MANIFESTĂRI TEATRALE FOLCLORICE: ORIGINE ŞI EVOLlJŢIE
GABRIELA
IIAJA
Rezultat al cercetărilor noastre asupra formării terminologiei româneşti
privitoarela teatru, lucrareade faţă, punct de plecare pentru un studiu mai amplu1,
propune o sistematizarea manifestărilorfolclorice româneşti cu caracter teatral,
arătând, totodată, origineaşi evoluţia acestora.Clasificareaformelor folcloricecu
trăsături dramatice, pe care o propunem aici, ne-a fost impusă de necesitatea
stabilirii unor câmpuri cu caracter semantic şi referenţial, constituindu-seca un
criteriu după care am putut, ulterior, ierarhizalista termenilorpopulari privitori la
creaţia dramaticăfolclorică.
Modulde viaţă rural ilustrează,în chip particular,aspectul"de ceremonial"al
relaţiilor dintre oameni. Acest lucru este posibil pentru că, mai statornică,
societatearurală a menţinut,vremeîndelungată,un comportamentceremonial,care
presupunerespectareaunor legi nescrise,avându-şisursa Într-o viziune magică şi,
deci, ritualizată asupra vieţii. Aceste legi se refereau în primul rând la relaţia
individuluişi a colectivităţiicu divinitatea,cu reprezentanţiidivinităţişpe pământ
(preoţi), cu cei investiţi cu putere (pe criteriul vârstei,pe acela al îllţqîepciuniiori
pe acela economic),la relaţiile dintre membriidiverselorgrupări (pe categoriide
vârstă,de sex, profesionaleş. a.), la relaţiilefamilialeetc.
i
În societatearurală s-au manifestattransformăriale mentalităţiicolectivesub
presiunea schimbărilor petrecute în cadrul societăţii în ansamblu, sub influenţa
urbanizării,a învăţământului,a industrializăriietc. Cu toate acestea,se păstreazăîn
creaţiile folcloriceelementevechi, tradiţionale,în cadrul mai larg al manifestării
sacruluiîn profan.Dar, dacă în general sacrul obnubilatde profan este sesizat mai
ales de iniţiat, în situaţiile aflate în interesul nostru, aspectul ritualizat al
comportamentuluieste conştientizat de majoritatea participanţilor la diversele
manifestări.Aceste manifestărisunt legate de momenteleesenţiale ale existenţei
individuale(naştere,nuntă, moarte),de ciclurileagrare, de marile sărbătorianuale
şi sunt actualizateîn cele mai variate forme spectaculare:,,[... ] de la cel în care
publicul se reduce la un singur ins (în cazul descântecului),până la cel unde
ICf Structuri
dramatice
infolclorul
românesc,
volumsubtipar.
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mulţimea este
2 ŞI actor şi spectator (în cazul ritualurilorde felul Caloianului,la
nunţi etc.)" .
Jocurile cu măşti şi formele teatrului popular conservate, până astăzi, în
manifestărilefolcloricesunt modalităţide expresieale gândirii magice,chiar dacă
s-au produs modificăriÎn favoarea accentuăriicaracteruluide spectacol,În vreme
ce caracterulritualicse atenueazătreptat. Dar manifstările folcloricemenţinmultă
vreme relaţia cu formele mitice-magiceoriginare:"In interiorulformelorvechi de
artă teatrală populară se păstrează reminiscenteleimaginilorteatrale originare şi
apar indiciileformării noilor imagini'", Originea şi caracterulnecreştinal acestor
forme ale teatrului popular era enunţatăîn Synopsis-ulpublicatla Iaşi, în 1757,în
care autorul mărturiseşte că scopul învăţăturilor sale este de "indreptare a mai
multor rele şi de suflet vătămătoarevechi obiceiurişi Închipuiriale inchinătorilor
de idoli, ce să face pănă astăzi de cătră cel de obşte norod, descoperindu-leşi lor
arătat ce iasteaceia ce o fac, şi de când au luat a să face şi pentruce să face'".
Prima atestare cunoscută a acestor jocuri este însă anterioară acestui
Synopsis. Într-un poem dedicat domnilor Ţării Moldovei, mitropolitulDosoftei
consemnează mai Întâi aspectul necreştin al acestor obiceiuri, "urâte" de
Dumnezeu, pentru ca apoi să enumere câteva dintre jocurile cu măşti, în care
"omul să schimbădintr-asa făptură"- turca, geamala,cucii:
"Avemşi pentrufarmecila Dumnezăuură
Şi ce omul să schimbădintr-asa făptură,
Cu ghiduşuri,cu turcă, cuci şi cu geamale,
Tras în vale ş-alte din păgânitocmeale'".
