul 

turiștilor.  

 La acest debut, și-au manifestat dorința de a participa oameni de cultură și 

de presă din toată țara: Nicolae Tzone – poet, președinte al Institutului de Cercetarea 

Avangardei Românesti și Europene, fondator al Editurii ,,Vinea” din București; 

Iulian Tănase – scriitor, jurnalist, realizator de programe radio; Mitos Micleușanu – 

scriitor, compozitor, fondator și lider al trupei ,,Planeta Moldova”; Petru Cimpoeșu 

– director executiv Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Bacău; conf. univ. dr. 

Ecaterina Crețu și lector univ. dr. Luminița Druga, Universitatea ,,Vasile 

Alecsandri” Bacău etc. 

Ediția a II-a, din 26-27 aprilie 2013, a adus laolaltă, printre alții, pe 

jurnalistul dr. Emil Berteanu, pe prof. Maria Chiriac, pe dr. Mircea Bujor, pe actrița 

Elia Noemi Judeu, alături de prof. Dan Crivăț, Colegiul de Artă ,,George Apostu” 

Bacău, conf. dr. Nicolae Crețu, Universitatea ,,Al .I. Cuza” Iași, membri ai Uniunii 

Artiștilor Plastici (Alina Elena Lupașcu, Viorica Zaharia, Mircea Bujor, Bianca 

Rotaru, Teodora Nicodim, Geanina Ivu, Luminița Radu, Dorel Făcăuaru, dr. Romeo 

Dumitrescu, Giulian Dumitriu). 

 Ediția a III-a, desfășurată între 24 - 26 aprilie 2014, a inclus dezbateri și 

comunicări cu privire la opera și biografia lui Tristan Tzara și a celorlalți membri ai 

mișcării, lansări de carte (roman și poezie), expoziții de ex-libris, postere-

experiment, pictură-colaj, recitaluri și puneri în scenă din opera poetică și dramatică 

a lui Tristan Tzara. Printre participanși s-au  numărat invitați atât din țară – de la 

Centrul de Cultură „George Apostu” Bacău, Revista ,,Ateneu”, Revista ,,Vitraliu”, 

                                                 

16 Mircea Merticaru, Simpozion național „Tristan Tzara și Cultura Dada” la Moinești, în 

,,Ziarul de Gardă”, 7 mai 2012. 
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de la universități din Bacău, Cluj și Iași, cât și din străinătate – Franța (studenți și 

masteranzi) și Elveția (scriitorul Cătălin Dorian Florescu), deopotrivă cu 

pictorul moineștean Ioan Văsâi, poeta Violeta Savu, actorul Florin Zăncescu, 

profesorul și scriitorul Gh.-Jan Iscu, profesoara și poeta Luminița Săndulache.  
 Ediția a IV-a a Simpozionului Anual și a Expoziției Muzeale ,,Tristan Tzara 

și Cultura Dada”, din 23 - 24 aprilie 2015, s-a definit printr-un colocviu, proiecții cu 

tematică Dada, un atelier Dada, un minispectacol de poeme și colaje avangardiste, 

realizate de elevi. Un moment important al acestei manifestări a constituit 

prezentarea celor mai recente ,,Caiete Tristan Tzara”, de către prof. Vasile Robciuc, 

Asociația Cultural-Literară ,,Tristan Tzara”, și a publicistului Ionel Rusei, directorul 

editurii ,,Babel”. Au urmat lansări de carte, dezbateri, lecturi și deschiderea 

expoziției organizate în holul bibliotecii, precum și premiera filmului documentar 

,,Alyiah Dada”, o poveste decupată vizual în stil dadaist, într-un tribut adus 

inițiatorilor români ai curentului, Tristan Tzara și Marcel Iancu, realizat de Oana 

Giurgiu, regizor și producător foarte apreciat în plan internațional, director al 

Festivalului Internațional de Film TIFF Cluj, producător – Tudor Giurgiu (Libra 

Film). De altfel, documentarul a dispus ulterior și de recunoaștere în cadrul 

Premiilor Gopo 2016, la categoria ,,Cel mai bun film documentar”.  

 Cea mai recentă ediție - a V-a, desfășurată în 14 - 16 aprilie 2016, a 

configurat, deja, o tradiţie a celebrării părintelui dadaismului şi a spiritului ce a stat 

la baza acestui imbold creativ, în organizarea Primăriei Moinești și Asociației 

Cultural-Literare ,,Tristan Tzara” Moinești. Aceasta a debutat la Biblioteca 

Municipală, cu vernisajul expoziției ,,Dada Land” – autor, artistul plastic Dragoș 

Pătrașcu, Iași, urmat de cel deschis în holul Sălii de Festivități a Primăriei Moinești, 

,,Corpuri Dada”, în cadrul căreia expune artistul plastic Ion Burlacu, Bacău. 

Ulterior, s-a desfășurat Work Shop-ul ,,In the spot”, susținut de către  liceeni din 

județul Bacău: o dezbatere despre creativitate, interpretare (nu numai actoricească), 

cu ,,happening” și spectacol de mişcare expresivă – coordonator, Ecaterina Lupu. În 

continuare, actorii Constanţa Zmeu şi Geo Popa au susținut recitalul ,,Aventurile 

îmblânzitorului de herghelii Dada”, urmat de ,,Valori ale avangardei clasice” – 

prelegere susţinută de scriitorul și publicistul Florin Iaru (Bucureşti). La acestea, s-

au adăugat ,,Dada” – prelegere susținută de scriitorul și publicistul Iulian Tănase, 

,,Tristan Tzara” – prelegere susţinută de prof. Vasile Robciuc, președintele 

Asociației Cultural-Literare ,,Tristan Tzara”, Moinești, precum și Mini-spectacolul 

susținut de elevii și profesorii Școlii ,,Tristan Tzara”. La recitalul ,,Căldură mare, 

mon cher Vișniec, DADA”, și-au dat concursul actorii Teatrului Municipal 

,,Bacovia”: Firuța Apetrei, Florina Găzdaru și Daniela Vrânceanu. Galeriile de Artă 

,,Geneza” au deschis porțile vernisajului expoziției „Dada Characters”, în cadrul 

căreia au expus artiști plastici din Bacău şi Iași. De asemenea, Sala de Festivități a 

Primăriei Moinești a fost spațiul în care s-au desfășurat evenimente, cum ar fi ,,De la 

o palmă data gustului public – la deparazitarea creierilor” – excurs al poetului Leo 

Butnaru (Chişinău). În ultima zi a simpozionului, la Școala Gimnazială ,,Tristan 

Tzara” s-a dezvelit bustul lui Tristan Tzara – autor, sculptor Mihai Bejenaru. La 

Galeriile de Artă ,,AVA” (Sediul Clubului Elevilor, cartier Lucăcești), a avut loc 
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vernisajul expoziţiei colective ,,Tribut Tristan Tzara”, cu lucrări semnate de către 

Mircea Bujor, Viorel Cojan, Ion Văsâi si copiii DADA. Programul acestei ediții a 

fost încheiat de ,,Billion Star Hotel” – film artistic în manieră DADA, regia –Alecs 

Năstoiu, în prezența echipei de realizatori, precum și de recitalul Vali Sir Blues & 

Co. 

 Fie că vorbim, în acest context, despre dadaiștii consacrați ori de un 

experiment inspirat de spiritul acestora, finalitatea artistică obținută în cadul acestei 

sărbători culturale moineștene reafirmă – surprinzător sau nu – convingerile 

formulate de către Huelsenbeck, în primul Manifest Dadaist de la Berlin (atât de 

actuale, am adăuga noi): ,,Cea mai mare artă va fi cea care va reprezenta, printr-un 

conținut conștient, multiplele probleme ale epocii, cea care-i va face pe oameni să 

resimtă că, zguduită de exploziile de săptămâna trecută, își regrupează membrii sub 

loviturile din ajun. Cei mai buni artiști, cei mai uluitori, vor fi cei care, la orice oră, 

își ridică bucățile trupului lor în tărăboiul caracterelor vieții și, înverșunându-se 

împotriva intelectului timpului, sângerează din mâini și din inimă. (…) Pentru 

Dadaism în cuvinte și-n imagini, pentru evenimente dadaiste în lume.”
17

   

 

 

Nadia Elena Comăneci – gimnasta de nota 10 

Prof. Maria Popa 

Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura 

 

Nadia Elena Comăneci (n. 12 noiembrie 1961, Onești, județul Bacău) este 

o gimnastă română, prima gimnastă din lume care a primit nota zece într-un concurs 

olimpic de gimnastică. Este câștigătoare a cinci medalii olimpice de aur. Este 

considerată a fi una dintre cele mai bune sportive ale secolului XX și una dintre cele 

mai bune gimnaste ale lumii, din toate timpurile, „Zeița de la Montreal”, prima 

gimnastă a epocii moderne care a luat 10 absolut. Este primul sportiv român inclus 

în memorialul Internaţional Gymnastics Hall of Fame. 

 Nadia s-a născut la Onești, fiică a lui Gheorghe și Ștefania-Alexandrina 

Comăneci
[1]

; a fost botezată după „Nadejda” („Speranță”), eroină a unui film. Unele 

surse susțin că s-ar fi născut ca „Anna Kemenes”.
[2][3][4] 

 A concurat pentru prima dată la nivel național în România, în 1970, ca 

membră a echipei orașului său. Curând, a început antrenamentele cu Béla Károlyi și 

soția acestuia, Márta Károlyi, care au emigrat mai târziu în Statele Unite, devenind 

antrenori ai multor gimnaste americane. La vârsta de 13 ani, primul succes major al 

lui Comăneci a fost câștigarea a trei medalii de aur și una de argint la Campionatele 

Europene din 1975, de la Skien, Norvegia. În același an, agenția de știriAssociated 

Press a numit-o "Atleta Anului". 

 La 14 ani, Comăneci a devenit o stea a Jocurilor Olimpice de Vară din 

1976 de la Montreal, Québec. Nu numai că a devenit prima gimnastă care a obținut 

scorul perfect de zece la olimpiadă (de șapte ori), dar a și câștigat trei medalii de aur 

                                                 
17

 Marc Dachy, Dada. Revolta artei, București, Ed. Univers, s.a., p. 35. 
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(la individual compus, bârnă și paralele), o medalie de argint (echipă compus) și 

bronz (sol). Acasă, succesul său i-a adus distincția de „Erou al Muncii Socialiste”, 

fiind cea mai tânără româncă distinsă cu acest titlu.
[5] 

 Comăneci și-a apărat titlul european în 1977, dar echipa României a ieșit din 

competiție în finale, în semn de protest contra arbitrajului. La Campionatele 

Mondiale din 1978 a concurat o Nadia Comăneci cu greutate peste medie și ieșită 

din formă. Căderea la paralele a trimis-o pe locul 4, însă a câștigat titlul de 

campioană mondială la bârnă. 

 În 1979, Comăneci, din nou la greutate normală, a câștigat cel de-al treilea 

titlu european la individual compus (devenind primul sportiv din istoria gimnasticii 

care a reușit această performanță). La Campionatele Mondiale din decembrie, ea a 

câștigat concursul preliminar, dar a fost spitalizată înainte de a participa la concursul 

pe echipe, din cauza unei infecţii, în urma unei tăieturi la încheietura mâinii, cauzată 

de o cataramă din metal. În ciuda recomandărilor doctorilor, ea a părăsit spitalul și a 

concurat la bârnă, unde a obținut nota 9,95. Performanța sa a conferit României 

prima medalie de aur în concursul pe echipe. 

 A participat și la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova, clasându-se a 

doua după Elena Davîdova la individual compus, când a fost nevoită să aștepte 

pentru notă până ce Davîdova și-a încheiat exercițiul. Nadia și-a păstrat titlul la 

bârnă, dar a câștigat și o nouă medalie de aur, la sol, și una de argint, împreună cu 

echipa. 

 Nadia Comăneci a fost una din cele mai bune gimnaste din lume. Ea s-a 

retras din activitatea competițională după Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. 

Între 1984 și 1989 a fost membră aFederației Române de Gimnastică și a ajutat la 

antrenarea gimnaștilor juniori români. În noaptea de 27/28 noiembrie 1989 a trecut 

ilegal granița româno-maghiară
[6]

, în cele din urmă solicitând azil 

politicguvernului Statelor Unite. Acest gest dramatic a avut un efect major asupra 

opiniei publice, chiar asupra familiei conducătoare a României. Nadia și-a petrecut 

următorii ani promovând linii vestimentare pentru gimnastică, lenjerie Jockey, 

echipament de aerobic și rochii de mireasă. În 1994, s-a logodit cu gimnastul 

american Bart Conner și s-a întors în România pentru prima dată de la plecare. 

Comăneci și Conner s-au căsătorit în România în luna aprilie a anului 1996. 

 În 1999, Comăneci a devenit primul sportiv invitat să vorbească la Națiunile 

Unite, pentru a lansa Anul 2000, Anul Internațional al Voluntariatului. Nadia este în 

prezent ocupată cu gimnastică și muncă de caritate în întreaga lume. Ea și soțul său 

sunt proprietarii Academiei de Gimnastică Bart Conner Gymnastics 

Academy, Perfect 10 Production Company și ai câtorva magazine de echipamente 

sportive, precum și editori ai Magazinului de Gimnastică Internațională. 

 Nadia Comăneci este vicepreședinte al Consiliului Director al Special 

Olympics, Președinte Onorific al Federației Române de Gimnastică, Președinte 

Onorific al Comitetului Olimpic Român, Ambasadorul Sporturilor Românești, 

Vicepreședinte în Consiliul Director al Asociației Distrofiei Musculare, și membră 

a Fundației Federației Internaționale de Gimnastică. A fost distinsă de două ori 

cu Ordinul Olimpic, acordat de CIO. 
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 În decembrie 2003, i s-a publicat prima sa carte, Scrisori către o tânără 

gimnastă (în engleză: Letters to a Young Gymnast). Nadia a creat o clinică de 

caritate în București pentru a ajuta copiii orfani din România. 

Nadia a participat la foarte multe acţiuni cu scop umanitar. Astfel, ea a 

promovat, între altele, campania internaţională de luptă împotriva cancerului la sân 

şi a sprijinit apoi o competiţie de mare anvergură, „Special Olympics”, răspândită în 

lumea largă şi rezervată persoanelor cu handicap. 

Nadia Comăneci conduce şi Academia "Laureus World Sport", unde sunt 

adunate fonduri impresionante pentru ajutorarea copiilor din zonele defavorizate ale 

Terrei. 

Este membră a „FIG Foundation”, o prestigioasă fundaţie ce are ca scop 

sprijinirea fostelor gimnaste care rămân cu sechele după terminarea carierei. 

A înfiinţat în România Fundaţia Nadia Comăneci, o organizaţie apolitică, 

nonguvernamentala şi nonprofit, înfiinţata la iniţiativa gimnaste. 

Urmând modelul Nadiei, fundaţia care îi poartă numele îşi propune să 

încurajeze, să sprijine şi să promoveze performanţa în sport şi nu numai, militând 

pentru o viaţă de nota zece pentru toate vârstele şi în toate domeniile de activitate. 

Fundaţia Nadia Comăneci este coordonata de Nadia, în calitate de membru 

fondator şi preşedinte, şi de domnul Virgil Munteanu, în calitate de vicepreşedinte şi 

director general. 

Fosta sportiva considera că gimnastele din România au avut mereu 

performante, deoarece s-au antrenat mai mult decât rivalele lor din alte ţări. 

„Oamenii mă întrebau mereu care este secretul nostru. Noi, româncele, ne antrenăm 

de două ori mai mult decât toate celelalte. În prezent, competiţia a devenit mai 

puternică pentru ca toate gimnastele au cam acelaşi mod de antrenament”, a mai 

spus prima gimnastă din lume care a primit nota 10. 

 

 

Teodor Gheorghe Negoiță – primul român ajuns la Polul Nord 

Prof. înv. primar Nicoleta-Anca Popa 

Școala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 Cercetător, explorator polar şi speolog, Teodor Gheorghe Negoiţă s-a născut 

la 27 septembrie 1946 în Sascut, judeţul Bacău. Deoarece părinţii săi erau de 

profesie învăţători, micul Teodor a avut norocul deosebit de a avea acasă o 

bibliotecă cu foarte multe cărţi vechi de călătorii. A fost atras încă de atunci mai ales 

de descrierile unor expediţii în zonele cele mai dificile de pe glob. 

 Inginer chimist pasionat de etnologie şi speologie  
 Urmează ulterior cursurile Facultăţii de Chimie Industrială de la Iaşi, 

devenind inginer chimist. În perioada Facultăţii, a frecventat şi cursuri la Facultatea 

de Geografie. Fiind pasionat de etnologie, interesat de pădurile ecuatoriale, 

Amazonia sau Noua Guinee, se axează, în timpul liber pe studiul unui grup de 

pigmei din Africa Ecuatorială. La vârsta de 33 de ani a învăţat, de unul singur, 
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tehnica speologiei alpine. Domeniul său de interes era reprezentat de peşterile 

verticale, cu o adâncime de 200-300 metri, mai puţin cercetate. 

 Din pasiune pentru speologie a evoluat apoi către peşterile în gheaţă. A 

reuşit să-şi procure cel mai bun echipament de speologie din vremea respectivă, 

adus din Cehoslovacia. Teodor Negoita simţea totuşi că trebuie să dezvolte mai mult 

decât o pasiune solitară, aşa că a iniţiat un proiect mai consistent. 

 În anul 1987, este fondatorul primului program românesc de cercetări 

polare. Încercările de a obţine aprobări pentru finanţarea acestui proiect au fost 

soldate cu eşec, abia după anul 1990 reuşind să realizeze ceva concret. 

 Pentru a-și urma visul, Teodor Negoiță renunță la viața academică 

 Pasiunea sa pentru expediţii în mediul arctic l-a determinat  să renunţe la o 

eventuală carieră academică şi se implică în organizarea mai multor expediţii 

româneşti, în zonele îngheţate din apropiere de Polul Nord: în Groenlanda, în nordul 

extrem al Canadei, în arhipelagul Spitsbergen (Svalbard).  

 La data de 21 aprilie 1995, exploratorul Teodor Gheorghe Negoiţă devenea 

primul român care atingea Polul Nord (pe schiuri), în cadrul unei expediţii ruse de 

cercetare. El este în prezent deocamdată singurul român care a ajuns pe aceste 

meleaguri. 

 Fondator al primei staţii româneşti de cercetare din Antarctica 

 „După mai bine de 100 de ani, l-am readus pe Racoviță în Antarctica. Cea 

mai mare satisfacție din cariera mea am avut-o când am preluat baza de la 

australieni. Am fost atât de emoționat atunci, că nici nu puteam semna", mărturisea  

dr. Teodor Negoiță . 

 În anul 1987 Australia a construit Staţia Law pe actualul amplasament, fiind 

folosită de echipe de cercetare pentru perioada de vară polară.  

 Ca o finalizare încununată de succes a eforturilor întreprinse într-un program 

ambiţios de peste 17 ani al cercetătorului şi exploratorului român Teodor Negoiţă şi 

după 2 ani de negocieri, Australia a decis să transfere României Staţia Law, urmând 

să se numească Staţia Law - Racoviţă şi să fie administrată de Fundaţia Antarctică 

Romană. 

 La 20 februarie 2006, a avut loc ceremonia de transfer a staţiei către partea 

română în prezenţa reprezentantului Guvernului Australiei, Prof. Dr. Michael 

Stodardt, şefilor staţiei vecine şi a lui Teodor Gheorghe Negoita, aflat în fruntea 

echipei române. 

 Staţiunea este  în prezent amplasată în regiunea „Prinţesa Elisabeta”, în 

Dealurile Larsemann din Antarctica de Est, la o distanţă apropiată (2 km) de staţiile 

Federaţiei Ruse şi ale Chinei, ceea ce a permis o cooperare strânsă şi cu cercetătorii 

acestor ţări, cu care se întreţin schimburi de experienţă. 

 Expediţii ştiinţifice organizate şi conduse: Insula Spitsbergen (1990, 1991, 

1994, 1996), Nordul extrem al Canadei, Insula Bylot şi Baffin, (1992), Groenlanda 

de Nord-Vest (1994), Prima Expediţie Naţională Ştiinţifică în Antarctica la Staţia 

„Law-Racoviţă” (2005/2006). 
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 Expediţii solitare: Groenlanda de Nord-Vest, Qaanaaq (1995); Insula 

Spitsbergen - Ţara lui Oscar al ÎI-lea (1997); Insula Spitsbergen - 300 km pe schiuri 

atingând Gheţarul Lomonosov, (2002).   

 Participări la expediţii ştiinţifice internaţionale: Expediţia pe schiuri dintre 

nordul Siberiei şi Polul Nord (1995);  a 43-a Expediţie Rusă în Antarctica (1998); a 

19-a Expediţie Chineză în Antarctica, (2002/2003), a 52-a Expediţie Rusă în 

Antarctica ( 2007).   

 A publicat 60 de lucrări ştiinţifice şi politice în domeniul cercetărilor arctice 

şi antarctice, 43 de lucrări publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice 

internaţionale, patru cărţi editate în limba engleză, „Antarctic and Arctic Research”, 

vol. I (2000), vol. II (2004), vol. III (2005), vol. IV (2006), două cărţi publicate în 

limbă romană, „Știinta pe gheaţă: cu chinezii în Antarctica” (2004), cea din urmă 

scrisă pe bază jurnalului ţinut pe durata celor 130 de zile din iarnă anului 2002-2003 

în care Teodor Negoiţă a participat la a 19-a expediţie chineză pe continentul 

sudului extrem. 

În cadrul unei reuniuni care a avut loc pe 28 mai 2009 la sediul Autorităţii 

Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică (ANCS), la propunerea şi recomandarea 

Academiei Române, pentru a încununa meritele deosebite și întreaga sa activitate, 

Teodor Gheorghe Negoiţă a primit Ordinul Naţional Steaua României în grad de 

Comandor. 

 

Bibliografie:  

http://www.gandul  

ww.ro.wikipedia. 

 

 

Pictura lui Nicu Enea – ,,joc infinit între galben şi cafeniu” 

Alina Popovici 

G.P.S. Agricola, Bacău 

 

Nicu (Nicolae) Enea s-a născut la 29 mai 1897 în satul Valea Arinilor, 

comuna Lucăceşti (în prezent Măgireşti), din judeţul Bacău. Satul Valea Arinilor, cu 

funcţie mixtă ( agricultură şi industrie), devenit în 1859 cel mai important centru de 

prelucrare al petrolului din Moldova, se află în partea de nord-vest a oraşului 

Moineşti şi se întinde în lungul pârâului cu acelaşi nume din bazinul hidrografic 

Tazlăul Sărat. 

A absolvit cursurile Şcolii Normale de învăţători din Piatra-Neamţ în 1918 

şi le urmează (cu întreruperi) pe cele ale Şcolii de Arte Frumoase din Bucureşti între 

1921-1928. La instituţia de învăţământ bucureşteană studiază desenul cu C. 

Artachino, pictura cu G. D. Mirea şi Camil Ressu, iar sculptura cu Fr. Storck. În 

paralel urmează şi cursurile Academiei Libere de Pictură, unde i-a avut ca profesori 

pe J. Al. Steriadi, G. Petraşcu şi A. Verona. 

Între 1928 şi 1933 organizează cinci expoziţii personale la Bucureşti, expoziţii în 

care se putea observa tendinţa spre neoclasicism, cu „o viziune care-şi găsea 

http://www.gandul/
https://ro.wikipedia/
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expresia într-un cadru de viaţă obişnuit şi nu într-o perspectivă luxuriantă”. Mai 

mult, operele sale picturale erau create şi în spiritul realismului, cu efecte 

documentare reflectate în preocuparea predilectă a artistului de „a reprezenta o 

localitate, un peisaj, un gest al ţăranului sau a unui fapt eroic”. 

 Enea a preferat subiectele din mediul rural, cu „studierea în cele mai mici 

amănunte a picturii însorite şi optimiste a lui Nicolae Grigorescu”, ceea ce a 

determinat pe un concetăţean de pe malurile Bistriţei, celebrul pedagog Grigore 

Tabacaru, să afirme: „am auzit spunându-se: priviţi pe al doilea Grigorescu, cel 

dintâiu neîntrecut în tablourile cu boi, Enea neîntrecut în pictura cosaşilor!” 

 Pictura lui Nicu Enea este un ,,joc infinit între galben şi cafeniu”. De ce 

,,Joc”? 

 Fiindcă jocul implică o anumită curăţenie morală; angajează uitarea tuturor 

incomodităţilor; solicită limpezimea simţirii, presupune bunătate şi altruism. Nu 

poate fi caracterizată mai bine şi mai complet plastica lui Nicu Enea, artist-pictor, 

după cum îi plăcea să se definească în cărţile sale de vizită, decât o face această 

sintagmă pe care am extras-o dintr-un text de Victor Ion Popa. 

 Cantonat între galben şi cafeniu, limbajul artistic al pictorului nu şochează 

ci, dimpotrivă, creează certitudinea unei comunicări simple, fireşti, ca între oameni 

ce se cunosc de mult, indatoraţi să-şi mărturisească tot ce se simte frumos. 

 Ca forme estetice, tablourile sale ne prezintă câmpuri şi păduri, anotimpurile 

satului, ale codrului, florile dar şi trupul omenesc, habitudinile ţăranului. 

 În 11 mai 1928, în ziarul ,,Universul”, Victor Bilciurescu, critic de artă, 

anunţând că la Salon participă ,,150 de artişti pictori, sculptori şi arhitecţi, însumând 

aproape 500 de lucrări, fireşte, din tot ce au avut mai valoros în atelierele lor”, 

anunţă sec că, printre multe altele, alege şi.... ,,În piaţă” a lui Enea Nicu... 

 Dacă la început picturile i-au fost primite cu o oarecare rezervă, în schimb, 

prima sa expoziţie personală deschisă în Bucureşti, la Ateneul Român, este primită 

cu elogii unanime: C. Vlad ,,Progresul d-sale, lent dar sigur, e rezultatul unui vizibil 

stil de disciplină care nu lasă nimic hazardului şi supunand mijloacele de realizare 

unor intenţiuni plastice concepute cu deplină sinceritate, reuşeşte în mod firesc să-l 

facă pe artist comunicativ, fără pretenţii de-a brusca prin inovaţii acrobatice” Victor 

Bilciurescu obsevă că ,,...deşi ni se înfăţişează pentru întâia oară, e de la sine clasat 

printre cei mai clarvăzători artişti ai noştri” şi că ,,Din cele 80 de pânze expuse, e 

destul să atrag atenţia asupra motivului intitulat ,,piaţă”, o adevărată operă de artă, - 

,,piaţa din Dej” şi un interior de ţară reţinute de M.S. Regina.” 

 A doua expoziţie personală la Bucureşti convoacă sufragii cvasiunanime. 

Remarcabile compoziţiile ,,la masa ţărănească” şi ,,la arat”, două lucrări minunat de 

bune şi închegate ca inspiraţie într-o fericită inerpretare”. 

 Din nou o personală (a treia vernisată în Bucureşti) îi pocură mari satisfacţii: 

Ziarul ,,Curentul” din 19 februarie 1930, anunţă ritos: ,,M.S.Regina Maria, vizitând 

expoziţia pictorului N. Enea şi a sculptorului C. Barassky din sala ,,Ileana”, a reţinut 

o lucrare de la pictorul Nicu Enea”, iar adoua zi, cotidianul ,,Dimineaţa”, sub 

semnătura lui N. N. Tonitza emite consideraţii entuziaste: ,,Tablourile d-lui Enea, 

nuduri, peisagii, interioare, au toate o ţinuţă de seriozitate picturală, o atmosferă bine 
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închegată unde gândirea chibzuită se regăseşte în fiece trăsătură de penel.(...) Iată un 

artist! Unul adevărat, care uită de succese, de lumea exterioară, care nu s-a gândit o 

clipă dacă pictura lui va plăcea sau nu, ci a lucrat numai pentru o simplă nevoie 

sufletească de-a se realiza pe sine şi a-şi regăsi eul într-o frământare de pastă şi o 

formă nouă”. 

În 1932, la invitaţia reginei Maria, îşi petrece vacanţa de vară la Balcic, unde 

pictează 20 de tablouri, scăldându-se „în soarele torid şi în baia lunară de neon a 

Balcicului” şi căpătând „blazonul” de „pictor al Curţii regale”, schimbarea 

atmosferei fiind o „adevărată binefacere pentru artist”. Compoziţia de grup cu titlul 

Tătăroaice (realizată în această vacanţă şi expusă la personala din 1933, de la Sala 

Universul din București) este „o operă […] desăvârşită care fixează definitiv locul 

lui Nicu Enea în mişcarea artistică a timpului” iar Victor Ion Popa, peste câteva zile 

doar, îl confirmă cu autoritatea-i bine cunoscută: ,,Astfel, pictura lui Enea, prin 

paleta ei cu infinit joc între galben şi cafeniu, e o reliefare a unei atitudini de masă 

prin care, artistul spovedeşte însăşi temelia inimii lui moldoveneşti. (…) pe când 

Ardealul duce spre o culoare mai violent – pesemne o influenţă a cromaticii aspre 

din Ungaria – Moldova şi Basarabia scaldă totul într-o apă caldă de roş galben şi 

cafeniu, dusă până la negrul permanent al fondurilor. În această gamă caldă trăieşte 

toată cromatica lui Enea”. 

Cum în anul 1948, Enea era deja „trecut pe lista proscrişilor”, fiind etichetat 

drept „pictor decadent al burgheziei şi al Casei regale”, nu lipsită de interes este şi 

„trăirea senzaţiilor tactile şi vizuale sugerate de strălucitul port popular, întrucât 

Enea se transpune în jocul de alb-negru al desenului, dăruind materialitate, 

adâncime, fineţe de borangic sau rigidităţi de catrinţă, fiecărui centimetru de desen 

în studiile dedicate Ciangăiţelor”. Acestea, alături de grafica denumită Un lăutar, 

constituie componentele de bază ale compoziţiei de mari dimensiuni cu titlul Nuntă 

la G. A. C. Răcăciuni între doi agricultori fruntaşi sau, mai simplu, Nuntă 

ţărănească – expusă în prezent în holul mare al Consiliului Judeţean Bacău. Printre 

nuntaşi s-a pictat pe sine, dansator, iar pe Ghorghe Gheorghiu-Dej, lăutar! El, în 

costum naţional, dansând, iar Dej, cu pălaria lui şi cu cravată roşie, cântând la 

vioară. Surpriza majoră este că pictorul, frustrat de prea multele-i împrejurări 

potrivnice, dar şi de umilinţa condiţiei de individ redus la ascultare, a parafrazat, din 

punctul nostru de vedere extrem de curajos, prin intermediul unei metafore plastice, 

expresia populară: ,,Asa îmi cânţi, aşa îţi dansez”. 

Tristeţea noastră este că, „celui de-al doilea Grigorescu, a pictorului nostru, 

al Bacăului”, nici până în anul de graţie 2016, la împlinirea a 119 ani de la naştere şi 

a 66 de ani de la trecerea în eternitate, nu i-a fost editat un album, cât de cât complet, 

cu picturile, desenele și grafica sa. Aşa cum aprecia Grigore Tabacaru, în urmă cu 

trei sferturi de veac, „contemporanii şi concetăţenii – cu foarte mici excepţii – nu-l 

ştiu şi nu-l pot aprecia. La noi încă nu s’a ajuns să se facă o deosebire între o pictură 

de valoare şi o litografie, între zugrăveală şi o bucată de artă”. 

Cu toate că mâinile Meşterului se „odihnesc acum”, nimeni n-a murit. 

1. Nicu Enea, Balcic (Colecția Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”  

Bacău, inventar 235). 
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2. Nicu Enea, Ceangăițe (Colecția Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, 

inventar 1291). 

 
 

3. Nicu Enea, Nuntă țărănească (Colecția Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău, inventar 

309). 
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Tradiție și folclor pe valea Trotușului 

Înv. Ecaterina-Roxana Raţă 

Şcoala Gimnazială Agăş 

 

De când am deschis ochii pe acest pamânt pașii și viața mi-au fost legate de 

această minunată apă numită Trotuș. În ea ne-am scăldat pruncii, peste ea trecem să 

ajungem în pădurile răcoroase, din ea pescuim mrene și crăiești delicioși; tot pe 

această apă o pândim cu sufletul la gură când vine mânioasă și își revendică albiile 

vechi măturând case și tot ce îi stă în cale. Apa aceasta a sporit și înfrumusețat nu 

doar locurile pe unde trece dar și tradițiile și folclorul ținutului aducând teme noi. 

Astfel se face că pe Valea Muntelui, zonă situată pe cursul superior al Trotușului, 

folclorul autentic abundă de creații, atât în sfera obiceiurilor și datinilor ce au loc cu 

diferite ocazii, cât și în repertotiul cântecelor și dansurilor populare. 

 Am fost impresionată de frumusețea melodiilor din aceeastă zonă, de 

diversitatea temelor abordate și a instrumentelor utilizate în formarea tarafului, de 

pașii când sprinteni, când unduitori ai dansului popular, de claritatea mesajului 

transmis prin strigături ce însoțesc pașii și de costumele remarcabile întâlnite pe 

valea noastră, vale care se face recunoscută în județ dar și în Moldova pentru 

specificul ei. Costumele sunt cusute manual  pe pânză de casă, cu motive geometrice 

și florale în culori de roșu și negru cu bârnețe, brâuri și catrințe în râuri țesute în 

stative. Costumele sunt însoțite de baticuri înflorate, pălării sau căciuli negre după 

anotimp, bundițe lucrate tot manual. 

 Folclorul este vast în această regiune și de-a lungul anilor au atras culegători 

de folclor care l-au promovat în țară, printre care și marele folclorist Constantin 

Arvinte ce reține detaliile cântecelor și dansurilor de pe Valea Muntelui. Cântele 

sunt doine triste sau sârbe aprige, bătute sau ”țărănești”, toate fiind însoțite de 

mișcări. Dansurile pornesc cu hore domoale și prezintă prin înșiruirea lor chiar 

etapele vieții, viața așa cum este ea în fiecare zi, continuă cu „Floricica”, 

„Corăghiasca”, „Ciobănașul”, „Cărășelul”, „Hangul” și mulți alți pași care mai de 

care mai spectaculoși și mai fascinanți; privești dansul, auzi strigăturile și regreți 

cînd se încheie. 

 Tot pe Valea Muntelui sunt prezentate datini deosebite atât prin frumusețea 

lor cât și prin diversitate. Datinile sunt sacre pentru fiecare creștin și prezentate cu 

mult respect și mândrie de localnici; se spune că o casă neurată, nesocovită are parte 

de sărăcie în anul următor.Tradițiile   încep în Ajunul Crăciunului și sunt terminate 

abia după Bobotează de pe rit vechi, că așa e la noi, sunt și ortodocși ce țin 

sărbătorile pe cultul vechi. În seara Crăciunului sunt prezentate colinde specifice, a 

doua zi este obiceiul de a merge cu Steaua apoi sunt intensificate pregătirile pentru 

noaptea Sfântului Vasile. În această noapte se merge cu Ursul,cu Capra,cu Uratul,cu 

Mascatul,cu Jianul. Fiecare obicei reprezintă o notă de specificitate a zonei cu ținută 

și strigături originale; fiecare dorește ca prin teatrul popular prezentat să aducă o 

notă de bucurie în casa gospodarilor, de alungare a spiritelor rele, de îndemnare la 

înțelegere și armonie între membrii comunității. 
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 Aceste datini sunt prezente și în alte zone ale județului nostru dar fiecare are 

o anumită autenticitate reflectată prin costume și strigături. Jocul realizat de fiecare 

bandă fie de urși, de capre, de Jieni este un joc antrenant membrii purtând costume 

populare sau specifice Jianului, măștile sunt hidoase create din piele de capră, cu 

plete din lână de oaie, urșii poartă cele mai frumoase piei cu mari canafi din lână 

roșie acompaniati de bătaia tobelor și cântecul fluierului.  Fiecare joc aduce un 

mesaj gazdei care este pomenit în versurile strigăturilor. 

 

Ansamblul Mugurasii –

Atena 2013 

Spectacol de datini 
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Jocul Mastilor –Spectacol pentru 

TVR 1 
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Toate aceste elemente legate de folclorul Văii Muntelui, de obiceiurile și 

tradițiile păstrate în acest areal le-am cunoscut mai bine după ce am pus bazele 

Ansamblului Folcloric „Mugurașii” în urmă cu aproape 8 ani. Membrii ansamblului 

duc cu mândrie specificul cântecului, jocului și a tradițiilor pe care ne dorim să le 

transmitem nealterate pentru că am observat că de fapt aceasta este bogăția noastră 

pe care nimeni nu o poate lua. Am reușit să prezentăm frumusețea folclorului nostru 

în concursuri și feestivaluri de prestigiu din țară dar și din Bulgaria, Ungaria, Grecia 

și sperăm să nu ne oprim aici. 

Sunt sigură că obiceiurile de pe Valea Muntelui-Bacău şi din toată Moldova, 

nu vor muri niciodată, ele vor exista atâta timp cât neamul românesc va exista pe 

acest pământ, pentru că toţi localnicii sunt mari iubitori ai acestora şi păstrează 

tradiţiile, ceea ce înseamnă a ne iubi ţara, neamul şi graiul dulce românesc.  

Mai ales dascălii trebuie să găsească o cale de a redefini cuvântul 

,,patriotism’’ într-o formă în care mai ales copiii să înţeleagă că a fi patriot însemnă 

dragoste pentru seamănul tău. Tradiţia trebuie să existe în construcţia unui om, ea nu 

trebuie să moară. Ea ne ajută să ne autodefinim, numai cunoscând-o, ştim cine 

suntem, de unde venim, ce e cu noi, ne cunoaştem adevărata valoare. 

 

Jocul Caprei-Spectacol de 

Datini Agas 
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Tradiţii şi obiceiuri de iarnă specifice zonei Moldovei 

 Prof. înv. primar Paula-Maria Rădulescu 

Școala Gimnazială ,,Emil Racoviță” Onești 

 

 În cadrul complexului proces de formare a personalităţii copilului, 

cunoaşterea obiceiurilor, a tradiţiilor populare şi etnografice are o importanţă 

deosebită datorită conţinutului de idei şi de sentimente pe care le transmit.  

 Obiceiurile şi datinile străbune româneşti, rod al unui îndelungat efort de 

cunoaştere, reprezintă un tezaur inestimabil de înţelepciune ale cărui valori şi sensuri 

nu se sting niciodată. Asemenea lui Vasile Alecsandri care spunea: „Poţi să cutreieri 

lumea toată şi să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai 

fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut”, şi noi trebuie să ne mândrim 

că suntem români, să ne bucurăm de comorile pe care ni le-au lasat strămoşii noştri 

şi să le transmitem mai departe urmaşilor noştri. 

 Obiceiurile calendaristice şi cele legate de viaţa de familie sunt o 

componentă perenă a culturii noastre tradiţionale. Cele mai răspândite şi mai 

fastuoase s-au dovedit a fi cele legate de marele Praznic al Crăciunului şi de 

sărbătorirea Anului Nou. Repertoriul tradiţional al obiceiurilor şi tradiţiilor 

româneşti cuprinde pe lângă colindele propriu-zise, cântece de stea, pluguşorul, 

sorcova, jocuri cu măşi ( Ursul, Capra), şi o seamă de datini, practici, superstiţii, 

ziceri şi mituri străvechi sau creştine. Dintre acestea, care exprimă înţelepciunea 

populară, realul sau fantasticul, esenţe ale bogăţiei noastre spirituale, redăm câteva 

specifice zonei Moldovei, în care locuim. 

 Pe 20 decembrie, de Ignat, porcul se taie. Se zice că porcul care nu a fost 

tăiat în această zi nu se mai îngraşă, căci şi-a văzut cuţitul. Sângele scurs din porc 

după ce a fost înjunghiat, se pune la uscat, apoi se macină şi se afumă cu el, peste an, 

copiii ca să le treacă de guturai, de spaimă şi de alte boli. 

 Cu o săptămână înainte de Crăciun, încep pregătirile pentru colindat, 

culminând în cele două zile anterioare sărbătorii, când se pregătesc mâncărurile şi se 

împodobesc interioarele locuinţelor. Se crede că la miezul nopţii, înpre Crăciun, apa 

se preface în vin, iar dobitoacele vorbesc. La cele trei sărbători mari - Crăciun, Paşte 

şi Rusalii - să te speli cu apa în care au fost puşi bani de argint şi vei fi bănos.  

 Colindatul deschide de obicei ciclul celor douăsprezece zile ale sărbătorilor 

de Anul Nou. La colindat participă tot satul tradiţional, deşi efectiv colindă doar 

copiii şi flăcăii, constituiţi în cete, ceata fiind alcătuită după o orânduială bine 

stabilită având o ierarhie proprie, un conducător şi un loc de întâlnire. Ea este 

structura care stăpâneşte, în timpul sărbătorilor Anului Nou, viaţa  satului. 

Amploarea colindatului este determinată de „Festum incipium” al Anului Nou, 

caracter care a imprimat obiceiurilor legate de noul an nuanţe de ceremonie deschisă 

primitoare de înnoiri. Tot ce se petrece în această perioadă trebuie să aibă un 

caracter augural, colindele caracterizându-se prin crearea unei atmosfere pline de 

optimism în care se formulează dorinţe şi năzuinţe ale oamenilor. Darul oferit de 

gazde colindătorilor (în forma tradiţională a obiceiului), este colacul, el însuşi semn 

de belşug şi roade bogate.  
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Colindatul se continuă şi după Crăciun, până la Anul Nou.  

Jocurile cu măşti este un obicei răspândit  pe întreg teritoriul României, dar 

în regiunea Moldovei a căpătat o rezonanţă aparte. La originea sa se află 

mentalitatea arhaică, precreştină, de sorginte geto-dacă, care presupune existenţa 

unor cumpene în viaţa oamenilor ori în curgerea timpului, determinată de lupta 

dintre bine şi rău din univers. Pentru a te proteja de spiritele malefice, singura soluţie 

ar reprezenta-o folosirea măştilor. Cum punctul culminant al acestui maniheism 

dogmatic îl reprezintă trecerea de la un an la altul, dacii foloseau măştile numai pe 

durata a douăsprezece zile sacre, atunci când se credea că o lume moare şi o altă se 

naşte. Creştinismul a asociat acest interval cu perioada dintre Crăciun şi Bobotează, 

conservând riturile de protecţie. De secole întregi „Capra”, „Ursul”, ori „Căluţii” se 

bucură de o mare popularitate în rândurile românilor de pretutindeni. Există, însă, 

alături de aceste personaje principale, adevărate alaiuri formate din „ţigani”, „moşi”, 

„babe”, „uncheşi”, „urci”, „jidani” şi alţii, creaţi în funcţie de imaginaţie şi 

posibilităţi. La cumpăna dintre ani, vatra satului se redimensionează proiectându-se 

în sacralitate. În această noapte moldovenii nu au voie să doarmă pentru că se 

celebrează sărbătoarea „tuturor nebuniilor”, când se instaurează „legea armoniei 

universale”. 

Denumită „Brezaie”, în Muntenia, „Cerb” în Bucovina şi „Ţurca” în 

Transilvania, sărbătoarea „Caprei” poartă în ea simbolurile arhaice ale fertilităţii şi 

fecundităţii. Originile sale sunt încă necunoscute fiind plasate de unii specialişti fie 

în lumea dacică, fie în cea greacă sau orientală. La moldoveni, Capra este o mască al 

cărei cap este cioplit din lemn, cu maxilarul inferior mobil, pentru a „clămpăni”, şi 

acoperit cu blană de ied sau iepure. Coarnele sunt fie din lemn, fie de capră sau cerb, 

şi susţin mărgele, panglici şi ciucuri, beteală etc. Corpul animalului este făcut din 

pânză sau covoare de care se cos cordele din pânză sau hârtie colorată. Bâta pe care 

o foloseşte jucătorul este şi ea împodobită cu panglici şi zurgălăi. Costumaţia 

bogată, agilitatea cu care se mişcă jucătorul şi clămpăniturile măresc nota de umor şi 

veselie a jocului. Masca este însoţită de o ceată zgomotoasă, cu nelipsiţii lăutari ce 

acompaniază dansul caprei. Capra saltă şi se smuceşte, se roteşte şi se apleacă, 

clămpănind ritmic din fălcile de lemn.Un spectacol autentic trezeşte în asistenţă fiori 

de spaimă. Mult atenuat în forma sa citadină actuală, spectacolul se remarcă şi prin 

originalitatea coregrafiei. Cercetătorii presupun că dansul caprei precum şi alte 

manifestări ale măştilor (caluţii-feciori travestiţi în crai...), întâlnite în satele 

româneşti  la vremea Crăciunului provin din ceremoniile sacre arhaice închinate 

morţii şi renaşterii divinităţii. 

 Dimitrie Cantemir afirma în „Descrierea Moldovei” că „Ţurca este o joacă 

iscodită încă din vremurile bătrâne, din pricina ciudei şi scârbei ce o aveau 

moldovenii împotriva turcilor”. Cu capra, ţurca sau brezaia umblă tinerii începând 

de la Ignat şi sfârşind cu zilele Crăciunului.  

 Umblatul cu Ursul, spre deosebire de Capra, e întâlnită doar în Moldova, de 

Anul Nou. S-a avansat chiar ipoteza că la originea ei s-ar afla un cult traco-getic. 

Acest cult era răspândit în comunităţile geto-dace, numele zeului suprem, Zalmolxis, 

fiind legat de blana acestui animal. Legendele româneşti investesc ursul cu virtuţi de 
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protector, terapeutice şi meteorologice. Sensul acestui joc cu măşti simbolizează 

moartea şi reînvierea naturii.  

 Ursul este întruchipat de un flăcău purtând pe cap şi umeri blana animalului 

împodobită în dreptul urechilor cu ciucuri roşii. Alteori, masca este mai simplă: 

capul ursului se confecţionează dintr-un schelet de lemn, acoperit cu o bucată de 

blană, iar trupul dintr-o pânză solidă, astfel ornată încâ să sugereze perii maronii 

caracteristici. Masca este condusă de un „Ursar”, însoţită de muzicanţi şi urmată, 

adesea, de un întreg alai de personaje ( printre care se poate afla un copil in rolul 

„puiului de urs”). Aţâţată de ursar „Joacă bine, măi Martine,/Că-ţi dau pâine cu 

măsline”, în răpăitul tobelor sau pe melodia fluierului, ţinându-şi echilibrul cu 

ajutorul  unui ciomag, masca mormăie şi imită paşii legănaţi şi sacadaţi ai ursului, 

izbind puternic pământul cu tălpile. Jocul său trebuie să fi avut, la origine, rolul de a 

purifica şi fertiliza solul în noul an. Reprezentaţia se încheie cu obişnuitele urări 

adresate asistenţei.  

Desigur că nici calul, animal de povară foarte răspândit în zona Moldovei şi 

a Bucovinei, nu putea să lipsească dintre jocurile rituale. În acest context este 

subliniată prestanţa călăreţului, simbol al tinereţii veşnice. Un grup de tineri, 

înveşmântaţi în „Căluţi” dansează cu frenezie şi graţie, exprimând legatura sacră 

dintre om şi animal care i-a stat aproape şi l-a slujit cu sârguinţă din cele mai vechi 

timpuri. Flăcăii în roluri de Căluţi sunt îmbrăcaţi, de obicei, în costume populare 

specifice zonei. Capul măstilor, decorat cu un harnaşament din curele de piele sau 

din brâie ţesute, este sculptat în lemn şi acoperit cu pânză roşie. El se fixează între 

două bucăţi de lemn , peste care se pun covoare.  

 Se spune că, în Moldova, fetele şi flăcăii care vor să-şi afle ursita se strâng 

acasă la unul dintre gospodarii „buni de gură” şi fac „Vergelul”. Gazda va fi, de 

altfel, şi cea care va ghici viitorul fiecărui tânăr participant . Ritualul propriu-zis este 

simplu, fetele şi băieţii, punând câte un obiect personal într-un vas cu apă. În tot 

acest timp, gazda, numită „Vergelator” amestecă într-o cofa recitând cu glas scăzut: 

„- Cine sună?/Luncile,/Cu giuncile./Văile,/Cu oile./Vergelul cu fetili!/Semnele din 

acest vas/Sa vă fie de tot tras,/De tras sorţ, de bucurie,/Din anul ce o să vie./Scoate-ţi  

semn şi-mi spune drept,/Mâine care an să-ncep” Apoi sunt scoase obiectele din apă, 

unul câte unul. Ordinea extragerii si sensul acestora este diferit de la o zonă la alta. 

 În ajunul Anului Nou cete de flăcăi şi de bărbaţi curând însuraţi pleacă cu 

Plugul - străvechi obicei agrar derivat dintr-o practică primitivă. Trecut printr-un rit 

de fertilitate a ajuns o urare obişnuită de recolte bogate în anul care abia începe. 

Urarea de pluguşor este de fapt un adevărat poem care deschide cu har, recurgând la 

elemente fabuloase, toate muncile agricole. Obiceiul contribuie la veselia generală a 

sărbătorilor de Anul Nou, colorând desfăşurarea acestei sărbători cu acele elemente 

care ilustrează una dintre principalele ocupaţii ale poporului nostru - agricultura: 

„Aho, aho copii şi fraţi, 

Staţi puţin şi nu mânaţi 

Lângă boi v-alăturaţi 

Şi cuvântul mi-ascultaţi. 

Mâine anul se-nnoieşte 
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Pluguşorul se porneşte 

Şi începe-a colinda 

Pe la case a ura.” 

 El e întotdeauna însoţit de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, 

dar plugul adevărat, tras de boi, a fost înlocuit cu timpul de un plug miniatural, mai 

uşor de purtat, sau de Buhaiul care imită mugetul boilor. Textul Pluguşorului şi-a 

pierdut astăzi caracterul de incantaţie magică. Recitată într-un ritm vioi, urarea 

devine tot mai veselă, mai optimistă, pe măsură ce se apropie de sfârşit.  