Cucii, trasul în vale şi obiceiul travestirii cu mască sunt consemnateşi în
Vieţilesfinţilor: ,,[... ] putând a mâna idolii şi podobiţi cu un fel de obrăzare
ghiduşeşti, cântând, descântând dintr-Însele,alerga tălhăreaşte de ţânea calea a
bărbaţi şi a femei săvai cum fac la noi cucii şi ceia ce trag în vale'", unde jocul
cucilor este evocat ca element de comparaţiepentru mascaradagreceascăpăgână,
care avea loc la sărbătoareaKatagoghion.
În privinţa vechimii manifestărilor de acest tip din Muntenia şi din
Transilvania,T. T.
7 Burada oferă date importantedespre realităti
' folclorice din
secolulal XVI-lea'.
Jocurileţărăneştidin spaţiul românescsunt mult mai vechi decât data la care
au fost consemnateîn scris de diverşii observatorişi nu constituie o excepţie in
2 VasileAdăscăliţei,
TeatrulpopulardeAnulNouîn Moldova,
volumul
1.Studiu(tezăde
doctorat).
Iq(). p.9.
1j,II,',.a teatrului
înRomânia,
vol.1,Bucureşti,
Editura
Academiei,
1965,p.47.
4Synopsis
adecăadunaredemulteînvăţături.
Iaşi1757,tita2V•
5Dosoftei,
Opere,!.Versuri.
EditiecriticădeN.A.Ursu.Studiuintroductiv
deAi.Andriescu,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1978,p.8,v.81-84.
6Viaţaşiţutreucerea
svintilor
(1682-1686).
ianuarie.
25r.
7[stemat,.uruluiÎn Moldova(capitolulCăluşeriiţ.Ediţieşi studiuintroductiv
de
L C. Chiţirnia,
Bucureşti.
EdituraMinerva,
1975,p. 5-75.Cf.şi Dimitrie
C. Ollănescu,
Teatru!la
români,
Bucureşti,
Editura
Eminescu,
1981,p.7-56.
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cadrul european. Ele se încadrează tipologie în istoria universală a artei tC'C1I",_"li"
populare, putându-se stabili corespondenţe directe cu manifestările de teatru
populardin zona europeană,pe baza unor relaţii de ordin genetic.
Jocurile cu măşti, de origine precreştină,se desfăşuraude obicei în
sărbătorilorsolstiţiuluide iarnă şi al sărbătorilorechinocţiuJuide primăvarăşi de
toamnă, având un caracterocazional,iar la ele participau,În mod obligatoriu,fie
numai bărbaţi(este vorba de majoritateaformelorde jocuri cu măşti de grup şi de
teatru popular),fie numai fete sau femei tinere (în Drăgaică şi Caloianţ ori femei
bătrâne, "curate" (în cazul unor descântece)şi, rareori, În forme de manifestare
recente, grupuri mixte. Această situaţie poate fi explicată prin normele religiilor
străvechi.O dată cu sporireainfluenţeibisericii,apar suprapunerişi contarninăriintre
riturileprecreştineşi sărbătorileşi obiceiurilecreştine,în circumstanţelefrământărilor
specifice trecerii de la vechi la nou, Într-un domeniu spiritual caracterizatprin
conservatorism,căci, în istoria miturilor, întâlnirea dintre tradiţia precreştinăşi
mitologiacreştinăa constituitun "prag"deosebitde important,aşa cum arată Mircea
Eliade: "Adevăratedificultăţiau apărut când misionariicreştiniau fost confruntaţi,
mai cu seamă in Europa Centralăşi Occidentală,cu credinţelepopularevii. Ei au
ajuns cu greu să creştinezeîntruchipărilestrăvechişi miturile'pagâne,dar acesteanu
s-au lăsat extirpate.Un număr mare de zei şi eroi ucigătoride balauri au devenit
SfântulGheorghe,zeităţi ale rodirii au fost asimilateSfinteiFecioareşi altor sfinte
[... ]. Cu toate acestea,o parte din credinţelepopulareprecreştineau supravieţuit,
travestitesau transformateîn sărbătorilede peste an, precum şi în cultura sfintilor,
Bisericaa trebuit să luptemai bine de zece veacuriîmpotrivaafluxuluicontinuude
elemente de credinţă şi practici populare în practicile şi legendele creştine. Şi
rezultatulacestei lupte este mai degrabă modest, în special în sudul şi {sud-estul
Europei,unde folclorulşi practicilereligioaseale populaţiilorrurale păstreazăîncă
reprezentări,mituri şi rituri de mare vechime"s.Istoricul religiilor e referă la
ansamblul mitic european, observaţia din finalul citatului privitoare la sud-estul
continentuluifiindvalabilăşi pentruspaţiulspiritualromânesc.