 În seara de Anul Nou, după lăsarea întunericului, pornesc să colinde adulţii, 

formând aşa-numitele cete ale Plugului mare. Ceata Plugului mare este însoţită 

adesea de muzicanţi care merg pe lângă plugul tras de boi sau cai. Fascinante sunt , 

alături de mersul legănat al cortegiului , portul popular bogat ornamentat de mare 

sărbătoare. Se poartă cămăşi brodate, iţari albi, brâie roşii şi chimire, cizme, 

pieptare, sumane sau cojoace. Căciulile negre sau brumării de astrahan au „zgărduţe 

de mărgele şi stelbe de iederă cu busuioc”, însemne ale rangului deţinut pe durata 

ceremonialului. Bătrânii povestesc că fetele care fură aceste fire de busuioc vor avea 

noroc tot anul. Elementul care separă Pluguşorul de Plugul Flăcăilor este însuşi 

plugul. Pus pe roţi şi împodobit cu brazi decorati cu panglici colorate, ciucuri, 

covrigi, mere având în vârf un ştergar brodat, acesta confera ritualului un statut 

special. Odata intraţi în curtile gospodarilor vătaful incepe să recite Pluguşorul, 

acompaniat de sunetele buhaiului şi ale fluierului. La final, flăcaii trag brazda cu 

plugul în mijlocul curţii, în semn de belşug. Acest obicei îşi are rădăcinile în 

stravechea credinţă dacică a perpetuării vieţii, a noului început. 

 Toate aceste obiceiuri şi tradiţii de iarnă specifice zonei Moldovei sunt un 

prilej de bucurie şi mândrie, de distracţie pentru copii dar şi pentru oamenii mai în 

vârstă. 

 

Bibliografie:  

Constantin Eretescu, Folclorul literar al românilor , Editura Compania 2007; 

Ion Ghinoiul, Mica Enciclopedie de tradiţii româneşti - Sărbători, Obiceiuri, 

Credinte, Editura Agora, 2008; 

Narcisa Alexandra Ştiucă, Sarbătoarea noastră cea de toate zilele- sărbători în 

cinstea iernii, Editura Cartea de buzunar, 2005; 

 

 

Tradiții și obiceiuri – nestemate păstrate în suflet 

Daniela Rotaru 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

 Păstrarea tradițiilor, a folclorului, a obiceiurilor specifice poporului nostru 

schimbă și transfigurează întreaga viață a românului, ea realizează un viraj de 

excepție al destinului fiecăruia spre universul autenticilor experienței. Deși intâlnite 

și respectate și la oraș, creațiile populare le intâlnim mai mult la sate pentru că satul 

are o cultură proprie, bazată pe conservarea unei tradiții puternice. Cele mai vechi 
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par a fi obiceiurile de înmormântare sau cele legate de cinstirea morților. Locul al 

doilea îl ocupă obiceiurile de naștere. Obiceiurile de nuntă sunt cele mai recent 

apărute și s-au dezvoltat odată cu evoluția și dezvoltarea vieții de familie. 

Obiceiurile acestea au avut, încă în formele primare, și resturi de solemnitate, 

realizate prin acte cu caracter ceremonial, stimulând și dezvoltarea elementelor de 

spectacol. 

 Nașterea reprezintă trecerea din lumea necunoscută în altă lume cunoscută, 

domină grija pentru integrarea perfectă în această lume, într-un destin individual 

modelat la nivelul funcțiilor biologice și sociale. Dintre practicile ritual – 

ceremoniale întâlnite și respectate și în județul nostru amintim: scăldușca și 

cumetria, considerate rituri de consacrare. Se săvârșesc foarte multe rituri de 

purificare, încălzirea apei la temperatura potrivită. Apa nu se fierbe, ca să fie copilul 

om liniștit. În această apă se puneau: un ban de argint, pâine, sare, busuioc, lapte 

dulce, pene, ou și boabe de grâu. Apa de la scăldușcă se aruncă într-un loc curat, la 

rădăcina unui pom sau pe un strat cu flori ca să fie iubit. Cumetria era și este o 

petrecere socială la care se adună unele daruri. 

 Nunta este singurul ceremonial de trecere conservat la care protagoniștii 

participă conștient și aparțin „lumii albe” .Spectacolul nunții se impune prin 

amploarea sa și implică toate domeniile creației populare: muzică populară, 

literatura populară (orații la despărțirea de casa părintească, la masă, la înhobotat, la 

deshobotat, strigăturile de nuntă). Nunta presupune un proces de înstrăinare, de 

trecere dintr-o stare în alta, de la cea de fecior la cea de gospodar/nevastă. 

 Moartea reprezintă trecerea din lumea albă în una de dincolo, o lume nu 

total necunoscută, ca în momentul nașterii, ci o lume reprezentată printr-un model 

imaginar specific fiecărei culturi. Moartea este resimțită mai întâi pe planul realității 

cotidiene, ca o despărțire definitivă a defunctului de familie și de o colectivitate mai 

largă. Sentimentul de pustiire, de gol, pe care această despărțire îl determină, 

conotează o dereglare puternică a echilibrului psihologic și social. Ca toate 

obiceiurile din ciclul familial, obiceiurile de înmormântare se grupează în: practici 

rituale de separație, rituri de trecere, rituri de integrare. 

 Obiceiurile și datinile includ gândirea, concepțiile de viață – etnice și 

estetice – ale poporului, ele păstrează mărturii ale evoluției filosofice și mentalității 

populare, fiind forme de manifestare a culturii spirituale. 

 

 

Vasile Alecsandri - creatorul pastelului în literatura română 

Prof. Rusu Mihaela-Elena 

Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever”Moineşti-Bacău 

 

Vasile Alecsandri este creatorul pastelului în literatura românească. 

Referindu-se la valoarea pastelurilor, Titu Maiorescu preciza: „Pastelurile sunt un 

şir de poezii, cele mai multe lirice, de regulă descrieri, câteva idile, toate însufleţite 

de o simţire aşa de curată şi de puternică a naturii, scrise într-o limbă aşa de 
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frumoasă, încât au devenit fără comparare cea mai mare podoabă a poeziei lui 

Alecsandri, o podoabă a literaturii române îndeobşte”. 

Pastelurile au fost publicate în Convorbiri literare (1868 - 1869) şi 

reprezintă în creaţia poetului un moment de elevaţie, de autodepăşire (rafinament, 

perfecţiune). După cum observa criticul literar Paul Cornea, până la Alecsandri 

poeţii au anexat natura omului, ea având rolul unui decor. Natura nu a constituit 

subiectul discursului liric, ea servea drept cutie de rezonanţă pentru stările sufletesti. 

Începând cu Alecsandri, natura este căutată pentru ea însăşi, devenind centrul, 

elementul esenţial al discursului liric. 

Poetul nu este atras de peisaje grandioase, sălbatice şi nu îşi exprima 

sentimentele într-un mod zgomotos (grandilocvent). Natura lui Alecsandri este 

domestică, obişnuită, familiară, apropiată omului. Pastelurile sunt poezii descriptive, 

care prezintă în succesiunea anotimpurilor şi a muncilor agricole, natura: 

„Plugurile”, „Secerişul”, „Semănătorii, „Cositul”. Din aceste pasteluri se desprinde 

o filozofie a seninătăţii,a echilibrului şi a moderaţiei. Pastelistul ştie să valorifice 

fiecare detaliu, fiecare amănunt. Pastelul este rezultatul unui efort de esenţializare. 

Folosind cuvinte obişnuite, chiar banale, poetul le îmbină ingenios, încât acestea 

dobândesc o excepţională capacitate de sugestie. Alecsandri nu este un colorist, el 

preferă contrasul alb-negru, fiind foarte atent la contraste. 

Structura obişnuită a unui pastel la Alecsandri cuprinde: o introducere 

rapidă în peisaj, o detaliere a peisajului, exprimarea sentimentelor poetului în faţa 

peisajului şi introducerea unei vietăţi, care anima tabloul şi dă o nota umoristică. 

Compoziţional pastelul are patru catrene, cu versuri de 14 - 16 silabe. 

Semnificative în acest sens sunt „Lunca Siretului”, „Miezul iernii”, „Dimineaţa”, 

„Iarna”, „Malul Siretului”. 

Tablourile lui Alecsandri sunt statice, încremenite in timp. Totuşi se poate 

vorbi în unele cazuri de un dinamism care rezultă din mulţimea verbelor şi din 

repetiţie:” ziua ninge, noaptea ninge, dimineaţa ninge iară”. 

Figura de stil preferată este comparaţia, care pune în paralel un element 

abstract cu unul concret sau invers:” ca fantome albe plopii/înşiraţi se pierd în vale”, 

„soarele rotund si palid se prevede printre nori/ca un vis de tinereţe printre anii 

trecători”. 

Poetul a reuşit să evite verbalismul, asigurând o armonie desăvârşită între 

conţinutul poeziei şi propria sa stare sufletească. Se remarcă, de asemenea, 

mobilitatea privirii, care inventariază toate detaliile semnificative ale tabloului. 

Întemeietorul pastelului în literatura română se defineşte prin aceste creaţii 

ca un poet discret și graţios, sensibil în faţa frumuseţilor naturii. 
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Complexitatea personalităţii lui Ion Luca 

Prof. înv. primar Andra Scutaru 

Colegiul Naţional Pedagogic „Ştefan cel Mare” Bacău 

 

 Ion Luca este una dintre acele personalităţi, care reuşesc să schimbe 

domeniile de activitate în care se implică, argumentând că „viaţa are raţiuni pe care 

raţiunea nu le cunoaşte”. 

 Cele trei licenţe, încununate cu tot atâtea doctorate, finalizate „Magna cum 

laude” în filosofie, teologie (1920) şi ştiinţe juridice (1921) i-au oferit acea măiestrie 

a penelului de care avea nevoie la vârsta de 40 de ani, pentru a crea adevărate opere 

dramatice, ce îl vor aşeza în linia dramaturgilor de seamă a literaturii noastre. 

 Şcoala Normală de Învăţători „Ştefan cel Mare” a avut şansa de a-l avea ca 

profesor şi director începând cu 1 septembrie 1921. Vorbind despre Ion Luca un elev 

de-al său îşi aminteşte cu deosebită recunoştinţă „avea o ţinută demnă, pedantă 

chiar, urca la catedră şi, cu o privire pătrunzătoare, acoperea întreaga clasă, 

întotdeauna bine pregătit, stăpân pe disciplina pe care o preda.”  

Din 1922 îl vor avea ca profesor şi elevele de la Şcoala Normală de 

Învăţătoare din Bacău. Aici îşi face şi debutul scenic, cu piesa „Icarii de pe Argeş”, 

interpretată de elevele liceului, una dintre capodoperele creaţiei sale. 

Până în 1930, principala activitate a lui Ion Luca a fost cea didactică, din 

când în când adău-gând-o şi pe cea de avocat. Colegii îl considerau „un spirit subtil 

şi raţional”,apreciindu-i activitatea. 

Se dedică teatrului cu o forţă şi o tenacitate dată parcă de divinitate. Ceea ce 

face creaţia sa unică este diversitatea modalităţilor artistice abordate şi vastitatea 

domeniilor ilustrate. Conferinţa sa „Jertfa care crează”, îl defineşte cel mai bine. 

Aprofundând filosofia raţionalistă se apropie mai mult de raţionalism, dar pe plan 

estetic el va fi mai mult eclectic. La baza întregii sale creaţii stă filozofia populară pe 

care o consideră net superioară faţă de „înţelepciunea tuturor filozofilor”.  

Lecturând întreaga sa creaţie, se observă preocuparea pentru mit şi istorie. 

Însuşi dramaturgul afirma că nu doreşte să fie „un crainic de inutilităţi”, ci un 

interpret al „cugetării ieşite din profunzimea vieţii”, şi al „frământării spirituale a 

poporului”. A scris atât drame etice („Amon-Ra”, „Iuda”, „Icarii de pe Argeş”), cât 

şi drame istorice cu implicaţii psihologice („Femeia Cezarului”, Năframa Iubitei”), 

drame istorice cu implicaţii polemice („Cele patru Marii”, „Chiajna”, „Alb şi 

negru”, „Rachieriţa”, „Dumitra”, „Cuza-Vodă”), drame cu implicaţii politice ( 

„Pelina”, „Apele-n jug”), drame cu implicaţii satirice („Morişca”, „Femeia, fiica 

bărbatului”). 

Fiind hirotonisit diacon la Biserica Sf. Nicolae din Bacău, acesta a iniţiat un 

cor mixt,organi-zând diferite concerte corale sub egida Ateneului din Bacău. Acest 

cor devine în 1923 „Corul cadrelor didactice”, cu care intreprinde turnee prin 

Moldova şi Ardeal, sprijinind unitatea spirituală a românilor. 

Deşi nu a fost apreciat la adevărata sa valoare, fiind toată viaţa sărac din 

punct de vedere material (cum însuşi mărturiseşte),, spiritual el depăşeşte spaţiul şi 
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timpul, marcând profund existenţa celor care îi citesc opera cu evlavie şi 

recunoştinţă. 

 

Bibliografie: 

M. Cosmescu Delasabar „Ion Luca  O jertfă creatoare”  , Ed. „Grigore 

Tabacaru”, 2000  

 

 

Mihai Eminescu – personalitate a meleagurilor botoşănene 

Prof. înv. primar Daniela Simion 

Liceul Pedagogic „Nicolae Iorga” Botoşani 

 

 Mihai Eminescu s-a născut la 15 ianuarie 1850, la Botoșani. A fost poet, 

prozator, dramaturg și jurnalist. Avea o bună educație filosofică, opera sa poetică 

fiind influențată de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antică, de la 

Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui 

Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant și de teoriile lui Hegel. 

A fost activ în societatea Junimea și a lucrat ca redactor la Timpul. A 

publicat primul său poem la vârsta de 16 ani, iar la 19 ani a plecat să studieze la 

Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 

de file, au fost dăruite Academiei Române de Titu Maiorescu, în ședința din 25 

ianuarie 1902. A murit la 15 iunie 1889, la 39 de ani, la București, iar la 17 iunie a 

fost înmormântat la umbra unui tei din cimitirul Bellu. A fost ales post-mortem (28 

octombrie 1948) membru al Academiei Române. 

În cartea dedicată vieții lui Mihai Eminescu, George Călinescu a scris: 

„Astfel se stinse în al optulea lustru de viață cel mai mare poet pe care l-a ivit și-l va 

ivi vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și peste locul 

îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări, 

până când acest pământ să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a 

altui crin de tăria parfumurilor sale". 

Primul care a intuit marele efect modelator al creației eminesciene a fost 

Titu Maiorescu: „Eminescu a făcut ca toată poezia acestui secol să evolueze sub 

auspiciile geniului său, iar forma înfăptuită de el a limbii naționale să devină punctul 

de plecare pentru întreaga dezvoltare ulterioară a veșmântului și cugetării 

românești”. Eminescu a fost o personalitate copleșitoare, care i-a impresionat pe 

contemporani prin inteligență, memorie, curiozitate intelectuală, cultura de nivel 

european, bogăția și farmecul limbajului. Din acest motiv putem spune că „fără 

Eminescu am fi mai altfel și mai săraci” (Tudor Vianu). 

„A vorbi de poet este ca și cum ai striga într-o peșteră vastă... Nu poate să 

ajungă vorba până la el, fără să-i supere tăcerea. Numai graiul coardelor ar putea să 

povestească pe harpă și să legene, din depărtare, delicata lui singurateca slavă” 

(Tudor Arghezi). 

Cântăreţ cu o voce cuceritoare, tulburător de frumos, petrecăreţ nevoie mare 

şi fumător înrăit! Aşa era Eminescu, omul, prea puţin cunoscut. Eminescu a fost 

http://www.romaniatv.net/tag/mihai-eminescu_16177
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aproape sanctificat. Dincolo de efervescenţa creată de opera şi de viaţa lui, în spatele 

geniului s-a ascuns omul, adevăratul Mihai Eminescu, cel care s-a lăsat cunoscut cu 

adevărat doar de apropiaţi. Istoricii din Botoşani au reuşit să treacă de mască! 

„Eminescu era un om obişnuit, ce-i drept, foarte plăcut şi charismatic, dar 

om era. Şi era şi foarte discret. Nu era nici sifiliticul sau nebunul, aşa cum de multe 

ori a fost numit. Nu era nici omul pus pe harţă în versuri şi înnebunit din dragoste, 

aşa cum îl prezintă eronat unii, dar nici sfânt cum îl vor alţii. Era un om cu defectele, 

calităţile şi patimile lui”, îşi începe discursul, pentru „Historia”, Gheorghe Median, 

un istoric botoşănean care a cercetat, ani la rând, numeroase mărturii ale 

contemporanilor marelui poet. Mihai Eminescu impresiona la prima vedere, avea o 

charismă extraordinară şi un fizic foarte plăcut. Gheorghe Median a găsit, în 

cercetările sale, mărturia unui văr al lui Eminescu, Mihai Mavrodin, care, printr-un 

articol din presa vremii, vine să susţină această părere. „Şi astăzi, chipul lui minunat 

îmi stă în minte. L-am văzut şi eu.... era izbitor de frumos. Era imposibil să apară 

într-o sală, fără ca fiinţa sa să atragă privirile chiar ale celor ce nu-l cunoşteau. 

Chipul lui ne minuna şi pe noi, copiii”, scria Mihai Mavrodin în anul 1929. Ceea ce 

impresiona, însă, cu adevărat la poet era vocea sa. „Eminescu avea o voce blândă, 

caldă şi un zâmbet liniştitor, molipsitor. Asta o spun toţi cei care l-au cunoscut. În 

ciuda tonului de revoltă din poezia sa, era un om foarte blând, care degaja multă 

căldură în jurul lui. Avea o voce de aur. Cânta foarte frumos. Se ştie puţin despre 

acest talent al lui Eminescu. Ar fi putut fi oricând un bun solist vocal. De multe ori îi 

acompania pe lăutari la câte un chef, dar şi rudele îl rugau să le cânte”, spune 

Median. 

 Ar fi bine dacă am privi opera marelui Eminescu prin prisma omului 

Eminescu, cel care avea o inteligenţă copleşitoare, cel care a dorit să ne transmită 

toate gândurile şi sentimentele care îi invadau fiinţa. Dacă am reuşi să-l înţelegem pe 

Eminescu am deveni mai înţelepţi şi mai buni. 

 

 

Obiceiuri și tradiții de pe meleaguri bacăuane 

Prof. ȋnv. primar Valentina Solomon 

Ṣcoala Gimnazială „Constantin Platon” Bacău 

 

Bacăul, (supranumit şi „oraşul lui Bacovia”) se află în nord-estul ţării, în 

partea central-vestică a Moldovei. Neamul moldovenesc este bogat în tradiţiile pe 

care le posedă. Cu ajutorul lor devenim deosebiţi şi unici. Regiunea Bacăului 

păstrează în mare tradiţiile moldoveneşti având şi obiceiuri specifice. Unul din cel 

mai important obicei este cel de a întâlni oaspeţii cu pâine coaptă în sobă, sare şi un 

pahar de vin. În acest mod se arată tot respectul şi căldura cu care este primit în case 

musafirul. Acest obicei se practică la satele din regiunea  băcăuană, în seară de 

colind sau de urat.  

Pe 6 decembrie se sărbătoreşte Sfântul Nicolae, această sărbătoare 

deschizând uşile sărbătorilor de iarnă. Specific acestei zile, este faptul că o aşteaptă 

cel mai mult copiii, deoarece în noaptea de Sf. Nicolae, cei care au fost cuminţi pe 

http://www.romaniatv.net/tag/mihai-eminescu_16177
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tot parcursul anului, şi care îşi curată mereu încălţămintea, găsesc în ea dulciuri sau 

multe alte daruri. 

O altă sărbătoare semnificativă este Sfântul Andrei, o zi în care fetele se 

distrează făcând mici vrăjitorii. Cu ajutorul lor ele îşi află sortitul. Iar băieţii, în 

această noapte, fură porţile de la casele fetelor, pentru că acestea, trezindu-se 

dimineaţă fără ele, să pornească în căutarea lor. Bătrânii încă mai ung ferestrele cu 

usturoi, sau mănâncă usturoi pentru a se feri de lucruri necurate. 

De Crăciun, maturii, dar în special copiii umblă cu colindatul de la casă la 

casă, astfel vestind naşterea Domnului. Copiii după colind, sunt răsplătiţi de către 

gazdă cu dulciuri sau bani. 

Un obicei păstrat la sate este acela că feciorii formează grupuri şi merg la colindat la 

fetele nemăritate. De Revelion însă, copiii umblă cu uratul, dorindu-le stăpânilor 

caselor un an nou fericit, prosper şi cu cât mai multe realizări frumoase. 

Recompensele pentru urările copiilor pot fi de asemenea dulciurile. În zona Bacăului 

se umblă cu capra, iar înspre Dărmănești sunt vestiţii urşi care umblă în grupuri mari 

având strigături şi joc asemuit mersului acestor animale. 

De Paşti tradiţiile sunt mai numeroase. În ajun de Paşti gospodinele 

încondeiază ouăle, culoarea tradiţională fiind roşie, mai apoi coc cozonacul, după 

care în noaptea învierii Domnului, membrii familiei merg la sfinţirea acestor bucate 

specifice. În dimineaţă după sfinţire, fiecare se spală pe obraji cu un ou roşu şi altul 

alb, ceea ce simbolizează puterea şi puritatea, acest „ritual” fiind urmat de o masă la 

care toată familia sărbătoreşte împreună. În săptămâna mare la ţară se fac turtele 

umplute cu nuca şi zahăr sau cu julfă. Turtele simbolizează pelincile folosite de 

Maica Domnului atunci când l-a crescut pe Iisus. 

1 Martie este sărbătoarea venirii primăverii. Începând cu această dată toţi 

locuitorii Moldovei îşi pun pe haine, în regiunea inimii, mărţişoare. Ele prezintă 

simboluri unice, în care este obligatorie prezenţa culorilor alb şi roşu. Albul 

semnificând puritatea, iar roşul – viaţă. Băieţii oferă fetelor flori şi mărţişoare. 

Bucătăria moldovenească şi implicit cea băcăuană, reprezintă o sinteză a 

bogăţiilor naturale ale meleagului nostru – cereale, legume, fructe,  pe de o parte şi 

amplasarea specifică a Moldovei la  frontiera dintre ţări cu culturi diferite, au 

influenţat sistemul alimentar al moldovenilor în perioade diferite ale istoriei.  

Bucătăria băcăuană a păstrat  pe parcursul secolelor, absorbind tot ce era mai 

bun din bucătăria greacă, slavonă, bizantină, mediteraneană. O influenţă mare asupra 

artei culinare moldoveneşti a avut-o bucătăria turcească. În rezultat, astăzi masă 

moldovenească atrage nu numai printr-o paletă gustativă, care se bazează pe o 

varietate largă de bucate din legume, carne de porc, de miel, vită, pasăre, dar şi 

printr-un arsenal bogat de tehnici de prelucrare culinară a produselor, preluat de la 

ţările vecine. 

Cu toate că porumbul a apărut în Moldova relativ recent (sf. secolul al XVII-

lea), el ocupă un loc important în meniul moldovenilor. Porumbul tânăr (în lapte) se 

coace pe jăratic, se fierbe. Se utilizează la prepararea supelor, salatelor etc. Din făină 

de porumb se prepară vestită mămăligă, care la rândul sau a dat naştere unui 

compartiment aparte în bucătăria moldovenească. Mămăligă este prăjită, coaptă, 
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umplută, consumată că un fel de mâncare aparte şi în calitate de garnitură. 

Combinată cu făină de grâu, se foloseşte la prepararea unui sortiment larg de 

produse de patiserie şi cofetărie.Nu mai puţin originală este şi masă de deşert a 

moldovenilor. Varietatea mare de fructe, vinuri de deşert, nuci au permis apariţia 

unui număr mare de combinaţii în formă de jeleuri, sucuri, dulceţuri şi compoturi, 

fructe umplute cu nuci, fructe în vin, colţunaşi, plăcinte, copturi. 

Tradiţiile şi obiceiurile întregesc viaţa oamenilor, o fac frumoasă şi plină de 

culoare. Curentul actual al societăţii  şi-a propus reînvierea şi continuarea acestor 

activităţi care ne reprezintă şi ne individualizează ca naţie. 

 

 

O viziune depre lume prin folclor 

Carmen Stanciu - profesor de limba și literatura  română 

Școala Gimnazială Sascut 

 
Folclorul reflectă o anumită viziune despre lume, viaţă, exprimând idei, 

sentimente şi convingeri pe care poporul le-a trăit şi pentru a căror înfăptuire a luptat 

în decursul istoriei sale milenare. 

Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile inegalabile şi 

incontestabile ale poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi evenimentele 

lumii moderne să ne facă să le uităm.  

Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă deosebită în 

educaţie, arta populară are şi ea o contribuţie de seamă. În primul rând, copiii încep 

să înţeleagă specificul poporului din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi 

de azi, care sunt oglindite în obiceiurile şi tradiţiile populare.  

 Începând cu obiceiurile prilejuite de fiecare eveniment important din viaţa 

poporului şi terminând cu cântecele, dansurile şi strigăturile nelipsite de la aceste 

datini, izvorul lor e nesecat pentru cel ce vrea să le cunoască şi să le adune în 

mănunchi pentru a le dărui din nou. 

La Bacău, ca la toţi locuitorii din zonă, obiceiurile ce marchează 

evenimentele principale ale vieţii sunt aceleaşi şi nu se deosebesc de cele care sunt 

caracteristice românului. Potrivit cu momentul impus de starea existentă, dansul şi 

muzica, gestul şi îmbrăcămintea ritualurilor structurate în realizări teatrale, jucate 

individual sau în colectiv de participanţii la viaţa obştei, sunt forme de manifestare 

umană specifice, asemănătoare la toate satele din jurul bacăului și nu numai.  

Nelipsit dintre datinile cu care satele băcăuane de pe valea Siretului 

întâmpină sărbătorile de iarnă este jocul Calul, cunoscut şi sub denumirile de 

Căluţul, Căiuţii.  

Sunt ansambluri umane cu rol spectacular-celebrant, care iau naştere în 

anumite prilejuri festive, generând manifestări cu formă deschis-improvizatorică şi 

în care costumaţia-mască, gestica bufă şi muzica sunt elemente obligatorii. Dansul 

este preponderent în unele, iar în altele intervin şi dialogurile dramatizate sau 

augmentările teatrale de tip scenetă, cuplet, scheci, număr comic. Ele sunt 

echivalentul autohton al carnavalului de pretutindeni. 
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Ceremonialul Căluțului este complex şi ascunde taine care cu greu mai pot fi 

desluşite în zilele noastre. 

Băcăuanii îl primeau în gospodăria lor în fiecare an, considerând că numai 

aşa pot scăpa de blesteme şi pot avea belşug şi sănătate. Mamele îşi aduceau copiii 

pentru a fi săriţi de căluşari, crezând că aşa vor creşte sănătoşi şi voinici. Fetele 

intrau în horă cu speranţa că vor avea noroc în dragoste şi căsătorie. 

Varietatea foclorului nostru dezvăluie copilului, în mod treptat, frumuseţile 

artei populare, în al cărei conţinut sunt înmănunchiate sentimentele poporului nostru.  

Aceste obiceiuri dezvoltă copiilor sentimentele de mândrie locală, de 

dragoste şi respect pentru valorile acestui popor. Dacă va dori să ştie cine este, 

copilul trebuie să-şi cunoască rădăcinile, care dau posibilitatea de a completa în 

propriul volum de activităţi  ceva cu care el va rămâne în suflet toată viaţa, pentru că 

locurile natale pot contribui la impresii puternice asupra sentimentelor şi emotivităţii 

oricărei persoane. 

 

 

Obiceiuri şi tradiţii populare din comuna Palanca 

Prof.înv.preşcolar Claudia Stoica 

Şcoala Gimnazială Palanca 

 

 
 

 Comuna Palanca, o zonă foarte frumoasă, situată într-o regiune de deal - 

munte ce îşi trage denumirea de la întăriturile vechi, de pe un afluent al râului Trotuș  

- Pârâul Şanţ, cetate de graniţă şi apărare. 

 Iorgu Iordan, defineşte termenul astfel: Palancă- locul ce a fost altădată 

întărit cu îngrădire de pari sau de blăni. Din această definiţie a apelativului, rezultă 

lămurit că, cel puţin în unele cazuri, toponimul nostru a avut semnificaţie militară, 

aşadar a însemnat un loc întărit.  

Palanca, localitate care are cinci sate (Palanca, Pajistea, Cădărăsti, Ciugheş şi 

Popoiu) şi numără cam 4.000 de locuitori. Primul document care atestă localitatea 

este hrisovul dat de Vasile Lupu, pe la 1864. Despre Palanca s-a vorbit şi ca despre 

un punct vamal, iar dovada este data de fortificatiile de la graniţa dintre Imperiul 

Austro-Ungar, care se regăsesc şi astăzi, în nordul comunei şi pe care localnicii le 

numesc „Treptele Mariei Tereza”.  

 Unul dintre obiectivele pe care le puteţi vizita este monumentul funerar al 

lui Emil Rebreanu, fratele scriitorului Liviu Rebreanu, care îsi doarme somnul de 

veci în cimitirul Palanca, fiind celebrat în fiecare an de Înălţarea Domnului. 
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 În această zi se ţine o slujbă religioasă langă mormântul răposatului, 

onorându-ne cu prezenţa cadre militare însoţite de soldaţi care trag salve pentru 

pomenirea eroilor.  In urma cu 91 de ani, pe 14 mai 1917, Emil Rebreanu era 

executat de austro-ungari pentru tentativa de dezertare la români. Moartea tragică a 

fratelui l-a determinat pe Liviu Rebreanu să scrie romanul Padurea Spânzuraţilor.  

 Transmise din generaţie în generaţie, pe cale orală, tradiţiile şi obiceiurile au 

suferit modificări nenumarate în cursul veacurilor, până au ajuns la formele pe care 

le cunoaştem astăzi, aşa cum au fost ele aduse în ultimele două secole. Folclorul 

oglindeşte în forme multiple şi variate sentimentele, gândurile şi năzuinţele 

localnicilor în diferite etape ale vieţii lor.  

 Astfel se păstrează obiceiurile în legătură cu sărbătorile de iarnă ( colindul, 

steaua, plugusorul, sorcova, ursul, capra, jianul ); obiceiuri în legătură cu sărbătorile 

de primăvară (1 martie, 1 aprilie, Lăsatul secului, Paștele, Duminica Floriilor, 

Sfântul Gheorghe), Ziua Eroilor la Inălţarea Domnului, ocazie cu care la noi în 

comună se organizează diferite manifestări: programe artistice, discursuri privind 

însemnătatea zilei, depuneri de coroane, slujbe de pomenire, mese câmpeneşti, la 

monumentele existente (Monumentul eroului Emil Rebreanu, Monumentul eroilor 

Sovietici, Monumentul eroilor din centrul comunei şi Troita din apropierea 

primăriei), Rusaliile (Duminica Mare); obiceiuri de vară Sânzâienele, Foca, 

Blagovisteniile; obiceiuri în legătură cu sărbătorile de toamnă hramurile bisericesti, 

răscolul oilor, Sfântul Andrei; obiceiuri din timpul vieţii naşterea, căsătoria, 

moartea.  

 Bradul de Crăciun este împodobit cu fel de fel de dulciuri şi podoabe, timp 

în care copilaşii sunt la colindat, fiind răsplătiţi cu nuci, mere, bani şi bomboane. În 

seara de Anul Nou se obişnuieşte ca între prieteni pe lânga pluguşor să se meargă cu 

măşti. 

 Nunta în zona noastră este foarte frumoasă, deoarece întregul alai merge 

alături de mire la casa miresei, unde este oprit de un lanţ din flori ce presupune 

îndeplinirea unor condiţii impuse de părinţii miresei. După îndeplinirea sarcinilor tot 

alaiul intră în casă,naşele pregătesc mireasa ,apoi se aşază la masă. 

 În zestrea etnografică a comunei Palanca se adaugă folclorul muzical şi 

coregrafic, expresia unei bogate activităţi spirituale. Folclorul oglindeşte realitaţile 

vieţii sociale şi economice, gândurile, năzuinţele şi lupta poporului pentru o viaţă 

mai bună.  

 Deşi nevalorificat în totalitate, folclorul pălăncean a păstrat autentice valori 

artistice din domeniul cântecului şi dansului popular care astăzi se practică mai mult 

la nunţi şi vedre sau cu ocazia unor spectacole organizate pentru păstrarea traditiilor, 

de către grupuri de elevi sau tineri. Ansamblul „LA PORȚILE NEAMULUI” 

promovează imaginea comunei participând la tot felul de manifestări, în special la 

nunţile din zona noastră. 

 Ei poartă costumul popular specific zonei,femeile cu tulpan din lână din 

diverse culori,în diferite motive cusute, catrinţă urzită cu fire de lână, poală din 

pânză alba, jos prelungită cu dantelă croşetată,bârneţ ţesut din lână de diferite culori 

şi forme, colţoni împletiţi manual din lână, opinci (obele) din piele de anima care se 
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incheie cu nojiţe (cureluşe din piele), bijuterii, şaluri din lână cu franjuri, iar bărbaţii 

poartă cuşmă din piele de oaie,cămăşi de in de diferite culori, cioareci de lână cu 

diverse modele, fustă din aba cu piei negre,chimen cu buzunare, opinci, cheptar din 

piele şi cusături de lână cu flori multicolore. 

Iubesc tradiţiile şi obiceiurile comunei mele şi imi doresc să se păstreze 

pentru a putea îmbogăţi şi sufletul copiilor mei! 

 
 

Vasile Alecsandri, comoară neprețuită a culturii băcăuane 

Prof. înv. primar Adina Știrbăț 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 

 

,,Alecsandri nu este numai un deschizător de drumuri, ci primul nostru scriitor 

complet, cu operă demnă de a fi menţinută real şi nu doar ipotetic, în toate cele trei 

compartimente ale ei.” I. Negoiţescu 

 

Prin ,,totalitatea acțiunii sale literare” (Titu Maiorescu), personalitate 

marcantă a epocii de la 1848, Vasile Alecsandri a contribuit la fondarea și 

dezvoltarea a numeroase specii literare, fiind cel care a și publicat prima mare 

culegere de poezie populară românească. Vasile Alecsandri, își definește creațiile 

populare ,,Comori neprețuite de simțiri duioase, de idei înalte, de notițe istorice, de 

crezuri superstițioase, de datini strămoșești și mai cu seamă de frumuseți poetice 

pline de originalitate și fără seamăn în literaturi străine, poeziile noastre populare 

compun o avere națională, demnă de a fi scoasă la lumină ca un titlu de glorie pentru 

nația română”. Influiențat de folclor a publicat ciclurile „Doine” și „Lacramioare”; a 

evocat în poeme ample trecutul eroic și mitologia națională în ciclul „Legende”; a 

cântat momente de seamă din istoria contemporană a țării în „Ostașii noștri”; a 

celebrat viața rustică și mișcarea ciclică a anotimpurilor în Pasteluri. Alecsandri a 

creat și a dus la celebritate pastelul - o specie a genului liric cunoscută numai în 

literatura română. Pastelul este specia literară care preia de la poezia descriptivă a 

vechilor romantici corespondența dintre sentiment, natură, anotimp, apropiindu-l de 

arta plastică. În cadrul pastelurilor putem desprinde originalitatea poetului care se 

evidențiază pe fonul poeziilor folclorice.  

Pe lângă floclor, un rol important în activitatea lui Vasile Alecsandri l-a 

jucat teatrul. Teatrului i-a consacrat cea mai mare parte din activitatea sa. ,,Nu știu 

dacă am creat teatrul național, dar știu că i-am adus un mare concurs”. Însă Vasile 

Alecsandri chiar a creat Teatrul National, deoarece îl vedem în 1840 director al 

Teatrului Național împreuna cu Mihail Kogalniceanu și Costache Negruzzi. Creația 

dramatică însumează monologuri (Cântecele comice), comedii satirizând atmosfera 

și moravurile epocii (Iații în carnaval, ciclul Chirițelor), drame cu subiecte din 

istoria naționala sau din antichitate (Despot Vodă, Fântina Blanduzei, Ovidiu) și o 

feerie (Sânzeana și Pepelea).  
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Proza sa cuprinde jurnale de calatorie (O plimbare la munți, Călătorie în 

Africa) și scrieri romantice (Buchetiera de la Florența, Istoria unui galban și a unei 

parale). 

Cel mai norocos dintre colegii de generație, Alecsandri are privilegiul ca 

alături de D. Bolintineanu să sintezeze în opera sa toate inițiativele literare ale 

pașoptismului. Amândoi au instituționalizat literatura națională în România, 

elaborând o opera vastă, în genuri și specii diferite, esențialmente 

romantică. Garanția succesului postum al lui Alecsandri l-a reprezentat interesul 

pentru poezia populară și sincronizarea sa cu toate mișcările politice ale timpului în 

care a trăit. Generos, jovial, înclinat a da urâtului și răului o imagine suportabilă, 

Alecsandri a hrănit imaginația tinerilor confrați asemenea lui Bolintineanu. Poeziile 

sale au constituit surse de inspirație pentru multe generații, iar dramaturgia sa a 

consolidat acest gen în cultura noastră. Dincolo de portofoliul de texte, Alecsandri 

înseamnă în cultura romană a secolului XIX atitudinea culturală de ctitor de 

monumente durabile. 

 

 Bibliografie 
1. Calinescu, G., Istoria literaturii române de la origini până în prezent, ediția a 

doua, Minerva, 1982 
2. Nicolescu, G. C., Viata lui Vasile Alecsandri,monografie, 1975 
3. N. Iorga, Istoria literaturii românești contemporane, volumul I, Crearea formei 

 

 

Tradiţiile populare la vârsta preşcolară 

Maria-Magdalena Ştirbu 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Lizuca” Bacău 

Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”Bacău 

 

Dotat cu o bogată gamă de sentimente, poporul român şi le-a exteriorizat în 

diferite forme poetice, din care prioritatea o deţin cele de factură lirică. Imprimând 

în ele trăsăturile caracteristice ale fiinţelor etice care îl înconjoară, el le-a imprimat 

adânca vibraţie a nostalgiilor vremurilor trecute, a dorului sfâşietor după locurile 

natale sau după persoanele dragi, compasiunea caldă pentru cei oprimaţi şi umili, 

durerea celor înstrăinaţi, dar şi dorinţa şi tendinţa spre o lume mai dreaptă, mai bună. 

Ajuns sub presiunea unor trăiri interioare de valenţe ridicate, el nu şi le-a consumat 

în intimitatea fiinţei proprii, ci le-a împărtăşit, imaginar, celor pe care i-a considerat 

confidenţi, chiar şi naturii personificate. Alte dăţi şi le-a transpus în forma unor unor 

mărturisiri, îmbrăcându-le în grai meşteşugit, metaforic, sau în expresii uzuale, 

lipsite de podoabe stilistice. 

Particularitatea comună a liricii populare este comunicarea directă, specifică 

întregului gen liric, indiferent de origine, însă ceea ce diferenţiază creaţiile anonime 

de cele culte este faptul că cele anonime persistă în reţinerea unor elemente simple, 

de primitivitate, în sfera cărora se înscrie, dar şi caracterul spontan al creaţiei lirice, 
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căci autorul, poetul popular, nu o supune unei proces de cizelare, de şlefuire de 

durată, ci o oferă circulaţiei orale în forma pură a inspiraţiei de moment. 

Faptul menţionat face ca poezia populară să aibă o firească factură 

exclamativă, redând reacţia instantanee a poetului anonim faţă de mediul ambiant şi 

de fiinţele umane cu care vine în contact. Consecinţa e că lirica populară nu se 

extinde pe un număr mare de versuri, ci utilizează un număr redus, corespunzătoare 

stictului necesar la traducerea stărilor afective de moment. 

Numărul redus de versuri, dar şi forma simplă şi exclamativă pe care o 

îmbracă lirică populară, face ca aceasta să fie uşor reţinută de copii, încă de la o 

vârstă fragedă. Atunci când versurile populare sunt însoţite de dansuri specifice 

şi/sau de costume, reuşita şi impactul pe care îl are asupra copilului preşcolar este 

mult mai mare. 

Într-o lume în care noul şi modernismul acaparează încet toate domeniile, 

păstrarea obiceiurilor şi a tradiţiilor populare devine o adevărată provocare. De 

aceea grădiniţa şi şcoala au un rol primordial în insuflarea dragostei şi respectului 

pentru trecut, pentru creaţiile populare specifice zonei în care trăiesc.  

Situat în zona minunată a Moldovei, judeţul nostru cunoaşte numeroase 

tradiţii şi obiceiuri populare străvechi, mai ales în preajma sărbătorilor de iarnă. 

Folosirea folclorului, învăţarea tradiţiilor încă din grădiniţă contribuie la îmbogăţirea 

şi extinderea orizontului cultural artistic al copiilor, la educarea sentimentelor de 

dragoste şi admiraţie, mândrie şi respect faţă de creaţia populară, la formarea 

premisei personalităţii preşcolarilor. 

Versurile frumoase ale cântecelor „Mocănaşilor”, dansul energic însoţit de 

versuri hazlii al „Căluţului” sau a „Căpriţei”, ritmul sacadat al obiceiul „Ursului”, 

„Irozii”, „Pluguşorul”, „Colindul”, „Sorcova”, sunt câteva din obiceiurile care pot fi 

învăţate cu uşurinţă încă de la grădiniţă. Serbările din preajma Crăciunului şi-ar 

pierde strălucirea şi magia dacă nu ar fi însoţite de aceste minunate obiceiuri. 

 

Ursul 

 

La rădăcina bradului 

A crescut Mariţa pui 

Şi-a crescut mare de tot 

Şi i-am pus veriga-n bot. 

Am o casă de copii 

Numa cu ursu îi ţii. 

Joacă bine, măi Martine, 

Că ţi-oi da pâine cu măsline. 

Te-am adus din Spania, 

Te-am adus cu sania. 

Te-am adu cât un purcel, 

Te-ai făcut cât un viţel. 

Foaie verde trei cicori, 

Fă-te ursule că mori! 
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Saltă-te, ursule, pe ciomag 

Ca fasolea pe harag! 

Haide, haide pui de urs 

De la munte te-am adus. 

Di, Martine, di! 

Haide, haide puiul tatii, 

De doi ani şi jumătate! 

Di ha, di, Martine, di! 

(versuri culese din zona comunei Parincea) 

Capra 

 

Foaie verde foi de fag 

Trece capra peste prag 

Şi se pune pe jucat.  

                           Ţa! 

Asta-i capra caprelor, 

Capra băcăuanilor, 

Foaie verde pătrunjel, 

Joacă capră, mărunţel 

Ca frunza de pătrunjel. 

   Ţa! 

Asta-i capră de la munte 

Cu steluţe albe-n frunte. 

Foaie verde păpădie, 

Capra noastră are râie. 

Ce să facem, măi bădie, 

Să scăpăm capra de râie? 

Ne ducem la farmacie 

Să-i cumpărăm alifie 

Alifie n-am găsit, 

Capra noastră a murit! 

Sânge negru i-am luat, 

Capra noastră s-a-ndreptat. 

Foaie verde viorele, 

Saltă capul de la podele! 

Foaie verde păr de urs. 

Urcă capră tot mai sus! 

    Ţa! 

Foaie verde solz de peşte 

Treci capră de mulţumeşte. 

Mulţumeşte dumnealor 

Pentru anul viitor. 

La anul şi la mulţi ani! 

(versuri culease din zona comunei Roşiori) 
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Solomon Marcus 

(1925 – 2016) 

Prof. înv. primar Mariana Tînjală 

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 Solomon Marcus s-a născut la data de 1 martie 1925, în oraşul Bacău. 

Părinţii săi, Sima şi Alter Gherşin Marcus, au fost croitori. Încă de mic a fost nevoit 

să convieţuiască cu diferitele dictaturi, războiul, restricţii de exprimare şi gândire. 

De la vârsta de 16 – 17 ani a început să ofere meditaţii elevilor mai mici pentru a-şi 

sprijini familia. La examenul de bacalaureat reuşeşte primul din cei 156 de 

concurenţi. Din toamna anului 1944, începe cursurile Facultăţii de Matematică din 

cadrul Universităţii Bucureşti. 

 A fost matematician român de etnie evreiască, membru titular al Academiei 

Române (2001). A obţinut diploma de merit în matematică la Universitatea din 

Bucureşti, unde a parcurs o lungă carieră didactică şi ştiinţifică. Deşi, domeniul 

principal al cercetărilor sale a fost analiza matematică, matematica şi ligvistica 

computaţională, a publicat numeroase cărţi şi articole pe diferite subiecte culturale, 

din poetică, lingvistică, semiotică, filozofie şi istoria ştiinţei şi a educaţiei. Lucrările 

sale au fost traduse în multe ţări ale lumii, existând versiuni în limbile franceză, 

engleză, rusă, germană, spaniolă, italiană, cehă, maghiară, sârbă, greacă. 

 Profesorul Solomon Marcus renunţă, după 42 de ani, la obligaţiile 

universitare de la Facultatea de matematică – informatică a Universităţii din 

Bucureşti şi este prezent la manifestări  diverse, militând astfel pentru schimbarea 

învăţământului românesc, prin trecerea de la forma pasivă, de memorare, la una 

activă, în care elevul sau studentul să îşi pună şi să pună întrebări. Militează totodată 

pentru adaptarea programelor şi manualelor şcolare la timpurile noastre. 

 Înainte de 1989 a primit doar premiile Academiei pentru lucrările sale 

(Premiul „Timotei Cipariu” – 1964, Premiul „Gheorghe Lazăr” – 1967), iar după 

această dată a primit mai multe premii şi a fost declarat cetăţean de onoare al 

municipiilor Iaşi, Botoşani şi Bacău. A fost  încununat cu titlul de Doctor Honoris 

Causa la universităţi din Craiova, Bacău, Petroşani, Constanţa, Iaşi, Oradea, membru 

al elitistului şi influentului Club de la Roma şi a participat la lucrările Federaţiei 

Mondiale pentru Studiul Viitorului. 

 Din anul 2014 se desfăşoară, la Bacău, două concursuri care îi poartă 

numele: unul interdisciplinar (literatură şi matematică) şi altul de literatura română. 

 Profesorul Solomon Marcus a propus, în complementaritate cu cele Zece 

Porunci biblice, un număr de „Zece nevoi umane” pentru că, mai mult decât 

oricând, crede în bine şi în frumuseţea aparte a vieţii. Solomon Marcus începe cu 

prima dintre nevoi, şi-anume, nevoia de a da un sens vieţii, la nivel elementar: să 

descoperi farmecul celor mai simple acte ale vieţii, faptul de a respira, de a privi 

cerul, copiii şi animalele. Dar, cea mai importantă dintre toate nevoile, spune 

Solomon Marcus, este nevoia de omenie. „Această nevoie organică de a fi mereu 

împreună cu alţii. Oricât de mare ar fi fost satisfacţia pe care mi-o dădea un 
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lucru, dacă nu ajungeam să împărtăşesc această satisfacţie cu alţii, simţeam că 

rămânea o acţiune neîmplinită, nedusă la capăt”, spunea profesorul. 

 Solomon Marcus şi-a propus ca până în ultima clipă să continue să-i înveţe 

pe cei din jurul lui să se bucure de fiecare moment. Energia lui este molipsitoare, iar 

determinarea lui va schimba, în continuare, generaţii întregi. 

 Profesorul Solomon Marcus a murit pe 17 martie 2016, la Spitalul Fundeni 

din Bucureşti. 

 

 

Dansul popular. Hora satului din comuna Filipeni 
Prof. înv. primar Florentina Trandafir 

 Școala Gimnazială „I. S. Sturdza” Săucești 

 

Dimitrie Cantemir, prințul - filozof lasă primele descrieri mai ample despre 

dansul la românii moldoveni:,,Jocurile sunt la moldoveni – ne spune Dimitrie 

Cantemir cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Ei nu joacă doi s-au patru inși 

laolaltă ca la franțuzi sau leși, ci mai mulți roată sau într-un șir lung. Altmiteri, ei nu 

joacă prea lesne decât la nunți. Când se prind unul pe altul de mână și joacă roată, 

mergând la dreapta spre stânga cu aceiași pași potriviți, atunci zic că joacă hora... ”. 

 Putem spune, în baza descoperirilor arheologice, a documentelor scrise 

păstrate, a studiului direct asupra comunităților umane rămase pe o treaptă inferioară 

de dezvoltare, că dansul s-a născut odată cu omul, fiind o formă de manifestare a 

spiritului, de raportare la elementele naturale care-l înconjoară și de care nu s-a 

desprins complet. Omul preistoric, înconjurat de forțe ostile, de spirite și demoni, 

avea credința adânc înrădăcinată că prin dans, prin mișcările corpului, îmbunează 

spiritele, situându-se în acord și în armonie cu lumea înconjurătoare. 

 Prezentând dansul la românii moldoveni, Dimitrie Cantemir nu face nicio 

deosebire de ordin social între participanții la horă sau la călușari, numai că se referă 

la oameni liberi – boieri de toate categoriile  mari, mijlocii și mici și alte categorii 

sociale care nu țineau de ceea ce se numește țărănimea dependentă. Dacă, așa cum 

spune Dimitrie Cantemir, în Moldova toți țăranii dependenți sunt de altă etnie decât 

românii, aceștia, în decursul timpului, s-au asimilat societății românești, însușindu-și 

viața psihică – spirituală, pe care au și influențat-o. Cum putem să explicăm altfel 

numele unor jocuri românești ca: Ruseasca, Sârba, Polca etc. Indiferent de numele 

dobândit și de la cine și cum au fost preluate, aceste dansuri au intrat în patrimoniul 

creației populare, fiind cunoscute și „jucate” de toate clasele și categoriile sociale. 

 Dansurile populare puteau să difere de la zonă la alta, după nume și ,,figuri”, 

complicarea dansului depinzând de înclinația talentatului și fantezia unora dintre 

dansatori, dotați cu abilități deosebite pentru dans, dar, în general, acestea sunt 

comune, dobândind în final, caracter național. 

 Până în pragul secolului al XX-lea, nimeni dintre cei care au guvernat țara, 

nu au luat în discuție creația populară – dansul, costumul popular, creația populară 

orală, deși, în tot secolul al XIX-lea, cercurile intelectualității românești au sesizat 

importanța, pentru cultura națională, a creației populare. Apoi, prin serbările școlare, 
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dedicate și unor zile importante, dansurile și cântecele populare, completau, ca 

program artistic, ,,ca ingredintele” cuvântările de preaslăvire a unor figuri istorice, 

ori ale conducătorilor de atunci. 