Pe lângăprocesulde contaminareşi suprapunerea elementelorprecreştinecu
cele creştine, manifestărilefolcloricepe care le avem în vedere au cunoscut şi o
evoluţie de natură funcţională,determinatăde schimbareamentalităţii populare,
trecându-se de la funcţia religioasă spre aceea estetică, nu fără a fi păstrate
elementede ritual magic sau măcar urme ale acestora.Simptomaticăîn acest sens
este evolutia rnăştii: "Dacă, aşa cum arată antropologii, la început omul s-a
travestit, s-a mascat pentru a comunicaClistrămoşii,cu reprezentărilemitologice,
mai târziu, travestireaşi mascareaau devenitprocedeede organizarea jocurilor. La
noi, masca a ajuns o recuzită a jocurilor de Anul Nou. Din recuzită cu valori
simbolicerituale, a devenito recuzităa spectacolelor?".
8Mircea
Eliade,
Aspects
dumythe,
Paris,1963,p.207-208.
9Mihai Pop, Obiceiuritradiţionaleromâneşti,Institutulde CercetăriEtnologiceşi
Dialectologice,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1976,p. J84.
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În spaţiul românesc,numărul mare de măşti şi diversitatealor tipologică şi
morfologică,mult mai bogată decât la alte popoaredin zona sud-esticăa Europei,
demonstreazăvechimeaobiceiurilorde travestireşi a jocurilor cu măşti la noi: "Pe
teritoriulRomânieiapare şi se dezvoltăo gamăfoarte variatăde măşti populare,cu
o frecvenţă social-istoricămai mare decât la popoarele vecine sau apropiate şi
totodată cu forme mai diverse şi mai evoluate; consideraţii care ne fac să
conchidemcă provenienţalor e străveche şi continuitatealor neîntreruptă,şi că
putem să le atribuim valoare de note constitutive specifice culturii populare
române. Printre altele trebuie reţinut şi faptul că unele popoare vecine recunosc
influenţa directă sau indirectă, contaminarea şi decalcul exercitat înăuntrul
inventaruluilor de măşti populare,prin intermediulobiceiurilorcu măşti populare
de tip morfo-funcţionalpropriu culturii române"lo.Clasificareamăştilor realizată
de RomulusVulcănescueste relevantăpentru diversitateamanifestărilorîn cadrul
cărora acestea erau sau sunt utilizate, dar, în acelaşi timp, ne oferă unele indicii
necesare pentru modul nostru de abordare a unui material extrem de bogat şi de
variat. Romulus Vulcănescu utilizează trei criterii: funcţional, structural,
integrarea ludică, după ce arată că măştilepopulare,in faza actualăde dezvoltare,
păstreazărelicte paleoetnograficeşi reminiscenţepaleofolcloricespecificemăştilor
primitive, dar că se diferenţiază de acestea din urmă prin conţinut şi "prin
funcţiune".DupăRomulusVulcănescu,"măştilepopularepot fi împărţitedin punct
de vederefuncţionalîn:
- măşti rituale, întrebuinţate'in desfăşurareaunor superstiţiişi credinţe care
mai păstrează în ele vagi reminiscenţede practici stereotipe şi simboluri
magice-mitologice,cum ar fi: măştilede divinaţieşi de profetizare,măştile
de exorcizare, măştile «justiţiabilităţii»,măştile de naştere, măştile de
nuntă, măştile comuniuniifunerare, măştile de provocarea fecundităţiişi
fertilităţiisolului,măştilede proliferarea unorspeciide animaleetc.;
- măştile ceremoniale,întrebuinţateÎn unele forme de etichetă, protocol şi
solemnităţi săteşti. În cazul acesta, măştile fac parte din mijloacele de
împodobireceremonialăîn carnaval,în treneleviale, în paradăetc.;
- măştile divertismentale întrebuinţate ca accesorii în competiţiile
coregrafice,în recuzitajocurilor de peste an şi în teatrulpopular;
- măşti decorative întrebuinţate pentru împodobirea interioarelor ŞI
exterioarelorde case ea elementearhitectonice.[... ]
După structuralor, măştile populareactualepot fi împărţitetot în patru mari
categorii,în:
- măşti integrale, care îmbracă şi travestescîntregul corp al purtătoruluidin
creştet până în tălpi, în aşa fel încât cel mascat să nu poată fi deloc
recunoscut.În ansamblullor acesteasunt aşa numitelemăşti-costume;
- măşti reductive,care îmbracă şi travestesco parte din corpul purtătorului,
lăsând restul costumat normal sau pur şi simplu necostumat. Măştile
10Romulus
Vulcănescu,
Măştile
populare,
Bucureşti,
Editura
Ştiinţifică,
1970,p.98.