 Proprietarii de pământ – boierii –au folosit dispoziția țăranului român pentru 

joc și petrecere în scopul realizării muncilor agricole în timp optim. Atunci când nu 

erau reglementate prin lege zilele de clacă și chiar și dupa legalizarea clăcii, boierii 

ofereau lucrătorilor pământului, la sfârșitul prășitului sau secerișului, muzică, dans, 

băutură și mâncare. Procedeul s-a extins, așa că la orice clacă boierească se 

organiza, la sârșit, o petrecere, devenind un obicei. Din „curtea” boierească, hora a 

trecut în bătătura satului și la crâșmă, care, de regulă, era tot a boierului. Dacă la 

munca de clacă participa tot satul, e de la sine înțeles că și la petrecere participa 

toată lumea, prilej ca să se trasnmită ,,acumulările” în domeniul creației populare: 

zicători, strigături, în special cu iz satiric, vorbe de duh etc. 

 În satele răzeșești nu se petrecea mai puțin, numai că petrecerea era între ei, 

nu se amestecau cu hora clăcașilor, deși jocurile erau aceleași, strigăturile la fel, cu 

același conținut. Și în satele răzeșilor se folosea crâșma ca loc de întâlnire, petrecere, 

horă, schimb de idei și noutăți; era ,,ziarul” satului. 

 În momentul în care s-au stabilit pe raza moșiei Filipeni, mai întâi a celor 

care au pus bazele satului Slobozia - Filipeni, apoi a bejenarilor bucovineni, stabiliți 

și în Slobozia, concentrați în lunca Dunavățului, veniți cu toată zestrea lor spirituală, 

au găsit aici, în raza comunei Filipeni, condiții de manifestare ,,artistică” la fel ca pe 

locurile de pornire și, ceea ce s-a constat mai târziu zestrea spirituală a noilor veniți, 

deși ușor diferită, a completat și întregit manifestarea spirituală, s-a numit 

,,răzeșească”, a răzeșilor din Fruntești, Mărăști, Oncești, Oțelești și Zlătari. 

 Când au văzut horele luncașilor (dansurile lor), costumele lor, lumea, care a 

văzut și a putut să înțeleagă, și-a dat seama că acei care jucau îndrăcit hora, erau tot 

români, de-ai noștri, din alte locuri alungați de necazuri în valea Dunavățului.  

 Ceea ce vedem astăzi ca program artistic la televizor, în trecutul nu prea 

îndepărtat, avea loc în fiecare sat. 

 Noi, cei de astăzi ar trebui să înțelegem semnificația termenului „horă“, 

acest dans specific românesc, desemnând toată creația populară legată de joc de 

dans. Pentru satul Lunca din comuna Filipeni, când spunem horă, ,,la horă“, ,,gioc” 

și joc, trebuie să înțelegem ansamblul dansurilor populare care, acum, le mai vedem 

pe scenele căminelor culturale sau în concursuri. Se poate spune că de imașul, 

toloaca sau din fața crâșmei satului, ,,hora” a intrat în sălile de spectacol, purtând 

amprenta creatorilor neștiuți, care, prin contribuția lor au îmbogățit și diversificat 

,,hora” pigmentând-o cu strigături mai mult sau mai puțin deocheate. 

 Hora era și un prilej de satirizare prin ziceri și strigături a celor care ieșeau 

din obișnuit: 

,,Fetele din Chetroșeni 

Îs iernate cu strujeni 

Și-s vărate cu tărâțe 

Le curg ochii ca la ,mâțe” 

  „Fata popii de la noi 
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Are un plug cu șase boi 

Și-o tânjală aurită 

Și tot nu se mai mărită 

Cine dracul s-o mai ia 

Că-i urâtă ca noaptea, etc.” 

 Horele se organizau în zilele de sărbătoare și în celelalte sate ale comunei, 

fie în bătătura crâșmelor, fie pe imaș, locul de adunare a satului și teren de joacă 

pentru copii și tineri. Raportată deci la întreaga existenţă naţională a poporului 

român, hora este factorul cel mai important de definire şi valorificare culturală a 

acestei existenţe. În potenţialitatea ei culturală şi în actualizarea ei permanentă în 

conştiinţa creatoare a naţiunii române stă, pe lânga taina autocunoaşterii noastre şi 

forţa afirmării noastre culturale. 

  

Bibliografie: 

1. Ion Cernat „Pe valea Dunavățului. Lunca, sat al bejenarilor bucovineni, 

Editura PIM, Iași 2009”; 

2. Dimitrie Cantemir, „Descierea Moldovei, Editura Tineretului 1961”. 

 

 

Grigore Tabacaru-o viață închinată culturii 

 Lenuța Trofin-Radovici 

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru”Hemeiuș, Bacău 

  

 Bacăul se poate mândri cu numeroase și importante personalități ale 

culturii românești ce s-au născut si au învățat pe tărâmurile lui. Dintre valorile 

culturale deosebite ce s-au nascut pe aceste meleaguri, Grigore Tabacaru și George 

Bacovia se remarca prin devotamentul lor față de locurile natale, eroism chiar dacă 

ne gândim la condițiile vitrige întâlnite pe parcursul activității lor, când multe dintre 

personalitățile născute aici au preferat să-și desfășoare activitatea in locuri mult mai 

ofertante din toate punctele de vedere. 

 Grigore Tabacaru s-a născut acum 133 de ani, pe 14 martie 1883, în 

satul Fântânele, Hemeiuş, fiu al preotului Alexandru Tabacaru şi al Eugeniei, 

viitorul mare pedagog, a fost supranumit, la apogeul carierei sale, un Pestalozzi 

roman, cu idei pedagogice ce se dovedesc a fi extreme de valoroase si actuale. 

 Îşi începe studiile la Şcoala Domnească (Şcoala Nr. 1 de Băieţi) din 

Bacău (1890 - 1894), unde îl are coleg pe George Bacovia( care îi devine un bun 

prieten), şi le continuă la Gimnaziul „Principele Ferdinand”, din aceeaşi localitate  -

Bacău. În 1898, după absolvire, este admis ca bursier la Şcoala Normală de 

Institutori din Bucureşti, școală ce e transferată în 1900 la Bârlad. Aici va învăţa cu 

pasiune psihologia şi pedagogia, fiind atras în aceeaşi măsură de filosofie şi istoria 

pedagogiei, printre studiile fundamentale care i-au marcat personalitatea numărându-

se „Principii de psihologie fiziologică”“  de Giuseppe Sergi şi „Pedagogia 

experimentală” a lui Nicolae Vaschide. În paralel, va cunoaşte, de asemenea, 

mişcarea culturală a zonei, anticipând rolul de catalizator pe care îl va juca în 
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următorii ani. Între anii 1911 - 1915 la Munchen își finalizează studiile superioare 

după ce anterior a fost învățător în două sate din județul Bacău, dar s-a evidențiat pe 

plan național și printr-o serie de activități ce l-a adus în elita personalităților cultural 

ale momentului. 

 Anul 1903 îi aduce diploma de institutor şi după ce efectuează stagiului 

militar, este numit învăţător la Şcoala Germană din comuna natală, frecventată de 

copiii specialiştilor aduşi pe moşia Cantacuzino. La 20 de ani publică prima lui 

lucrare de pedagogie experimentală, „Caracterul”, propunând îmbunătăţirea 

programelor aplicate în şcolile româneşti şi luptând pentru creşterea rolului social al 

învăţătorului în sate, iar în 1905, a înființat revista „Şcoala”, pentru dezvoltarea unei 

pedagogii românești. Detaşat la Ministerul Instrucţiunii, îndeplineşte funcţia de 

secretar al Comisiei de anchetă asupra învăţământului primar, și în acelaşi an a fost 

ales membru al Societăţii pentru studiul psihologic al copilului din Franţa, condusă 

de Fernand Buisson şi Alfred Binet. Anul 1905, îi aduce ca urmare a intensei 

activităţi de cercetare ştiinţifică şi de aplicaţii în câmp didactic ce le făcuse la Şcoala 

Normală din Bârlad, o invitație la cel de-al II-lea Congres al Învăţătorilor, care a 

avut loc la Galaţi.  

 Anul 1906 îl găseşte institutor în comuna Scorţeni, din judeţul Bacău, 

unde îşi continuă activitatea publicistică (tipăreşte, între altele, „Jocurile româneşti 

pentru copiii şcolilor primare”) dar şi munca de cercetare, fiind preocupat în special 

de limba şi literatura română. Din anul 1907 conduce, până în 1915, revista 

„Vulturul”, o „foaie de educaţie naţională” dedicată îndeosebi sătenilor, în paginile 

căreia publică, între altele, povestirile „Pe malul Bistriţei” şi „Spre Poiana 

Mărăştilor”.  

 În 1908 e transferat la Şcoala „Enăchiţă Văcărescu” din Bucureşti, 

editând la 20 ianuarie, sub direcţia lui C. Rădulescu-Motru, primul număr al revistei 

„Pedagogia experimentală”, şi publicând lucrarea „Înţelegerea operei lui J.H. 

Pestalozzi”. După un an obţine echivalarea diplomei de insitutor cu cea de 

bacalaureat şi pune bazele Societăţii pentru Studiul Psihologic şi Pedagogic al 

Copilului, editând un „Buletin pedagogic” al acesteia. Tot în anul 1909 e chemat să 

lucreze în Ministerul Instrucţiunii Publice, în 1910 înscriindu-se la Facultatea de 

Filosofie şi Litere din Bucureşti, unde, după numai trei ani, obţine diploma de 

licenţă cu magna cum laude.  

 Împreună cu Vladimir Ghidionescu (1878 - 1948), Ana Conta-

Kembach şi Margareta Miller-Verghi (1864 - 1951), e delegat, în 1911, de 

Ministerul Instrucţiunii să ne reprezinte ţara la Congresul Internaţional de Pedagogie 

de la Bruxelles. Doi ani mai târziu obţine o bursă de stat pentru străinătate, 

continuându-şi studiile superioare la Leipzig, Paris şi München. În 1915 îşi susţine 

teza, la Universitatea din München, şi obţine titlul de doctor în filosofie. Revenit în 

ţară, el editează „Revista filosofică”. În cele patru numere ce auapărut a publicat 

studii de psihologie şi logică, și îşi reia activitatea redacţională la Vulturul. Tot el 

înfiinţează Asociaţia de absolvenţi pe ţară. Nu scapă de mobilizare, însă chiar şi în 

condiţiile grele generate de prima conflagraţie mondială îşi vede în paralel de 

preocupările sale, redactându-şi lucrarea de docenţă. Examenul îl susţine în 1918, la 
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Universitatea din Iaşi, comisia alcătuită din I. Petrovici, G. Ibrăileanu, T. Bratu, I. 

Bărbulescu şi D. Gusti apreciindu-i lucrarea cu tema „Personalitatea psihologică, 

logică şi socială”, precum şi lăudabila tendinţă de a înjgheba o pedagogie naţională. 

Între anii 1918 şi 1919 suplineşte cursul de pedagogie şi didactică experimentală în 

cadrul Catedrei de Pedagogie Socială a Facultăţii de Filosofie şi Litere din Iaşi, 

conducând totodată şi Seminarul Pedagogic Universitar. În anul 1919 înfiinţează 

„Asociaţia generală a corpului didactic primar şi secundar” şi susţine examenul de 

ocupare a postului vacant din cadrul Catedrei de pedagogie a Universităţii din Cluj. 

Deşi comisia l-a declarat câştigător, şansele au surâs rivalului său Vladimir 

Ghidionescu, el nereușind să se titularizeze aşa că s-a reîntors la Iaşi, unde a fost 

numit director al Căminului Studenţesc, pe care îl va conduce până în anul 1923. 

Anul 1920 vine cu publicarea volumelor „Psihologia gândirii” şi „Pedagogia”, iar în 

anul 1922 - Psychologie de la pensée. Critique de la theorie de A. Binet. Nicolae 

Iorga îl invită, în 1921, la Universitatea Populară de la Vălenii de Munte, unde 

susţine zece conferinţe despre „Psihologia gândirii şi pedagogia socială”, an în care 

a mai activat ca profesor de pedagogie la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi, 

suplinind în paralel cursul de pedagogie socială şi legislaţie şcolară la Seminarul 

Pedagogic Universitar. A susţinut gratuit și cursuri de psihologie şi pedagogie la 

Şcoala de Arte Frumoase şi la Conservatorul din Iaşi.  

 Pornind de la modelul marelui istoric, Nicolae Iorga în vara anilor 1924 

şi 1925 Grigore Tabacaru organizează el însuşi o Universitate liberă la Ghimeş, 

urmărind să întreţină în rândul cadrelor didactice şi elevilor o continuitate a vieţii 

culturale în timpul vacanţei. În aceeaşi perioadă publică încă 8 numere din 

„Buletinul pedagogic” şi colaborează, cu studii şi articole, la revistele „Învăţătorul 

român”, „Şcoala Basarabiei”, „Arhiva pentru Reforma” şi „Ştiinţa Socială”, fondată 

de Dimitrie Gusti, Vasile Pârvan şi Virgil Madgearu. Destituit în urma unui process 

de fațadă de la conducerea Căminului Studenţesc - procedura penală încheindu-se 

abia în 1929, se stabileşte în 1923 la Tecuci, unde va preda filosofie şi istorie la 

Şcoala Normală de Învăţători, va înfiinţa Ateneul Cultural „Ştefan Petică” şi va 

desfăşura o bogată activitate ştiinţifică şi culturală. Un an mai târziu se decide să 

revină la Bacău, unde va rămâne până la sfârşitul vieţii, scriind şi publicând cea mai 

mare parte a valoroasei sale opere ştiinţifice. La Tecuci va reveni pentru scurte 

perioade, ocupându-se de tipărirea unui volum selectat, adnotat şi îngrijit de el din 

creaţia poetului Ştefan Pedică (1925) şi de editarea şi prefaţarea volumului I de 

Opere complete/Ion Creangă (1927). Profesor titular de pedagogie la Şcoala 

Normală de Învăţători din Bacău până la pensionarea din 1936, el îşi va lega numele 

de numeroase iniţiative culturale, devenind unul din catalizatorii vieţii culturale a 

zonei. La 25 ianuarie 1925 fondează Societatea Ateneul Cultural, în calitatea sa de 

prim preşedinte militând pentru culturalizarea prin conferinţe atât a orăşenilor, dar şi 

a sătenilor, înfiinţarea unor biblioteci şi muzee, organizarea de expoziţii etc. Din 

iniţiativa lui Grigore Tabacaru, la 16 februarie are loc prima şezătoare literară a 

societăţii, consacrată poetului George Bacovia, cu care, în octombrie acelaşi an, va 

scoate prima ediţie a revistei „Ateneul literar”, denumire ce va fi schimbată ulterior 

în „Ateneul cultural” şi „Ateneul - revistă culturală”.  
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 În 1926 - 1927 are o nouă tentativă de a se titulariza în învăţământul 

superior, dar Universitatea din Cernăuţi îi ignoră nu numai consistenta activitate 

editorială şi publicistică, ci şi titlurile ştiinţifice. Cu această amărăciune în suflet, el 

continuă să dea totul „celor mulţi din întuneric”, publicând an de an noi lucrări: 

„Introducere în psihologia experimental” (1924), „Introducere în filosofie” (1924), 

„Principiile şcoalei active” (patru ediţii între 1924 şi 1929), „Ştefan Petică. Note 

biografice, amintiri, scrieri, valoarea operei poetice” (1925), „Problema pedagogiei 

sociale” (1925), „Problema personalităţii” (1926), „Pedagogia” (1928-1929), 

„Noţiuni de pedagogie” (1928), „Didactica” (1928), „Psihologia” (1929), 

„Psihologia pedagogic” (1929), „Istoria pedagogiei româneşti” (1929, în colaborare 

cu C. Moscu), „Bacăul de altădată” (1930), „Bisericile Bacăului” (1932), „Didactica 

experimental” (1935), „Protecţia copiilor” (1936). În perioada 1928 - 1939 conduce 

Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău, editează Revista învăţătorilor (1928 - 

1930), noua serie a Pedagogiei experimentale (1932 - 1938) şi pregăteşte cu 

seriozitate și devotament mai multe generaţii de învăţători, iniţiindu-i în tainele 

cercetării ştiinţifice din domeniul psihologiei şi pedagogiei, ca şi în cele ale 

activismului cultural. Ministerul Educaţiei Naţionale îl solicită să experimenteze, în 

anul şcolar 1933 - 1934, noua programă pentru ciclul primar, care avea la bază 

principiile regionalismului educativ şi al centrelor de interes în deprinderea citit-

scrisului, în perioada 1933-1935 colaborând şi cu Liceul „Principele Ferdinand” din 

Bacău, unde predă filosofia. După refacerea într-o oarecare măsură după boala ce i-a 

adus pensionarea la doar 53 de ani, revine în arena socială la solicitarea lui Dimitrie 

Gusti, care îl numeşte, în 1937, inspector la Fundaţia Culturală, cu menirea de a 

promova noile orientări în sociologia educaţiei şi a învăţământului. Ca un autentic 

apostol călătorește prin ţară, susţine numeroase conferinţe, culege date pentru noi 

cercetări, dar la 9 martie 1939 o congestie pulmonară îl răpeşte definitiv dintre 

colaboratorii pentru care a fost şi a rămas modelul absolut.  

 Deşi prin contribuţia sa e considerat unul din fondatorii şcolii active şi 

ai pedagogiei experimentale în România, posteritatea nu l-a răsfăţat, abia în 1971 

organizându-se un prim simpozion naţional dedicat personalităţii sale. La 90 de ani 

de la naştere, la Hemeiuş, unde a fost înmormântat, s-a inaugurat Casa Memorială 

„Grigore Tabacaru”, iar Casa Corpului Didactic Bacău, ce-i va purta numele din 

1993, a editat lucrarea „Grigore Tabacaru - o viaţă închinată şcolii şi culturii 

româneşti”. Şase ani mai târziu, în 1977, Editura Didactică şi Pedagogică publică 

volumul „Grigore Tabacaru - Scrieri pedagogice”, apărut în îngrijirea lui Dumitru 

Muster şi Constantin Moscu, dar marea majoritate a importantei sale opere, în bună 

parte încă actuală, rămâne nevalorificată.  

 Bacăul şi Hemeiuşul sunt localitățile ce au găzduit, cu ocazia 

Centenarului naşterii, un simpozion de amploare, iar alte simpozioane, de mai mică 

dimensiune, fiind organizate în 1992 şi 1993, când au fost lansate şi volumele „Doi 

prieteni - George Bacovia şi Grigore Tabacaru”, „Grigore Tabacaru - concepţia 

pedagogic” şi „Grigore Tabacaru, în memoria contemporanilor săi” Editura Plumb, 

autor Tiberiu Căliman. Între iniţiativele legate de păstrarea numelui său mai 

enumeram înfiinţarea Cenaclului literar - pedagogic „Grigore Tabacaru” la Şcoala 
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Hemeiuş (1983), instituirea Premiului „Grigore Tabacaru” pentru performanţă 

didactică (1991) şi crearea, în 1996, a Asociaţiei Pedagogice, Liceului, Şcolii 

Postliceale şi a Editurii „Grigore Tabacaru” din Bacău, care îşi propun obiective 

educaţionale complexe, menite să continue concepţia programatică a importantului 

pedagog, acest Pestalozzi roman devenit model catalizator pentru viitoarele 

generaţii. Desigur de-a lungul timpului ni s-au oferit spre studio mulți pedagogi 

valoroși, dar imginea lui Grigore Tabacaru n-a fost eclipsată nici până astăzi și în 

lecțiile ținute în fața clasei, ne place să credem că transmitem ceva și din ceea ce am 

primit prin intermediul dascălilor noștri de la Grigore Tabacaru. El a fost permanent 

consecvent în poziția sa privind rolul multilateral al școlii. Opera de amploare a 

eminentului pedagog Grigore Tabacaru, întemeiată pe o profundă cunoaștere a 

psihologiei copilului, cuprinde orientări de o bogăție și o varietate rar întâlnite. În 

cadrul preocupărilor sale de pedagogie socială, de educație națională, de învățământ 

activ și de pedagogie experimental Grigore Tabacaru face parte din galleria acelor 

personalități care au împrospătat fiecare domeniu de cunoaștere și de acțiune în care 

au pătruns. 
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Valeriu Filimon, o mare personalitate literară a culturii băcăuane 

Laurenţia–Silvia Tudoreanu 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Slănic–Moldova 

 

 Valeriu Filimon s-a născut pe 12.10.1931 la Slănic–Moldova şi a decedat în 

iulie 2004. A fost fiul preotului Clement Filimon, iar mama sa Zoia Filimon a slujit 

învăţământul românesc cu gradul I şi gradul de merit, fiind director adjunt la Liceul 

Aurel Vlaicu din Bucureşti şi directoare la Şcoala Generală de fete Nr. 26.
18

  

 Şcoala primară o face la Slănic–Moldova, iar studiile liceale la Chişinău, 

Timişoara şi ultimele trei clase la liceul Gheorghe Lazăr din Bucureşti. După 

bacalaureat, în 1950 Valeriu Filimon debutează în pagina de poezie din Flacăra, 

devenită mai apoi Gazeta Literară.
19
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 Romulus Dan Busnea, „Povestea unui colţ de rai Slănic – Moldova”, Editura Ateneul 

Scriitorilor, Bacău, 2011 
19

 Romulus Dan Busnea, „Povestea unui colţ de rai Slănic – Moldova”, Editura Ateneul 

Scriitorilor, Bacău, 2011 
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 Între anii 1952 – 1957 a urmat şi absolvit Facultatea de Filologie, fiind coleg 

de promoţie cu Nichita Stănescu, Florenţa Albu, Eugen Simion. După absolvirea 

facultăţii devine cadru didactic la Catedra de Literatură Universală, Teorie Literară 

şi Folclor, avându-l şef de catedră pe Tudor Vianu.
20

 

 Publică lucrări ştiinţifice în Analele Universităţii, în Revista de Filosofie a 

Academiei Române între anii 1959 – 1966. În anul universitar 1971 – 1972,  Valeriu 

Filimon înfiinţează Cursul de Poetică, primul de acest fel în toate facultăţile din ţară. 

 Din 1982, la un an de la stingerea din viaţă a Agathei Grigorescu – Bacovia, 

la rugămintea lui Gabriel Bacovia, a preluat conducerea cenaclului „George 

Bacovia” care îşi tinea şedinţele în Casa Memorială.  

 Profesorul universitar Valeriu Filimon are de-a lungul vieţii numeroase 

colaborări ştiinţifice la rubrica „Dicţionar de Istorie Literară Românească şi 

Universală” , colaborează la diferite scenarii montate şi date în emisie.  

Profesorul universitar Valeriu Filimon a  publicat poezii in revistele literare 

şi de cultură; a organizat adevărate sezători literare acasă, povestind printre altele, 

evenimentele trăite alături de George Călinescu, Tudor Vianu, George Bacovia, 

Nichita Stănescu, Fănuş Neagu, Eugen Simion, Adrian Păunescu etc.
21

 

Valeriu Filimon s-a stins din viaţă în iulie 2004. În memoria marelui om de 

cultură, poetul Dan Sandu a încredinţat următoarele rânduri: „Nu uita niciodată că 

eşti om” (Filemon 361 – 262, Maître – Prietenul Regăsit). 
22

 

În iunie 2015, Valeriu Filimon a fost declarat cetăţean de onoare  post-

mortem al oraşului Slănic – Moldova în semn de recunoştinţă pentru dezvoltarea 

culturii băcăuane. 

 

 

Cât de mare e acum Ştefan cel Mare? 

Nadia Tufă 

 Şcoala Gimnazială „George Călinescu” Oneşti 

 

Cultură şi artă băcăuană surprinse în imaginea domnitorului Ştefan cel Mare, 

din Complexul Muzeal Borzeşti 

Ieşind din Oneşti, chipul lui Ştefan cel Mare, stilizat, făcut din piatră, 

anunţă, din orice direcţie ai privi, că domnitorul e încă prezent în viaţa oneştenilor şi 

a celor în trecere. Elementul acesta de mândrie locală îţi şopteşte că la mică distanţă 

de oraş se află o portiţă prin care poţi face o incursiune în trecut: Complexul Muzeal 

Borzeşti. Amplasat într-o zonă de verdeaţă, Muzeul de Cultură şi Artă religioasă e 

deschis vizitatorilor întâmpinaţi de privirea hotărâtă a domnitorului. Complexul este 

aproape imperceptibil, nefiind un indicator care să anunţe din timp călătorii de 

                                                 
20

 Romulus Dan Busnea, „Povestea unui colţ de rai Slănic–Moldova”, Editura Ateneul 

Scriitorilor, Bacău, 2011 
21

 http://zdbc.ro/80-de-ani-de-la-nasterea-slaniceanului-valeriu-filimon-ilustra-personalitate-

a-culturii-romane-2/ 
22

 Romulus Dan Busnea, „Povestea unui colţ de rai Slănic–Moldova”, Editura Ateneul 

Scriitorilor, Bacău, 2011 
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semnificaţia locului. Bustul lui Ştefan cel Mare, aflat la intrare te cheamă însă să-l 

reîntâlneşti, ca în legendele copilăriei. 

Altarul bisericii a fost ridicat exact peste rădăcina stejarului din legenda 

Stejarul din Borzeşti, iar în faţa altarului, în afara bisericii, din lemnul stejarului, a 

fost construită clopotniţa. După câţiva ani, aceasta a fost refăcută, având un design 

sugestiv. Biserica nu a fost pictată la inaugurare. Peste ani, biserica a suferit multe 

distrugeri, incendii, cutremure. Cea mai importantă restaurare a avut loc în secolul al 

XVIII-lea, când i s-a adăugat un zid catapeteasmă, care a fost şi pictat. Ultima mare 

restaurare a avut loc cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la fondarea bisericii. Cu 

această ocazie, Ştefan cel Mare a fost canonizat de către Biserica Ortodoxă Română, 

fiind sărbătorit în data de 2 iulie. 

Biserica poartă hramul Adormirea Maicii Domnului şi deasupra intrării, în 

exterior, este o pictură reprezentativă. Alături de icoană se află şi pisania, în slavonă, 

înscrisă în piatră, din care reiese că biserica a fost ridicată de Ştefan cel Mare, 

împreună cu fiul său, Alexandru. Este pictată acum în totalitate. La intrare, în 

exterior, se vede o scenă cu Ştefan cel Mare călare, plecând la luptă. În mâna stângă 

are crucea, iar dreapta o întinde spre Sfântul Gheorghe, ce îi înmânează sabia. Pe 

marginea ferestrelor sunt pictate scene din legenda Stejarul din Borzeşti. 

Mic la stat şi mare la sfat, personalitate cu nume ancorat în realitate, este sau 

nu Ştefan cel Mare accesibil copiilor secolului XXI? 

 Într-un sistem educaţional ce se zbate continuu, Ştefan cel Mare este un sine 

qua non al activităţilor de învăţare, un simbol al patriotismului autentic de care avem 

atât de multă nevoie, o valoare ce poate şi trebuie să sprijine edificiul educaţiei din 

România. Ştefan cel Mare e patriotul care, fără a fi învăţător, îi învaţă pe copii 

dragostea de ţară şi valoarea prieteniei. Am fost la el, în vizită, la Biserica din 

Borzeşti, iar aspectul care i-a impresionat cel mai mult pe micii curioşi a fost faptul 

că acest edificiu  a fost construit în amintirea prietenului domnitorului. Spaţiu magic, 

în care dăinuie un trunchi de stejar, tărâmul de legendă numit Borzeşti, captează 

astfel atenţia copiilor aducând legenda în actualitatea lor. Lângă stejarul de legendă 

atmosfera e propice povestirii cu suport iconic, iar vechiul devine un nou plăcut şi 

accesibil copiilor. Întrebările copiilor curg şuvoi, curiozitatea se îmbină cu 

entuziasmul, în timp ce valorile patriotism şi prietenie se interiorizează. 

 Mare valoare, statură mică, mare personalitate... E şi frumos Ştefan cel 

Mare!, spune un copil din clasa Lotuşilor, după ce i-a admirat chipul în picturile 

bisericii. Lotuşii au distins privirea hotărâtă şi dârză a domnitorului printre nuanţe, 

în jocul de umbre şi lumini al vechimii. Ne plac icoanele! Putem să-i pictăm şi noi 

chipul, părul galben, ochii albaştri, pelerina roşie? Predomină culorile calde în 

desenele realizate ulterior şi trimise la concursul organizat cu ocazia acestui 

simpozion. Predomină culorile calde, căci calde sunt sufletele copiilor în relaţia cu 

trecutul ţării. 

 Relaţionare, abordare integrată, socializare, gust pentru frumos... educaţie 

într-un mediu nonformal, educaţie cu uşile deschise spre natură şi spre trecut. Da, 

Ştefan cel Mare e încă mare pentru că face lucruri mari pentru oameni mici, cu 

ajutorul altor oameni care îi îndrumă: învăţători şi părinţi! 
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Ştefan cel Mare şi Sfânt în cultura băcăuană 

Prof. înv. primar Anişoara ŢINTARU 

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău  

 

 

Ştefan cel Mare s-a născut la Borzeşti, judeţul Bacău, în 1433şi a fost  

domnul Moldovei între anii 1457 și 1504. A domnit 47 de ani, durată care nu a mai 

fost egalată în istoria Moldovei.  

Ştefan a fost o personalitate de excepţie a timpului sau, în plan militar, 

diplo-matic, cultural. A fost preocupat de ridicarea culturii moldovene pentru a 

putea rămâne peste veacuri şi prin realizările din acest domeniu. Preocuparea pt. 

cultura nu a venit odată cu urcarea pe tron, a apărut odată cu maturizarea. Tot ce 

însemna atunci cultură a fost stimulat: arhitectură, scrieri, pictura, broderie şi altele. 

O preocupare ce a depăşit trei decenii şi care a dat naştere unui nou stil, stilul 

moldovenesc. 

Cultura scrisă va avea în epoca lui Ştefan cel Mare o maximă dezvoltare, se 

face în limba slavonă dar este o cultură românească, creată de romani. Îşi va păstra 

caracterul bizan-tino-slavo-roman datorită vechilor şi noilor legături cu lumea sud-

dunăreană. Literatura istorică este bine reprezentată în epoca lui Ştefan cel Mare. 

Texte-la istorice scurte au apărut din necesitatea transmiterii unor evenimente 

importante şi sunt inscripţiile de tot felul: pe pietre de mormânt, broderii, metale 

scumpe, la biserici, cetăţi, mănăstiri.  

Scrierile istorice transmit idei şi stări de spirit ale perioadei respective, tot ce 

ar fi putut interesa pe contemporani dar mai ales posteritatea cu evenimentele 

petrecute în Moldova, rolul jucat de Ştefan ce se afla participant la toate 

evenimentele. 

Oraşul Bacău a reprezentat un punct strategic pentru domnitor aşezarea 

geografică era absolut strategică, dar şi comercială, localitatea fiind exact la 

întretăierea unor drumuri importante. Aceste lucruri erau importante pentru marele 

domnitor, care dă poruncă să se ridice o curte domnească aici, cu toate cele 

trebuitoare. Aici va fi aşezat chiar fiul său, Alexandru, care va guverna partea de sud 

a Moldovei. Lucrările s-au desfăşurat, după cum se pare, între anii 1476 şi 1481. 

Când lucrătorii s-au apucat de treabă, ei au trebuit să răzuiască locul, deoarece încă 

se mai aflau acolo urme de la o altă curte, cea a lui Petru al II-lea.  

Curtea domnească din Bacău a fost o consrucţie modestă. Avea un beci, care 

se mai păstrează şi astăzi, cu doi piloni de piatră şi o boltă de cărămidă. Pe fundaţia 

de piatră de carieră, s-au înălţat zidurile, fiind posibil ca aceasta construcţie să fi 

avut şi etaj. Interiorul era, însă, demn de reşedinţa unui fiu de domnitor. Pereţii erau 

ornamentaţi cu plăci de perete, discuri smăltuite în diverse culori, cu reprezentări 

vegetale, florale şi geometrice, dar şi reprezentând cavaleri medievali. Fireşte, nu 

lipsea stema Moldovei. Din toate punctele de vedere, frumuseţea şi bogăţia acestor 

încăperi nu se deosebeau cu nimic de cele din cetatea de scaun, chiar dacă, luată în 

ansamblul ei, curtea de la Bacău era mai mică decât cea de la Suceava. Din aceste 

încăperi, Alexandru emitea documente, caligrafiate de gramatici, cum ar fi cel din 18 
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ianuarie 1482, prin care se intitula „Alexander filius Domini Stephani Dei gracia 

Waywod regni Moldavie”, sau cel din 26 iunie 1488, în care îşi spunea „Sandrinus 

Dei gracia filius illustrissimi principis Stephani Woiwode Moldavensis”. 

Pentru pază, supraveghere şi, probabil, locuinţă a străjilor, se afla un turn de 

apărare. La aproape 10 ani de la înfiinţarea Curţii Domneşti, la 1 ianuarie 1491, era 

târnosita şi Biserica „Precista”. Tot ansamblul dădea acum aspectul unei adevărate 

curţi domneşti, fiind protejat de o palisadă de pământ şi bârne de lemn. Dar cea mai 

bună protecţie venea de la cele două ape care înconjurau această curte, 

transformând-o într-o adevărată insula: râul Bistriţa, vijelios şi greu de trecut, a cărui 

albie încă se mai vede şi azi, şi paraul Negel, care îşi avea cursul chiar prin actualul 

centru al Bacaului.  

Epoca lui Ştefan cel Mare corespunde cu cea mai puternică şi importantă 

mişcare culturală şi artistică a Italiei, Renaşterea. Moldova era o insulă a 

spiritualităţii bizantine, devenită astfel datorită strânselor relaţii ince-pute în sec. IV-

VI pe mai bine de un mileniu. 

În arhitectura religioasă elemente ale arhitecturii romano-bizantine 

supravieţuiesc dar influiente gotice puternice îşi pun am-prenta. S-a reuşit o fericită 

îmbinare între cele două stiluri ce au dat "stilul moldovenesc", care se caracterizează 

prin puterea de sinteză, îmbinare între vechi şi nou, dintre autohton şi străin. 

Construită din piatră şi cărămidă, în stilul specific epocii Sfântului Ştefan 

cel Mare, biserica Precista este foarte bine proporţionată, svelta, de plan treflat cu 

turla, având o lungime de 25.68 metri, lăţimea pronaosului de 8.12 metri şi lărgimea, 

în dreptul absidelor, de 11.24 metri 

. 

 
Începând din anul 1911, Biserica „Precista” intra în atenţia restauratorilor, 

astfel că în anul 1933, graţie neobositelor eforturi ale preotului Teodor Zotă, s-a 
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terminat restaurarea acestui „important monument istoric de către Comisiunea 

Monumentelor Istorice , desfiinţându-se pridvorul, turla din faţă (clopotniţă) care a 

fost adaus şi turnul de la mijloc refăcut în forma octogonala”. Tot acum se 

restaurează şi pictura de către Constantin Ionescu, “sfinţirea având loc la 8 

octombrie 1933, în prezenţa episcopului Lucian Triteanul al Romanului”. În 1962 

preotul Constantin Mardare reuşeşte să demareze şi să coordoneze lucrările de 

reorganizare a întregului complex bisericesc. Abia în 1966, pictorii Gheorghe 

Ciobanu şi Gheorghe Trasculescu fac sondaje pentru a regăsi picture veche. În lipsa 

acesteia, o nouă pictură va fi executată de pictorul Arutin Avachian, care va rezista 

până în 1981, când din nou va fi repictata biserica. În 1985 ajunge paroh la Biserica 

„Precista” preotul Constantin Tomozei (actualul protopop de Bacău), care, împreună 

cu preotul slujitor Constantin Gradinaru, cântăreţul bisericesc Neculai Ion şi cu 

membrii Consiliului parochial, a reuşit să mobilizeze credincioşii din parohie şi, 

treptat, din întregul oraş, pentru finalizarea lucrărilor de restaurare totală a 

ansamblului „Precista”. Aşa au apărut, rând pe rând, poarta monumentala din incinta 

exterioară a bisericii (construită în 1986), impunătorul turn clopotniţă (construit în 

1987), lumânărarul (construit în 1990), generoasă casa praznicala, iar între timp a 

fost restaurata biserica, în întregime, de la temelie până la acoperiş.  

  Animat de un superior instinct al creaţiei, Ştefan cel Mare a dat ţării nu numai 

un stat puternic, o forţă militară remarcabilă şi un prestigiu internaţional neegalat, 

dar şi o cultură proprie şi, odată cu aceasta, o tradiţie istorică şi culturală . Aşa cum 

remarca Mihail Kogălniceanu, în marea lui iubire, ,,românul îi atribuie tot ce-i pare 

curios, mare, vitejesc şi chiar neînţeles. Orice cetate, orice zid, orice val, orice şanţ, 

întreabă-l cine l-a făcut, el îţi va răspunde: Ştefan cel Mare. Orice pod, orice 

biserică, orice fântână, orice curte sau palat vechi, el le va raporta eroului său. 

Orice bunătate, orice aşezământ ale căruia rămăşiţe mai tărăgănează până astăzi, 

orice legiuire omenească, orice puneri la cale înţelepte, Ştefan-vodă le-a urzit. În  

sfârşit, acest domn pentru moldoveni rezumă toate isprăvile şi instituţiile făcute în 

cinci veacuri…”( Kogălniceanu, M., 1946). 

 

 

Jianul - un obicei de Anul Nou păstrat ȋn satele băcăuane 

Claudia Udrea 

Școala Gimnazială „Sfȃntul Voievod Ștefan cel Mare” Onești 

 

,,Veșnicia s-a născut la sat.” (Lucian Blaga) 

Spiritul poporului romȃn este definit foarte bine prin tradițiile și obiceiurile 

păstrate de-a lungul secolelor. 

Jianul este un obicei de Anul Nou ȋntȃlnit ȋn zonele Agăș, Asău, 

Dărmănești, Brătila dar și ȋn alte sate, amintind de viața primejdioasă a haiducului 

Iancu Jianu. 

Grupul de colindători este format din 10 băieți tineri care merg la fetele din 

sat. Ei reȋnvie următoarele personaje: haiducul Jianu și alți 5 haiduci, Căpitanul, 
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Vȃnătorul, Anul Nou fiind reprezentat de un băiat costumat ȋn mireasă și Anul 

Vechi, de un tȃnăr care este ȋmbrăcat și cosmetizat ca un moșneag. 

Haiducii vin călare și sunt ȋmbrăcați ȋn costume populare, cu flintele la 

vedere. 

Versurile sunt apropiate de tema baladei, exprimȃnd curajul și vitejia lui 

Iancu Jianu, cel care și-a ȋnscris numele ȋn istoria și conștiința neamului nostru. 

Sceneta ȋncepe cu realizările Anului Vechi și obiectivele pe care și le 

propune Anul Nou. Urmează ȋnșiruirea acțiunilor haiducului Jianu. Deoarece a 

susținut doleanțele celor săraci prin mijloace care sfidau legea și autoritatea, 

haiducul a fost prins și condamnat la moarte. Deznodămȃntul este unul fericit 

deoarece o fată de viță nobilă l-a salvat, luȃndu-l de soț.  

La sfȃrșit băieții se prind ȋn horă, exprimȃnd bucuria produsă de eliberarea 

lui Iancu Jianu. 

Fiecare moment al acțiunii este jucat cu mult talent de tinerii actori. 

Tradițiile romȃnilor sunt comori ce nu trebuie uitate sau ȋnlocuite cu 

manifestări caracteristice altor popoare. 

 

 

Sărbătorile de iarnă între tradiții și obiceiuri 

pe meleaguri băcăuane 

Prof. înv. primar Rodica Ursu 

Școala Gimnazială ,,Constantin Platon" Bacău 

 

,,Tradiția adevărată e singura merinde sufletească”, spunea Liviu 

Rebreanu.Cu siguranță că nu se cade să renunțăm la ea, mai ales când este atât de 

consistentă. Majoritatea tradițiilor și obiceiurilor de pe teritoriul județului Bacău 

relaționează cu sărbători religioase.Varietatea tradițiilor și obiceiurilor se datorează 

și trecutului zbuciumat pe care l-am avut, alături de cei care au venit pe aceste 

meleaguri și s-au indrăgostit atât de mult de aceste locuri încât s-au stabilit aici, și-

au întemeiat familii, au adus cu ei datini si obiceiuri de aici au rezultat un mozaic de 

tradiții. Structurate pe ritual, ceremonial și spectacular, obiceiurile tradițional 

românești din zona Bacăului sunt relații etno-istorice deschise perpetuu nevoilor 

sociale, culturale și psihice ale individului sau grupului uman respectiv.În procesul 

practicării obiceiurilor, adeseori s-au schimbat sensurile, în timp ce semnificațiile lor 

esențiale, arhetipale, ceremoniale și rituale au rămas, în principiu, neschimbate. 

Toate sărbătorile sunt însoțite de obiceiuri și ritualuri care ne umplu sufletul 

de bucurie. Băcăuanii, asemeni tuturor românilor își sărbătoresc patronul spiritual, 

pe Sfântul Andrei, la 30 noiembrie. Întâmplarea a făcut ca ziua națională, 1 

decembrie, momentul unirii provinciilor românești, să se celebreze a doua zi. Iată 

cum, cele două componente, spiritualul și istoria, se alătură pentru a fi comemorate 

în momentul în care postul Crăciunului este în toi, natura și individul pregătindu-se 

deopotrivă pentru nașterea Mântuitorului. Iarna este sobră, plină de privațiuni și 

primejdioasă dar sărbătorile acestui anotimp, cele mai spectaculoase din tradiția 

românilor, prefigurează parcă clipele în care totul va reveni la viață.Noaptea din 

http://ro.wikipedia.org/wiki/30_noiembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_na%C8%9Bional%C4%83_a_Rom%C3%A2niei
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
http://ro.wikipedia.org/wiki/1_decembrie
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ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreștine, care să asigure 

protecție oamenilor, animalelor și gospodăriilor. Țăranii de pe meleagurile 

băcăuane, ca toți românii de altfel, le-au pus sub oblăduirea acestui sfânt, tocmai 

pentru că ele trebuie garantate de autoritatea și puterea sa. Ajunul Sf. Andrei este 

considerat unul dintre acele momente în care bariera dintre văzut și nevăzut se 

ridică. Clipa cea mai prielnică pentru a obține informații cu caracter de prospectare 

pentru anul care vine. De asemenea, „Andreiu' cap de iarnă” cum îi spun 

bucovinenii, permite interferența planurilor malefice cu cele benefice, lucrurile 

importante din existența oamenilor putând fi întoarse de la matca lor firească. Se 

crede ca în această noapte „umblă strigoii” să fure „mana vacilor”, „mințile 

oamenilor” și „rodul livezilor”. Împotriva acestor primejdii, țăranul român folosește 

ca principal element apotropaic (de apărare), usturoiul. În egală măsură, casa, 

grajdul, cotețele, ușile și ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, menit să 

alunge pătrunderea duhurilor rele la oameni și animale.În general, acest usturoi cu 

rol de apărare, provine din cel menit cu un an înainte, în același moment al anului. 

Сea mai importantă acțiune ce se desfășoară în această noapte este „păzitul 

usturoiului". Împreună, fete și flăcăi, veghează și petrec, tocmai pentru a înzestra 

usturoiul cu calitățile necesare. Forța magică cu care el va fi investit în ajunul de Sf. 

Andrei îi va ajuta pe toți să depășească momentele de cumpănă de peste an: va servi 

drept remediu terapeutic, va aduce pețitori - purtat la brâu, va păzi sălașurile de 

duhurile rele. Deși învăluite de muzică și dans, fetele vor veghea cu strășnicie 

usturoiul, ce nu trebuie furat pe ascuns de flăcăi. Păzit astfel, usturoiul va putea mai 

apoi să asigure protecția ființei umane, reușind uneori să-i schimbe chiar soarta. Tot 

în această noapte, pentru a testa rodnicia livezilor și câmpurilor, se aduc crenguțe de 

vișin în casă, care vor înflori până la Crăciun, sau se seamănă boabe de grâu în 

diverse recipiente. 

Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de așteptată de copii, a Sfântului 

Nicolae. Câți dintre noi nu au așteptat cu înfrigurare dimineața de 6 decembrie 

pentru a se uita dacă Moșu' a lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei 

al darurilor aduse de Moș Nicolae, s-a împământenit mai mult la oraș.Este posibil să 

fie un împrumut din țările catolice, unde Moș Crăciun este cel care pune daruri în 

ghete sau ciorapi anume pregătiți. 

Pentru cea mai așteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, băcăuanii au 

apelat în egală măsură la tradiție, știind să accepte și obiceiuri mai recente. 

Întâmpinată cu bucurie, Nașterea Mântuitorului aduce cu ea și o sumă de practici 

foarte vechi prin care se celebra Solstițiul de Iarnă, momentul în care natura dă 

speranțe că va renaște. 

Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec și gest ritual, ci și 

numeroase mesaje și simboluri ale unei străvechi spiritualități românești. El s-a 

păstrat asociindu-se câteodată cu celebrarea marelui eveniment creștin care este 

Nașterea Domnului Iisus Hristos. Există, de asemenea, cântece de stea (sau colinde 

creștine), care au ca subiect Nașterea Domnului. În ajunul Crăciunului, pe înserat, în 

tot ținutul Bacăului, începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Nașterea Domnului 

și sunt primiți cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci și colaci. 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Ajunul_Cr%C4%83ciunului
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Obiceiul este să treacă pe la fiecare casă iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, 

să continue colindatul. Postul Crăciunului ia sfârșit și fiecare se poate bucura de 

mâncărurile rituale: preparatele din porc, sarmalele, colacii și cozonacii, prăjiturile și 

vinul. Cele trei zile de sărbătoare ale Crăciunului aduc liniște și pace în case.Pomul 

de Crăciun, așa cum îl cunoaștem noi astăzi, decorat cu globuri în care se reflectă 

lumina scânteietoare a lumânărilor sau a instalației electrice a pătruns la noi odată cu 

influența germană, când primii studenți români au inceput să meargă la studii la 

universitățile din Berlin sau Viena, și la curtea regală a dinastiei Hohenzollern, 

sosită în Țările Române în 1866 unde prinții și prințesele au început să 

împodobească bradul, obiceiul fiind imediat imitat de protipendada bucureșteană. 

Cântecul german de Crăciun O Tannenbaum devine în limba română O brad frumos, 

iar obiceiul împodobirii bradului pătrunde în toate casele românilor.  

Sărbătorirea Anului Nou a fost permisă și în timpul regimului comunist, 

pentru că aceasta nu avea o conotație religioasă. Se crede că nici o persoană nu ar 

trebui să petreacă această noapte de una singură, atât timp cât este noaptea în care 

noul an, reprezentat de copil, se naște, iar vechiul an, reprezentat de bătrânul obosit, 

e înlocuit.Pe 31 decembrie, sătenii merg cu plugul din casă în casă pentru a ura 

lumea de Anul Nou, dorindu-le un „prosper nou an” (La mulți ani!). 

Pe 1 ianuarie, copiii aruncă semințe de grâu peste pragul vecinilor, urându-le 

prosperitate și „semănare bună”. Pentru cel mai important moment, trecerea în noul 

an, pregătirile se reiau. În săptămâna dintre Crăciun și Anul Nou, în 

toate satele băcăuane cetele de flăcăi se prepară pentru "urat", sistem complex 

de datini și obiceiuri. Pe înserat, în ajunul anului care se pregătește să se nască sunt 

așteptați să apară „Ursul”, „Capra”, „Bunghierii”, „Căiuții”, „Malanca”, „Jienii”, 

„Mascații”, etc. Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice legate de 

simbolistica animalelor, aceste manifestări reprezintă o modalitate originală de 

exprimare a arhaicelor asociații rituale dintre animale și cultul cvasiuniversal 

al soarelui. Există și un cuvânt generic pe meleagurile băcăuane pentru aceste 

obiceiuri: „mascații”. Recuzita, măștile, costumele sunt pregătite din vreme. Mai 

ales măștile sunt cele care vorbesc cel mai mult despre imaginația și 

umorul săteanului român. Anume meșteri s-au specializat în confecționarea lor, ele 

devenind cu timpul adevărate podoabe de artă populară.Faptul că aceste obiceiuri se 

practică la cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 31 decembrie, 

care in gândirea populară reprezintă data morții dar și a renașterii ordinii cosmice. 

Structura ceremonială a obiceiului este în același timp plină de forță și 

vitalitate. Muzica și dansul, remarcabile prin virtuozitate și dinamism, măștile pline 

de expresivitate, alcătuiesc un spectacol unic. Dacă acest fel de manifestare ne duce 

cu gândul la practici arhaice magice de alungare a maleficului, „Plugușorul”, alt 

obicei, este strâns legat de mitul fertilității. Vorbe frumoase, de prosperitate și 

belșug sunt adresate de cetele care vin cu „Plugușorul”, fiecărei gospodării. Ca o 

incantație magică, textul urării se transmite din tată în fiu și nu există român să nu-l 

cunoască. A doua zi, de Sfântul Vasile, cel ce dezleagă vrăjile și făcăturile, ei vor 

verifica cât lichid a lăsat sarea topită în fiecare foaie. Așa vor ști, pentru că în mod 
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misterios cantitățile sunt diferite, dacă vor avea secetă sau ploaie și în ce lună 

anume. 

Prima săptămână din ianuarie este marcată de doua alte importante sărbători 

creștinești: Botezul Domnului sau Boboteaza pe 6 ianuarie, și Sfântul Ion pe 7 

ianuarie. Toți băcăuanii se duc la biserică de Bobotează, pentru a lua apă sfințită, 

atât de necesara pentru tămăduire și purificare. 

Așadar, toate sărbătorile sunt însoțite de obiceiuri și ritualuri care umplu 

sufletul de bucurie băcăuanilor, care, asemeni tuturor românilor le sărbătoresc cu 

drag și multă veselie alături de cei dragi. 

 

Bibliografie: 

1. Tudor Pamfile, Sărbătorile la români,Editura Saeculum, 2007 

2. Ion Ghinoiu, Sărbători și obiceiuri românești, Editura Elion, 2002 

3. Simion Florea Marian,Sărbătorile la români: studiu etnografic, Editura Fundației 

Culturale Române, 1994 

 

 

Emil Brăescu - fondatorul Şcolii Gimnaziale din comuna Măgura 

Prof. înv. primar Doiniţa Vasiloiu 

Şcoala Gimnazială „Emil Brăescu” Măgura 

 

 La începutul secolului al XX-lea, Emil Brăescu împreună cu soţia sa Elena 

Brăescu, au construit pe moşia lor de la Măgura acest conac. El poartă numele 

Rosetti-Brăescu în amintirea boierilor Rosetti care au avut posesiuni în zonă şi a 

familiei de boieri Brăescu, proprietarii moşiei în prima jumătate a secolului al XX-

lea. 

 Deşi ne aflăm la începutul secolului al XX-lea, moda construirii de case şi 

curţi boiereşti în târguri şi pe moşiile de la ţară era în mare vogă. Cu toate că 

stăpânirea turcească mai era doar o amintire, conacul a păstrat în continuare funcţia 

de reşedinţă boierească cu atribuţiuni administrative şi reprezentative pentru o moşie 

sau pentru o proprietate. 

 Principalele construcţii ale curţii boiereşti de la Măgura erau strâns legate de 

activităţile economice cu caracter agricol:  locuinţa pentru lucrători, grajdul de 

animale, magazia de cereale, crama, baia, clădirea pentru afumătoare, clădirea de 

locuit. 

 Conacul, fiind principala clădire, era amplasat în interiorul unei incinte 

rectangulare din zid de piatră. Celelalte construcţii erau amplasate la o anumită 

distanţă în jurul conacului, constituind locul principalelor activităţi diurne. 

 Faţada principală a conacului, de formă dreptunghiulară în plan este 

dominată de înaintarea unui spaţiu central ce avea rol de vestibul, unde se afla şi 

intrarea principală. Acoperişul este în două table, cu fronton dreptunghiular, având 

în mijloc un „ochi de bou”. Părţile laterale ale frontonului sunt susţinute de câte 

două perechi de coloane angajate. Acestea sunt elemente de arhitectură şi decor 
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neoclasice, caracteristice veacului al XX-lea.Colţurile conacului, în zidărie aparentă 

tencuită, sunt realizate în formă de L. 

 Anul 1949 a adus un val de schimbări în ceea ce priveşte proprietăţile 

moşiereşti. Comisia judeţeană Bacău trece la exproprierea fostei moşii Radu 

Brăescu, care este predată către Direcţia Judeţeană a Gospodăriilor Agricole de Stat 

Bacău. Această unitate agricolă a preluat terenul arabil (32,02 ha), pădurea (10 ha), 

livada (2 ha), via (3 ha) şi teren neproductiv (2 ha). Au fost inventariate şi trecute în 

proprietatea statului cele nouă clădiri şi construcţii anexe, inventarul viu (animale), 

unelte agricole, mijloace de transport. După această expropriere silită, foştii 

proprietari ai moşiei şi conacului din Călugăra Mare au emigrat în Canada. 

 Până în anul 1990, în clădirea principală şi în câteva construcţii anexe, 

împreună cu curtea, a funcţionat Casa Agronomului Bacău. 

 În anul 2000, nepoţii lui Radu Brăescu au cerut în instanţă refacerea 

dreptului lor de proprietate asupra vechiului conac şi a suprafeţei de teren aferente 

din jur însă această acţiune de retrocedare a fost respinsă. Ulterior, conducerea 

Direcţiei Generale a Agriculturii şi Industriei Alimentare Bacău a decis că i se va 

retroceda moştenitorului legal cea mai mare parte a conacului Brăescu. 

 Biserica SFÂNTUL NICOLAE din satul Măgura 
 Făcea parte în anul 1936 din parohia Călugăra, comuna Călugăra Mare, cu 

satul Călugăra şi cătunele Cuşbic, Ţigănimea şi Osebiţi. După ce comuna s-a numit 

Măgura, parohia a luat aceeaşi denumire. 

 În anul 1777 se termina de construit acest sfânt lăcaş, ctitori fiind Anastasia 

Racoviţă şi nepoata sa Maria Rosetti. O inscripţie turnată în bronz pe clopotul 

bisericii din Măgura, în slove chirilice, are următorul conţinut „Acest clopot sau 

făcut de dumnai Kokona Nastasiea Racoviţă visterniceasa de la Kălugăra Konstantin 

Moruzi Voevod let 7285 – 1778”. Încă din anul 1936 biserica era monument istoric, 

calitate pe care o deţine şi în prezent. 

 De-a lungul timpului, monumentul a fost reparat în repetate rânduri. Astfel, 

în anul 1868 a fost reparat de către D. Cracti şi enoriaşi. Douăzeci de ani mai târziu, 

boierul Emil Brăescu îi face reparaţii cu cheltuiala sa, pentru ca în anul 1902, ajutat 

de către preotul G. Comănescu, să o repare din nou. În anul 1936 parohia deţinea o 

suprafaţă de 12 ha în folosul clerului şi 2 ha care cuprindeau curtea bisericii şi cele 

două cimitire. 

 Biserica de zid de la Măgura se înscrie în tipul moldovenesc, având planul 

treflat, absidele laterale pe trei laturi, absida altarului pe cinci laturi, pridvor 

rectangular cu turn-clopotniţă deasupra. 

 Ca elemente decorative la exterior se disting ocniţele în formă de romburi 

într-un registru discontinuu, în care sunt pictate icoane. Turnul-clopotniţă în secţiune 

pătrată, cu muchiile teşite, este prevăzut cu patru ferestre orientate spre cele patru 

direcţii astrale. Acoperişul acestuia, cu învelitoare din tablă, se termină în formă de 

bulb. 

 Deasupra intrării în sfântul locaş se află pictată într-o nişă icoana hramului, 

reprezentându-l pe sfântul Nicolae. Pictura paretală din interior este relativ nouă, 
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spre deosebire de cea de pe catapeteasmă, de pe uşile împărăteşti şi cele diaconeşti 

care au o vechime mai mare. 

La sfârșitul anului 1864 Școala din comuna Călugăra Mare (numele 

comunei Măgura) a fost una din primele școli înființate pe baza „Legii instrucțiunii 

publice „din 25 noiembrie 1864. În anul 1912 s-a finalizat noul local de școală, 

cheltuielile fiind suportate de catre Emil Brăescu, cel care a donat și 8592 m2 pentru 

curtea și grădina școlii, cod de clasificare BC-II-m-B-00855 

În anul școlar 1932-1933 existau în comuna Călugara doua școli –Școala 

nr.1, azi Școala „Emil Brăescu” și Școala cu clasele I-IV în satul Sohodol. 

În anul 1954 își începe activitatea și Școala nr.2 Osebiți, mai întâi într-o casă 

a unui locuitor din sat, iar în 1978 s-au finalizat cele 3 corpuri de clădire existente și 

astăzi. 

Prestigiul școlii este susținut prin rezultate bune și foarte bune ale elevilor, 

prin ținuta ireproșabilă a personalului şcolii, prin realizarea de parteneriate benefice 

pentru resursa umană din acestei școli. 

În cinstea fondatorului Şcolii Gimnaziale din comuna Măgura, cadrele 

didactice, în cadrul „Zilelor şcolii”, îl omagiază pe acesta prin dezvelirea plăcii 

comemorative. 

 

 

Istoria Colegiului Naţional „Ferdinand I” Bacău 

Prof. înv. primar Margareta VĂTĂMĂNESCU 

Colegiul Naţional „Ferdinand I” Bacău 

 

 Printre unităţile şcolare din judeţ şi din ţară, Colegiul Naţional „Ferdinand I" 

se bucură de un renume de excepţie, ca urmare a unei evoluţii în timp de-a lungul a 

142 ani de existenţă, în care şi-a conturat identitatea.  Este drumul parcurs de 

Gimnaziul clasic din 1867 la Colegiul Naţional de astăzi.  

Gheorghe Lecca, Prefect de Bacău, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii 

publice, anunnţă într-o telegramă din noiembrie 1867 înfiinţarea Gimnaziului Clasic 

(de băieţi) din Bacău. 

La 1 Decembrie 1867 a avut loc deschiderea oficială a cursurilor, după ce 

fuseseră angajaţi doi profesori, unul pentru partea ştiinţifică şi altul pentru cea 

literară. Concurenţa era de 2 candidaţi pe loc, la începutul anului şcolar erau 60 de 

elevi într-o clasă, dar absolveau doar 20. Neavând local propriu, gimnaziul a 

funcţionat la început în case închiriate. 

În primii ani de funcţionare, şcoala s-a confruntat cu numeroase dificultăţi: 

definirea statutului, lipsa cadrelor, a unui local proprei sau a materialului didactic. În 

anul şcolar 1870 - 1871, şcoala a dat prima promoţie de absolvenţi, iar în 1891 s-a 

încheiat construcţia primului local. În acelaşi an, şcoala a primit denumirea de 

Gimnaziul „Principele Ferdinand” iar după 1897, prin înfiinţarea clasei a V-a, i se 

acordă titulatura de Liceul „Principele Ferdinand”, nume sub care a fost cunoscut 

oficial până în anul 1914. În 1889 din cei 24 de elevi de clasa a 8-a au absolvit doar 

4. În 1890 a început construcţia localului şcolii, cu sală de sport şi bibliotecă, iar în 
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noiembrie 1891 s-a terminat construcţia noului local al gimnaziului clasic din Bacău. 

În cele 5 clase de gimnaziu erau înscrişi 248 de elevi, din care 66 au rămas repetenţi. 

La inaugurare a fost invitat şi principele Ferdinand, care însă nu a participat. 

Biblioteca, în accepţia ei de astăzi, a apărut destul de târziu. În inventarul din 1891 

se menţionează existenţa a 171 de volume, dar ele erau mai mult colecţii de 

regulamente, statistici şi îndrumătoare ale diferitelor ministere şi autorităţi.  Primele 

donaţii de carte sunt legate de numele Principelui Ferdinand, care a oferit în 1892 cu 

prilejul sărbătoririi a 25 de ani de la înfiinţarea Gimnaziului un număr de 46 de 

volume cu conţinut ştiinţific şi literar. În acest an s-a votat pentru numele de „M. 

Kogălniceanu”, dar ministerul a decis pentru Gimnaziul Principele Ferdinand’. 

Cu toate greutăţile timpului, seriozitatea şi competenţa profesorilor 

gimnaziului este recunoscută până la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, 

care cerea că uneori profesorii de aici să verifice cunoştinţele unor institutori din alte 

capitale de judeţ. 

Între 1914 şi până la reforma învăţământului din 1948, denumirea sa este 

schimbată în Liceul „Ferdinand I”. Înfiinţarea liceului, în septembrie 1897 se face 

prin ordinul Ministerului Cultelor şi instrucţiunii Publice, care comunică şi 

profesorii numiţi la acest liceu. 

Gimnaziul clasic din Bacău, care se numea din 1891, Gimnaziul „Principele 

Ferdinand”, devine prin înfiinţarea clasei a V-a de liceu cu 36 de elevi „Liceul 

Principele Ferdinand”, denumire transformată, după urcarea pe tron a prinţului 

moştenitor în „Liceul Ferdinand I”, nume sub care a fost cunoscut oficial până la 

Reforma Învăţământului din 1948. În 1899 printre pedepse se număra şi carcera, iar 

portul uniformei şcolare era justificat pentru menţinerea disciplinei şi anularea 

deosebirilor de stare materială a elevilor. 

Începând cu anul şcolar 1997 - 1998, în urma unei hotărâri a corpului 

profesoral şi a Ordinului nr. 4133/25.06.1997, Ministerul Educaţiei Naţionale a 

dispus schimbarea denumirii liceului în Colegiul Liceal „Ferdinand I”. În aceste 

condiţii şcoala şi-a recăpătat propria identitate istorică, redobândindu-şi vechiul 

nume şi titlul de Colegiu Naţional. A fost, în ultimă instanţă, un act reparatoriu pe 

deplin meritat şi îndelung aşteptat.  
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În existenţa sa, gimnaziul, liceul şi apoi Colegiul „Ferdinand I”, a avut şi are 

ca profesori oameni de mare prestigiu cultural şi academic. Chiar şi o înşiruire 

succintă nu poate exclude numele unor personalităţi precum: Garabet Ibrăileanu, D. 

D. Pătrăşcanu, Gheorghe Dima, Vasile Pârvan, Nicolae Corivan, Lascăr Veniamin, 

Panait Topliceanu, Grigore Haralambie Grandea. 

Academia Română donează în 1903, un număr de 154 de volume, îndeosebi 

cu conţinut istoric. 

În 1905 au absolvit elevii din prima promoţie, urmează cereri de extindere., 

ca urmare se înfiinţează o secţie de reală cu 8 elevi şi mai multe clase la secţia 

clasică. La baza studiului stăteau latină şi greacă (câte 6 ore pe săptămână), pentru 

postul de profesor de latină fiind angajat în 1905 Vasile Pârvan (viitor istoric de 

renume), care însă nu a predat, pentru că a plecat cu o bursă în Germania. Profesor al 

liceului a fost şi D. D. Pătrăşcanu, autor de manuale. 

În 1906 se primeşte o donaţie de 900 volume şi o trusă de substanţe chimice, 

iar Gheorghe Sturză, om politic, deputat şi primar al oraşului, dăruieşte în 1908 

aproape 1500 de volume. 

În 1916 se scoate studiul limbii germane de la liceu, odată cu intrarea în 

război. În liceu se organizează un spital de campanie. În 1919 se construieşte 

internatul, cu medie minimă de admitere 8. 

În perioada interbelică se amenajează o sală de lectură cu 30 de locuri, 

existau aici toate colecţiile editorialelor. Este o perioadă de înflorire, cu 3 candidaţi 

(numai băieţi) pe loc, cu examene de admitere grele, dimineaţa la română, după-

amiază la matematică, a doua zi examenul oral. 

În 1940 se introduce secţia de limbi moderne - franceză, germană, italiană, 

engleză. 

Se construiesc cele două aripi supraetajate în 1925-1927, plătite 2 treimi de 

minister, iar o treime de către liceu. Sunt angajate primele 2 profesoare (la limba 

franceză). 

În 1947 a avut loc epurarea bibliotecii prin arderea volumelor interzise, iar 

în 1948 asigurarea bibliotecii şi schimbarea numelui în ‚Şcoala medie de băieţi’, 

care mai apoi devine liceu mixt. 

În 1967 s-a modificat numele liceului, devenind Liceul „George Bacovia”. 

În 1968 s-a înregistrat primul absolvent cu media 10 absolut. În 1976 s-a adăugat 

tronsonul sudic. 

În anul centenarului, 1997 Ministerul Educaţiei Naţionale a dispus 

schimbarea denumirii Liceului Teoretic „George Bacovia” în Colegiul Liceal 

„Ferdinand I”.Printre personalităţile marcante ale culturii româneşti care au urmat 

cursurile acestei instituţii sunt: Gheorghe D. Vasiliu, cunoscut sub pseudonimul 

unuia dintre marii poeţi ai secolului, George Bacovia, patronul liceului între 1967 şi 

1997, Mircea Cancicov, absolvent în 1902, viitorul mare avocat şi om politic liberal, 

ministru de finanţe, elevului Alexandru Şafran, viitorul cărturar şi rabin şef al 

Genevei, elevului Grigore Tăbăcaru, viitorul mare pedagog şi fondator al revistei 

Ateneu, elvului Şova Constantin, viitorul general, mare strateg al ultimului război 

mondial, poate fi un reper care să înflăcăreze inima şi spiritul. 
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Acest spirit al înaintaşilor dublat de valoarea deosebită a corpului profesoral 

au făcut ca mulţi dintre foştii elevi ai liceului să devină mari personalităţi ale vieţii 

ştiinţifice şi culturale, între care amintim: academician. Constantin Arseni, 

academician Alexandru Piru, academician Solomon Marcus, prof. univ. Ioan 

Athanasiu, prof. univ. Eduard Apetrei, prof. univ. Constantin Avram, prof. univ. 

Marcel Agop, prof. univ. Virgil Alexandrescu, prof. univ. Ioan Berilă, prof. univ. 

Victor Blănuţă şi multe alte nume prestigioase. Se pot evoca de asemenea nume de 

scriitori ca Eugen Uricaru, Ovidiu Genaru, Viorel Savin, Octavian Voicu etc.,  de 

actori îndrăgiţi ca Toma Caragiu, Radu Beligan, Diana Lupescu, Sorin Postelnicu, 

Florin Blănărescu. 

 

Bibliografie :  

http://ferdinandbc.licee.edu.ro/Istoric.html 

http://www.colegiulferdinand.ro/istoric 

 

Arta plastică băcăuană – Pictorul Nicu Enea 

Prof. înv. primar Mihaela Vespan 

Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun” Bacău 

 

 „Educaţia estetică n-a început la noi. Nici n-are cine să o facă. Enea 

pictorul,Bacovia poetul şi Luca tragedianul au suit greu calvarul unor timpuri de 

indiferenţă. Arta lor însă va ramâne peste vremuri şi peste aprecierile sărace ale 

oamenilor de azi. În Bacăul de mâine − în generaţia care va veni, să sperăm că se 

va şti ce înseamnă o operă de artă şi ce valoare omenească poate să reprezinte ea.” 

(Grigore Tăbăcaru, „Bacaul”, 16 martie 1936). Anul 2015 a fost dedicat pictorului 

Nicu Enea (n. 28 mai 1897, Valea Arinilor – d. 16 septembrie 1960, Bacău), un 

mare pictor român, cu o activitate impresionantă între cele două războaie mondiale, 

un destin tragic, însă cu o operă impresionantă, ostragizat şi eliminat din viaţa 

artistică de regimul comunist.  

 Creația lui Nicu Enea este o taină care răzbate din interior, din aspirații și 

necesități, din credință și menire. Între ceea ce este dumnezeiesc şi omenesc în arta 

sa domneşte un echilibru tulburat doar de avatarurile vremii. Dincolo de hotarele 

naturii el a înveşnicit existenţa satului natal prin desen şi culoare ca temelie ontică. 

Artist de esenţă realistă, îndrăgostit de concret, a realizat opere cu suficient impact 

pentru a se impune unui public avizat şi cu multiple posibilităţi de comparaţii. Chiar 

dacă nu a fost singurul pictor care a abordat spaţiul rural şi tematica ţăranului, 

obârşia, cunoaşterea vieţii de la ţară este înfăţişată în multe crochiuri, schiţe de 

compoziţie şi tablouri. Desenul lui ne introduce în climatul familial al satului natal. 

Portretele, siluetele de ţărani aflaţi în repaus ori surprinşi la munca pământului au 

trăsături deosebit de expresive ce iradiază o forţă epuizată şi resemnată, dar sigură 

pe sine. Linia fermă, aproape severă, claritatea expresiei, rigoarea chipurilor de 

ţărani, precizia anatomică, întreaga paletă a limbajului artistic exprimă calităţi 

deosebite ale pictorului. Nicu Enea şi-a făcut părtaş desenul, preumblându-l printre 

http://www.colegiulferdinand.ro/istoric
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oamenii satului. Arta lui este plină de o puritate religioasă ce exprimă o înţelegere 

profundă a vieţii.Toată opera pictorului este atât de elocventă încât fiecare lucrare îşi 

spune povestea deschizând poarta sufletului oricărui privitor. O confesiune plastică 

transpusă în episoade lirice de maximă curăţenie. Drama fiecărui personaj, pictorul o 

dizolvă pe suprafaţa de hârtie sau pânză. Lucrările „Odihnă la câmp” şi „Odihnă pe 

câmp” sunt adevărate capodopere în acest sens. Întins pe pământ sau rezemat de 

grindeiul plugului de lemn, ţăranul istovit de trudă este redat cu iubire, înţelegere şi 

smerenie, cât să nu tulbure atmosfera de sacerdoţiu a muncii. Nicu Enea viețuiește 

prin culoare, unica armă prin care a învins. Este de remarcat faptul că nu și-a 

dezmințit paleta și nici nu a cutezat să aștepte sentința tardivei și poate echitabilei 

posterități. Și-a consolidat creația în libertate și tăcere, atitudinea constând tocmai în 

a nu se trăda pe sine. Pentru el, arta a fost un apostolat firesc și natural, slujind 

numai adevărului și frumosului. „Să lucrezi ca să placă mai întâi propriei conștiințe 

e o datorie de artist, e asumare și curaj”,spunea el. A fost calea pe care și-a ales-o și 

de la care nu s-a abătut niciodată. Timpul şi iubirea îşi pun amprenta pe ceea ce 

rămâne, creaţia unui artist într-o anume etapă istorică. În decembrie 1970, Elvira 

Enea, soţia artistului face generoasa donaţie Complexului Muzeal judeţean Bacău, 

constând în imobilul, mobilierul, obiectele personale ale pictorului, o importantă 

colecţie de grafică şi pictură realizate de artist, cât și corespondența din care reiese o 

poveste de dragoste gingașă și pare-se nemuritoare. Gestul de dăruire totală a Elvirei 

nu înseamnă o utopie a iubirii universale ci o credinţă şi o voinţă adâncă a ei. Adică 

„inteligenţă, demnitate umană, curaj în faţa destinului și dispreţ faţă de 

truisme”. (Mircea Eliade). Renunţarea la sine într-o asemenea idealitate este aureolă 

şi nu suferinţă zădarnică, martirajul Elvirei consemnând începutul şi nu încheierea 

vieţii. 

„Astfel, opera creată de cel care a divinizat-o le-a oferit şansa nemuririi 

amândurora”. (V.Savin) 

 

 

Dansurile populare nu au voie să dispară! 
Înv. Ileana Vîrlan 

Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Pentru a ne păstra identitatea nealterată ca băcăuani, folclorul trebuie cultivat în 

inimile şi minţile genereţiilor care se succed pe acest tărâm, ca o valoare autentică de 

creaţie. Copiii trebuie să fie acomodaţi de mici cu specificul său, pentru a-l percepe şi a-

l trăi, în toate aspectele sale, cu plăcere şi bucurie.  

Cu multă bucurie, dar mai ales pasiune, am încercat să le cultiv elevilor mei, 

dragostea şi respectul pentru tradiţiile, obiceiurile şi folclorul băcăuan. Am înființat 

cercul „Dansuri populare” în cadrul căruia, s-a urmărit familiarizarea elevilor cu 

frumuseţea datinilor din străbuni şi transmiterea lor la generaţiile următoare, formarea 

unor abilităţi practice necesare mai târziu în viaţă, dezvoltarea simţului estetic, precum 

şi petrecerea timpului liber într-un mod plăcut şi util. 
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Dansul popular prin varietatea sa este expresia fiecărui colţ de ţară cu 

obiceiurile, oamenii şi cultura lui. Parcă ignorate de cei mai mulţi tineri, dansurile 

populare ard în inimile bunicilor şi străbunicilor „dependenţi de folclor”. Dansurile 

populare nu au voie să dispară, ele trebuie să renască, să existe în inima fiecăruia dintre 

noi.  

Dansul folcloric băcăuan dezvăluie aspirațiile şi sentimentele oamenilor și 

exprimă în acelaşi timp caracterul, temperamentul, forța, agerimea, înțelepciunea şi 

umorul poporului. Dansurile populare cunoscute prin frumusețe, rafinament artistic şi 

marea lor varietate, constituie un tezaur alături de cântece, fabule, legende şi poezia 

populară. În dansul popular băcăuan se întâlneşte o mare bogăție de ritmuri şi tempouri, 

de atitudini ale brațelor, îmbinându-se eleganța mişcărilor  dansurilor de femei cu 

vitalitatea și virtuozitatea dansurilor bărbăteşti. 

Copiii pot cunoaşte unele elemente despre costumele naţionale prin îmbracarea 

lor în diferite ocazii. De aceea, am acordat o importanţă deosebită costumelor care le 

poartă ei la serbări. Aceste serbări comune au dat posibilitatea de a se simţi mai aproape 

unii de alţii, de a-şi respecta portul, obiceiurile si tradiţiile. Astfel, i-am făcut pe copii să 

înţeleagă că Hora, ca dans popular, nu este doar o înlănţuire de braţe, ci o înlănţuire de 

sentimente şi năzuinţe, este preţuirea celui de lângă tine, pe care te poţi bizui, te poţi 

sprijini. Copiii cântă şi dansează împreună, pentru că împreună suntem şi la bine şi la 

greu, aşa cum au fost şi strămoşii noştri pe plaiurile noastre băcăuane..  

Experienţa dobândită de copii, în timpul acestor activităţi organizate în comun, 

le-a dat posibilitatea să trăiască alese sentimente de respect şi prietenie. Noi, elevi, 

părinți şi cadre didactice, am simţit imboldul de a participa deseori cu Ansamblul de 

dansuri populare „Izvoraşul”, de la şcoala noastră, la diferite festivaluri folclorice, 

unde copiii  au adus o notă de veselie jocului şi celor din jur. Ne-am întors acasă 

încununați de succes, dar… cu o mare, mare bucurie în suflet! 

Astfel pregătită şi formată, tânăra generaţie poate găsi modalităţile de expresie 

artistică prin care să-şi afirme identitatea populară locală şi, prin aceasta, identitatea 

naţională. 

Tradiţia aduce trecutul acolo unde îi este locul în viitor. Prezentul este valoros 

numai împreună cu trecutul, şi fiind astfel îmbinate, prezintă o garanţie pentru viitor.  
 

Bibliografie: 

C.G. Prichici, Vasile Nicolescu, Cântece şi jocuri populare din Moldova, Editura 

Muzicală, 1963 

 

 

Un secol și jumatate de învățământ 

la Şcoala Gimnazială ,,Înv. Nicolae Pâslaru” Cașin 

Prof. înv. primar Maria-Cristina Vîşcă 

Şcoala Gimnazială ,,Înv. Nicolae Pâslaru” Cașin 

  
,,Scopul învăţării unui copil este ca acesta să meargă mai departe fără 

profesorul său” este unul dintre citatele care reflectă cel mai bine rolul educaţiei. 
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Şcoala Gimnaziala ,,Înv. N. Pâslaru” Cașin, este o şcoală în care elevul învaţă să 

înveţe, învaţă să descopere, dar mai ales să se descopere. Cei 150 de ani de existenţă 

demonstrează că, în timp, şcoala nu şi-a pierdut identitatea, nu a intrat în negura 

uitării ci, din contră, a ştiut să se redescopere, să ţină pasul cu o societate în continuă 

transformare. Tradiţia s-a îmbinat în cel mai armonios sens cu modernitatea, lucru 

demonstrat de toate activităţile extracurriculare desfăşurate. Școala noastră poartă 

,cu mândrie ,numele dascălului Nicolae Pâslaru, omagiat alături de toate cadrele 

didactice din comună, care au ştiut care este rolul lor – să educe! Generaţii de elevi 

au trecut pragul şcolii în căutarea educatorilor, învăţătorilor, profesorilor, în căutarea 

răspunsurilor la întrebări, pentru ca acum, la rândul lor să îşi îndrume proprii copii 

spre porţile binecunoscute lor. 

,,Educaţia e cheia ce deschide poarta de aur a libertăţii” ( G. Washington )  

Societatea actuală se află într-un proces continuu de schimbare şi transformare 

ceea ce face ca învăţământul să fie pus în situaţia de a se adapta permanenet la 

caracteristicile acesteia. Pe de altă parte, şcoala trebuie să le ofere tinerilor accesul la 

întregul patrimoniu cultural al umanităţii. De-a lungul celor 150 de ani de activitate 

Şcoala Gimnazială ,,Înv. N. Pâslaru” Cașin a fost un pilon  al comunităţii. Într-un 

manuscris datat din 1968, odata cu începerea învățământului instituționalizat, școala 

satului Cașin a fost aleasa o școala model din județ. A avut denumirea Școala 

Modelu, care era de fapt o clasificare, școala având caracter de model pentru 

celelalte din județ. 

Şcoala este mai întâi de toate o clădire nouă, cu coridoare lungi şi drepte, 

misterioase, săli de clasă luminoase, laboratoare. Dar, mai mult decât atât, şcoala 

este un spaţiu viu, atrăgător, care rămâne  în amintirea zecilor de generaţii ce i-au 

trecut pragul. Dascălii acestei instituţii au antrenat mereu la  elevi spiritul creativ, 

libertatea de a gândi, de a se exprima şi drepul de a-şi dezvolta pe deplin 

personalitatea printr-o educaţie adecvată.  

,,Un profesor iși pune amprenta asupra eternității, el nu poate ști niciodata 

până unde poate ajunge influența lui”(H.Brooks Adams). Prima amprentă, lăsată 

urmașilor din satul Cașin, este a institutorului  Nicolae Păslaru, care ,,lasă indicii 

urmașilor cum să se comporte pentru ridicarea familiei pe o treapta sociala cât mai 

înaltă posibilă”și mijloacele ce ajută la formarea acestui ideal ,,credința în 

Dumnezeu, împlinirea poruncilor religiei creștine, dragostea de neam și de țara, 

cinste, economie și munca dârză, pentru a-ți spori zilnic patrimoniul cultural și 

material”. 

A fi dascăl, urmaș al institutorului Nicolae Pâslaru, este în primul rând o 

chemare, o meserie de suflet, o oportunitate de a semăna în sufletul viitoarelor 

generaţii valorile etice, morale şi culturale ale societăţii. 
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Mănăstirea Pogleț – Corbasca 

Prof. Ana-Ioana Vornicu 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău 

 

Mănăstirea Pogleț sau fostul „Schit 

Sucmezeu” se află în partea de nord a Comunei 

Corbasca, la o distanță de cinci kilometri de aceasta, 

într-o poiana mare, înconjurată din toate părțile de 

păduri de stejar. Mănăstirea se află în satul omonim, 

alcătuit din mici căsuțe, simple și primitoare. Pe 

aceste minunate plaiuri, cu nimic mai prejos decât 

cele din Balada Miorița, mai mulți meșteri lemnari 

au fost puși de către paharnicul Constantin Balș, să 

ridice din lemnul stejarilor seculari o prea frumoasă 

biserică.  

Această ctitorie a aparținut „Schitului 

Blagovestenie” ce este pe hotarul moșiei Sucmezeu, pe apa Pogleț, la fostul ținut al 

Putnei. O prima atestare datează din iunie 1617. Din hrisovul domnesc dat de Scarlat 

Grigore Ghica voievod în anul 1758 aflăm că 

schitul „iaste facut din temelie de cinstit si 

credincios boierul domniei meledumnealui 

Konstandin Balse biv vel vornic si iaste incinat 

metoh de singur numitul vornic la Scitul cel Mare 

din Tara Leseasca”.  

Ctitorul Schitului Sucmezeu, biv vel 

paharnicul Constantin Balș, la data de 27 aprilie 

1752, dș o diadă în care mentonează printre 

altele: „silitu-m-am si am facut o sfanta 

manastioara, ce se chiama Sucmezeu ce iaste pe 

paraul Pogletului la tinutul Putnii." Biserica de 

lemn „Buna Vestire” din Pogleț-Corbasca a stat în 

atenția specialiștilor pentru arhitectura ei 

interesantă, cât și pentru vechimea ei, fiind declarată monument istoric. Asupra 

acestui monument, arhitectul Ioan Frăsinescu făcea urmatoarele aprecieri: „Privorul 

de la intrare preluat din arhiectura caselor țărănești din zonă... fac ca acest 

monument sa fie edificator pentru cei ce studiază aritectura construcțiilor din lemn 

din perioada anilor 1700 - 1800."  

În ceea ce priveste anul ctitoriei sale au fost lansate mai multe presupuneri. 

Astfel cercetatorul N. Stoicescu o menționa ca fiind ante 1752. Pe spatele icoanei 

împărătești ce reprezintă Maica Domnului cu Pruncul, situată la baza tâmplei, se 

află o însemnare cu cerneală neagră, cu caractere chirilice, cu urmatorul conținut: 

„Eu Pahomie ot Pogletul vrei sa stii aci la schitul Pogletului de parintele Vladica 

Leon cu zisa boierilor Constantin Bals si a lui fiu de ani buni 30. Schit. Si cine a ceti 

sa zica de mine sa li se ierte pacatele la anul 1734 mesat 19”. Prezența Vlădicăi 

http://www.crestinortodox.ro/colinde/68382-maica-domnului-in-colindele-religioase-romanesti
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Leon pe aici, la anul 1734, din josul însemnării ne confirmă că la acea dată biserica 

schitului există. Astăzi mănăstirea se bucură de aprecierea pelerinilor și a 

credincioșilor care vin periodic la sfintele slujbe.  

 

 

Obiceiuri și tradiții băcăuane 

Înv. Mihaela-Gabriela Vrabie 

 Școala Gimazială „Grigore Tăbăcaru” Hemeiuș 

 

Satul Hemeiuș n-are legendă proprie, se zice însă,că pe această vale a 

Bistriței, înainte vreme împădurită cu multe feluri de arbori și plante 

sălbatice,creștea sau se afla, mai mult hamei, de unde se alimentau fabricile de bere 

din Bacău,de unde se zice că-și trage numele acest cătun.Teritoriul comunei 

Hemeiuș se întinde în prezent pe valea râului Bistrița, fiind vecin cu proprietățile 

comunelor Berești-Bistrița, Gârleni, Mărgineni și orașul Bacău. Această comună 

este formată din satele Hemeiuș, Lilieci și Fântânele. În acest sat, înainte vremuri, 

nu se aflau atâția locuitori ca astăzi, ci numai câteva case ale răzeșilor ce se aflau pe 

aceste locuri iar cu timpul s-au desființat acele răzeșii și satul a început a se popula 

devenind sat boieresc. În legătură cu portul oamenilor,arătăm că înainte de primul 

război mondial, în zilele de sărbătoare, locuitorii umblau îmbrăcați în costume 

naționale.Viața culturală și spirituală își are rădăcini în diferite obiceiuri care s-au 

transmis din generație în generație. Obiceiurile Capra, Jianul, Ursul, Plugușorul de 

Anul Nou, ca și în alte sate moldovenești, se practică din bătrâni. Datina, tradiția, 

obiceiurile, deprinderile de tot felul, sunt lucruri care ne lămuresc uneori foarte 

adânc ceea ce este satul pe care-l vedem.  

Obiceiuri de Crăciun: cu o zi înainte de Crăciun, preotul umblă cu Ajunul pe 

la casa fiecărui gospodar. Gospodinele pregătesc din timp și pun pe masă turte cu 

julfe cu semințe de cânepă, sau cu nucă, o sticlă cu vin. Seara, spre Crăciun, se 

umblă cu colindul. În seara de Anul Nou se umblă cu Plugușorul și Capra, dimineața 

cu Semănatul. Numai Plugușorul și Semănatul sunt obiceiuri foarte vechi. Urătorii 

poartă la ei clopote, bice. Cu semănatul umblă numai copiii mici în dimineața 

Anului Nou, semănând pe gospodarii casei cu boabe de grâu, orez. Urătorii și 

semănătorii primesc bani, mere și nuci. 

Obiceiuri de Bobotează: preotul umblă cu botezul în ajunul Bobotezei,se 

face slujbă la biserică și se face acea cruce de gheață. De Florii oamenii merg la 

biserică ducând ramuri de salcie îmbobocită. Obiceiurile de Paște, la botez, de nuntă, 

la moarte sunt și ele prezente în comuna Hemeiuș cu mai puțină intensitate, 

păstrându-se totuși tradițiile străvechi. În viteza acestei lumi, adesea grăbindu-ne 

spre nicăieri, uităm că bucuria este în gesturi mici, că avem nevoie de mângâierea 

sufletului. Tradițiile și obiceiurile, portul și folclorul sunt comori inestimabile care 

definesc un popor făcându-l unic, statornic și nemuritor în ciuda scurgerii timpului. 

Ele sunt documente grăitoare privind istoria și cultura acestor locuri. Această 

moștenire trebuie dusă mai departe, pentru că un popor trebuie să trăiască prin ceea 

ce lasă prin fii săi. 
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Obiceiuri de iarnă din zona Bacăului, și nu numai... 

Prof. înv. primar Mariana Vrăjmașu 

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Bacău 

 

Sărbătorile de iarnă, veselia și petrecerile însoțite de urări, daruri, jocuri, 

cântece și bună dispoziție se desfășoară în satul românesc din Ajunul Crăciunului și 

până după Bobotează, pe 7 ianuarie.  

De-a lungul celor 12 zile, un timp sacru, al sărbătorii și ieșirii din 

normalitatea cotidianului, în satul tradițional, rolul preponderent îi revenea cetei de 

feciori, având o organizare exclusiv masculină care domina, în perioada sărbătorilor 

de iarnă, întreaga viață a comunității. În ajunul Crăciunului se merge cu colindatul, 

un obicei străvechi de a umbla în grup, din casă în casă, cu diferite urări de belșug și 

sănătate, fiind practicat fie de copii, fie de ceata feciorilor, fie, mai rar, de bărbați 

până la o anumită vârstă sau de femei și fete. La casa colindată, în spiritul tradiției, 

colindătorii întreabă întotdeauna gazda dacă îi primește cu colinda, apoi cântă, la ușă 

sau la fereastră, o colindă de vestire a sărbătorii. În casă, colindătorii așteptați cu 

masa încărcată cu colaci, mere, carne afumată, cârnați și, uneori, rachiu și vin, cântă 

colinda cea mare, a gospodarului, după care sunt cinstiți cu băutură și mâncare. 

Repertoriul colindătorilor se adaptează situației fiecărei case, astfel că în casele cu 

fete de măritat se cântă colinda de fată. Alte colinde erau adresate gospodinei, 

feciorilor, copilului, văduvei sau diferitelor categorii profesionale: vânătorului, 

plugarului, ciobanului etc. La final, colindătorii îi mulțumesc gazdei cu formule 

tradiționale, fiind cinstiți cu daruri (colaci, covrigi, nuci, mere) și, mult mai târziu, 

cu bani. În satul tradițional, în casele în care nu erau primiți, colindătorii proferau 

strigături batjocoritoare și descolindau.  

Prilej de mare sărbătoare în satele băcăuane este întâmpinarea Anului Nou, 

când se merge cu sorcova, cu plugușorul, cu buhaiul sau cu semănatul și au loc 

numeroase manifestări mimice și dramatice populare care derivă din practici 

primitive și rituri magice.  

Plugușorul, urarea cu plugul sau buhaiul, practicat cu predilecție în 

Moldova, este un străvechi obicei agrar, de urare de belșug și prosperitate în 

agricultură, o prezentare dramatică a muncilor agricole, fiind practicat, de regulă, în 

trecut, de o ceată de bărbați însurați sau flăcăi, sau, așa cum se întâmplă astăzi, de 

copii. La casele colindate, în trecut, cetele de urători trăgeau o brazdă în curtea 

gazdei, cu un plug adevărat, frumos împodobit cu elemente decorative, care a fost 

înlocuit treptat de un plug simbolic, și erau acompaniați de un arsenal de mijloace 

producătoare de zgomote: bice, harapnice, clopote și tălăngi. Un alt element al 

recuzitei ceremonialului este buhaiul, un obiect care imită mugetul boului, simbol al 

fertilității și virilității, fiind un vas confecționat din lemn, cu fundul acoperit de piele 

de oaie sau de capră, bine întinsă, legată cu un cerc sau strânsă cu o frânghie, prin 
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care se trece o șuviță de păr de cal, fixată la interior cu un nod. Șuvița era trasă de un 

flăcău prin gura deschisă a vasului, în timpul recitării urării, producând un sunet 

asemănător mugetului animalului de povară. Textul amplu, care expune cu umor și 

haz muncile agricole cu roade fabuloase, generând veselie, optimism și o atmosferă 

de bună dispoziție, se încheie cu solicitarea de daruri.  

În prima zi a Noului An se merge cu sorcova, un obicei cu care se ocupă 

exclusiv copiii, primii aducători ai binelui și belșugului, care colindă casele cu 

crenguțe de pomi fructiferi (măr, prun, cireș etc.), împodobite cu hârtie colorată și 

flori artificiale, lovind ritual persoanele colindate, fapt pentru care primesc daruri: 

covrigi, nuci, mere și bani.  

Deosebit de spectaculoase, jocurile mimice, străvechi forme de teatru 

popular, în care elementul central sunt măștile de animale, se manifestă foarte 

diversificat sub aspect terminologic și ca răspândire teritorială. Jocurile de măști din 

Moldova se joacă viu și astăzi în această parte a țării și au ca element central caprele 

cu bot de lemn clămpănitor, fiind acoperite cu velințe, însoțite de personaje mascate 

în animale (urs, lup) sau travestite (moș, babă, mireasă, drac, țigan, doctor etc.), care 

execută dansuri grotești, comice, în acompaniament de fluier, tarafuri cu viori și 

cobze etc.  

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, percepute de omul societății tradiționale ca 

un timp de tranziție capitală, se practică diferite ritualuri cu caracter magic, de 

prevedere și de influențare a viitorului individual și de prezicere a anului ce va să 

vină.  Omul are credința că poate stăpâni și influența benefic cursul vieții lui și al 

naturii, iar ciclul sărbătorilor de iarnă corespundea în mentalitatea arhaică și cu 

timpul activării spiritelor ostile omului, periculoase, astfel că aveau loc numeroase 

practici de îndepărtare și anihilare a influenței lor nocive (prin zgomote asurzitoare 

produse de diferite instrumente și prin manifestări colective gălăgioase), existând 

credința că, în acest timp, morții se întorc printre cei vii, pentru a participa, în formă 

nevăzută, la veselia și bucuria sărbătorilor de iarnă. În satul tradițional românesc, 

obiceiurile de iarnă se sfârșesc după sărbătoarea Bobotezei și a zilei de Sfântul Ion. 

Fiecare obicei are farmecul şi frumuseţea sa, dar dintre toate acestea, „Jocul 

ursului” se bucură de cea mai largă răspândire pe valea Trotușului, fauna locurilor  

explicând  amploarea  acestuia. Se ştie că ursul trăieşte în zona de munte și zona sus-

amintită se bucură din belşug de prezenţa acestuia. În trecut ursul cobora până 

aproape de gospodăriile localnicilor producând pagube, lucrul acesta reieşind din 

strigăturile specifice jocului. De-a lungul timpului, locuitorii au dat libertate 

imaginaţiei şi au creat această tradiţie înfrumuseţând-o permanent. Acest joc 

presupune existenţa unui grup mare de persoane  alcătuind ceata condusă de un 

căpitan. Ceata este compusă din urşi, ursari, irozi, mascaţi şi toboşari. Toboşarii 

încep repetiţiile de la Sfântul Andrei, au tobele legate de trunchi cu cingători numite 

bete la care bat cu două ciocănele diferite ritmuri. Ei au o mare importanţă deoarece  

dau tonul jocului. Sunt îmbrăcaţi în bluze roşii, au pe cap o şapcă specială prevăzută 

de jur împrejur cu oglinzi şi mărgele, obrajii sunt vopsiţi cu roşu, pantalonii sunt 

negri, iar pe partea laterală de sus în jos au pamblici tricolore. Ursarii sunt persoane 

care conduc urşii impunând acestora mişcările pe care trebuie să le execute în urma 
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comenzilor pe  care le dau. Sunt îmbrăcaţi cu cămăşi albe având  la mijloc brâie late 

numite cingători, pe cap pălării negre prevăzute de jur îmrejur cu pene, iar în mâini 

au ciomege la capătul cărora  pornesc lanţuri ce se prind de capul fiecărui urs. Se 

spune că ursul execută mişcările impuse de ursari numai dacă acesta este legat cu 

lanţul de cearlăul ursarului. Urşii sunt persoane îmbrăcate în piei de urs, la cap au 

doi canafi mari din lână roşie. Irozii, îmbrăcaţi în haine femeieşti (cămăşi albe, 

cingători sau bete aşezate în diagonală pe piept şi spate, catrinţe roşii prevăzute cu 

batiste cusute şi  coifuri pe cap din hârtie de diferite culori, fluiere şi săbii în 

mâini). Jocul lor oferă un spectacol inegalabil de lumină şi culoare ce se desfăşoară 

în sunetul ţicnalelor care dialoghează pe două tonuri diferite pe fondul răpăitului de 

tobe.Tinerii se duelează in mod simbolic. Mascaţii au măşti confecţionate ce 

reprezintă chipuri  ale oamenilor în diferite etape ale vieţii, dar mai cu seamă 

bătrâneţea. În multe cazuri personajele nu se desprind  încă de măştile care le poartă 

şi le acoperă faţa. Ele sunt confecţionate în aşa fel încât stârnesc hazul, iar 

persoanele care le poartă răspândesc voia bună. 

Spre exemplu, în ajunul Anului Nou în centrul comunei Dofteana din județul 

Bacău, are loc un spectacol de o frumuseţe rară. Aici se întâlnesc cetele de urşi din 

cele şapte sate ale comunei având loc o întrecere în felul în care joacă, sunt alcătuite 

şi costumate. Toată suflarea satelor se adună la acest spectacol care îţi umple inima 

de bucurie şi mândrie că eşti locuitor al acestei zone. Toate privirile sunt îndreptate 

spre scena unde urcă fiecare ceată în următoarea ordine: urşii, ursarii, toboşarii, 

irozii, mascaţii.  

 Fiecare element al culturii românești reprezintă o moștenire a poporului 

nostru care trebuie transmisă și generațiilor viitoare. Valorile culturale ale României 

sunt păstrate cu sfințenie mai ales la nivel local, mediul rural fiind însă cel care încă 

reușește să conserve elementele populare și tradițiile transmise. 

 

 

Ursul de la Dărmăneşti 

Prof. înv. primar Roxana-Alina Vrânceanu 

Şcoala Gimnazială Sascut 

Structură Şcoala Nr. 1 Pănceşti 

 

În tradiţia noastră există obiceiuri care vin din vechi straturi de cultură, 

coborând până în Antichitate. Mircea Eliade numea aceste forme primare 

„rudimente de cultură”. În epocile următoare, au fost atestate, la geto-daci, după cum 

menţionează istoricul Xenophon (în “Anabasis”). 

O tradiţie frumos păstrată în fiecare an în oraşul de la poalele munţilor 

Nemira, Dărmaneşti, în ziua de 31 decembrie este jocul pieilor de urs şi al irozilor, 

obiceiuri păstrate din moşi strămoşi de  locuitorii oraşului. Deşi nu îi sunt cunoscute 

cu exactitate originile, jocul ursului are o semnificaţie aparte în rândul localnicilor 

dar şi a spectatorilor nelipsiţi în fiecare an. Pregătirea cetelor ce vor defila la paradă 

începe cu mult  înainte de Anul Nou. Fiecare cartier din oraş îşi organizează o ceata, 

(Ceata Boiştenilor, Ceata Păgubenilor, Ceata Dărmănescanilor, Ceata Sălătrucului 
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etc.) ele purtând numele cartierului din care fac parte. În acest joc păgân intră atât 

copii cât şi bătrâni pentru ei fiind o adevărată sărbătoare şi între cete o concurenţă de 

nebănuit. Fiecare işi aduce aportul pentru ca ceata lor să fie cea mai frumoasă şi 

lăudată în anul respectiv. Pieile de urs sunt păstrate cu mare grijă, ferite de 

umiditate, în locuri întunecoase şi bine aerisite de cei care in ziua Anului Nou le vor 

îmbrăca cu mândrie. Fiecare blană e împodobită cu canafi mari roşii ,,ca să nu se 

deoache fiara’’ când joacă iar în gură are o portocală sau un măr. Pieile de urs sunt 

adevărate , de diferite mărimi în funcţie de vârsta ursului, putând avea şi 50 de 

kilograme dacă ursul a ajuns la maturitate. La Dărmăneşti urşii din paie de stuf sau 

lâna de oaie cum se practică în alte zone ale ţării nu au ce căuta. Ursul este însoţit de 

ursar care şi el are o ţinută speciala formată din: iţari, cămeşă un brâu foarte vechi şi 

pe deasupra minteanul iar în mâna o ghioagă, o bucată de lemn frumos sculptată şi 

împodobită cu canafi care îl ajută sa controleze ursul. 

Tradiţia se transformă în zi de sărbătoare în data de 31 decembrie, totul este 

bine organizat, un adevărat spectacol pentru cunoscători dar şi pentru curioşi. Pe 

scenă prima dată urcă măscăturile, după ele urmează urşii al căror dans este condus 

de ursar şi la sfârşit irozii. Textul de la jocul ursului este acelaşi de secole, fiind 

păstrat cu sfinţenie, fără modificări. Ritmul tobelor te face să tresari de la prima 

bătaie.  

Răsplata pentru cetele de urşi în această zi de mare sărbătoare sunt aplauzele 

şi voia bună a oamenilor. După reprezentaţie fiecare ceată pleacă să colinde cartierul 

său din casă în casă. Nu este bucurie mai mare pentru locuitori ca atunci când li se 

umple ogrăzile de urşi şi măscături pe care îi şi cinstesc cu vin fiert şi colaci.  

,,În momentul în care intri în blana de urs parcă absorbi puterea fiarei şi o 

poţi juca fără să te opreşti. ,,- Gheorghe Cojocea (organizator de ceată la 

Dărmăneşti) . 
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O toamnă culturală… 

 

Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău, membră a 

Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, a iniţiat în acest 

an, 2016, un proiect menit să evidenţieze valorile culturale şi 

tradiţionale ale judeţului. 

Simpozionul cu acelaşi nume, „Trecut, prezent şi viitor în 

cultura băcăuană”, şi-a atins scopul, dascălii băcăuani participând 

întru-un număr considerabil, cu lucrări scrise, creaţii plastice ale 

elevilor şi în calitate de îndrumători ai unor ansambluri care 

păstrează nealterate tradiţiile şi obiceiurile româneşti. 

Susţinerea Consiliului Judeţean Bacău şi a instituţiilor de 

învăţământ şi cultură din municipiu şi judeţ ne dau încredere şi ne 

provoacă să avem şi alte iniţiative de ordin ştiinţific, cultural, 

artistic pe care să le evidenţiem şi promovăm în rândul colegilor şi 

comunităţii locale şi naţionale. 

  Împreună, reprezentăm un segment de seamă al societăţii 

şi ne bucurăm pentru toate aprecierile, dar şi criticile constructive 

primite. 

Vă mulţumim, dragi colegi, colaboratori şi susţinători ai 

Asociaţiei învățătorilor din județul Bacău şi vă invităm să ne 

urmăriţi în continuare activităţile şi pe pagina web: 

www.aibacau.ro  

 

Președintele Asociației Învățătorilor din județul Bacău, 

prof. înv. primar Rodica LEONTE 
 

http://www.aibacau.ro/