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reductivesunt la rândul lor: măşti caschete sau glugi care acoperă capul şi
umerii; măşti-obrăzare care acoperă în întregime faţa şi maschete sau
frânturide măşti care acoperăparţial un elemental feţei sau unele mădulare
(mână,picior,sex);
-- mascoide sau măşti care se poartă în mâini, înfipte în pari, atârnate sau
atelatepentrua substituiastfel simbolulunei persoaneabsenteşi
--mascaroane sau măşti care servesc ca surse de elemente arhitectoniceîn
decorarearituală,ceremonialăsau festivăa caseişi a gospodărieirurale.[, , ,]
După integrarea lor ludică, măştile populare pot fi împărţite în două mari
categorii:
- în măşti singulare,când În ceata de colindătorisaujucători nernascaţiapare
numai o mască, care polarizeazăÎnjurul ei interesulculturalal întregii cete
şi a spectacoluluicutumiar;
în măşti de grup, când în ceata de colindătorisau jucători apar mai multe
persoanemascatecu măşti similaresau cu măşti diferite,care prin acţiunea
lor coordonatădezvoltăîntregulspectacolcutumiarîn genul unei commedia
dell 'arte"JJ.
*
Marea diversitate a formelor de teatru popular ne obligă la o grupare
tipologică a acestora, O sugestie importantăÎn acest sens ne-o oferă studiul lui
V. Adăscăliţei, Teatrul popular de Anul Nou în Moldova, care, la rândul său,
porneştede la analiza geneticăa lui Paolo ToschiJ2asupra teatruluipopular italian,
Autorul italian stabileatrei etape importanteîn evoluţiaacestuia- draraa ritualică,
jocul cu mască şi teatrul propriu-zis.Analizânddiverselemanifestărifolclorice cu
caracterdramatic,am stabilitdouă criteriiprincipalede clasificare: (
1. prezenţaelementelorritualiceşi a celor coregrafice;
2. prezenţaelementelorde limbajdramatic:dialog,conflictşi!acţiune.
Ţinând seama de aceste criterii,propunemgrupareamanifestărilorfolclorice
cu caracterdramaticîn trei tipuri: jocurile populare cu măşti, alaiurile şi teatrul
popular propriu-zis.
.Iocurile cu măşti
Jocurile cu măşti se caracterizează printr-o mai mare pondere a
elementelorritualice, mai bine conservateşi mai evidente, pe de o parte şi, pe de
altă parte, prin aspectul accentuat coregrafie al actualizării scenariului ritualic.
Încadrămîn acesttip următoarelegrupe: 1. obiceiuricu rolfertilizator (Drăgaica'",
IIIbidem,
p.91,.93,
12CLV.Adăscăliţei,
op.cit"p.7,
i3Dumitru
Pop,Drăgaica,
în "Anuarul
defolclor",
V-VII,1984-1986
(extras),
Cluj-Napoca,
1987,p,61-87,
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Paparuda 14); 2. obiceiuri cu rol de invocare şi control al forţelor naturii
(Caloianul'",Paparuda), desfăşurateîn cadrul riturilor agrare; 3. obiceiuri cu rol
apotropaic (CăluşuI16);4. obiceiuri cu rol iniţiatic, în cadrul riturilor de trecere
(ilustrativesuntjocurile de priveghiJ?şi spectacolulnunţii18).
Jocurile cu măşti au, în general, ca şi celelalte două tipuri, un caracter
ocazional, desfăşurându-se în preajma unor sărbători creştine importante,
suprapuse unor rituri arhaice de celebrare a divinităţilor naturii: în preajma
Rusaliilor (Căluşul), în ajunul zilei şi în ziua de Sânziene (Drăgaica sau
Sânzieneleş.Există Însă şi situaţii când aceste jocuri, evidenţiind şi mai mult
caracterullor ritualic,se desfăşoarăi.la nevoie", de obicei în perioadelede secetă,
când este invocatăploaia sau, invers,în cazul unor ploi abundenteşi îndelungate,
când este invocatsoarele(Caloianul,Paparuda).
Celelaltegrupe de joc se desfăşoarătot ocazional,dar nu la o dată anumită,ci
În funcţiede data la care are loc o nuntă" (perioadeleîn care se pot celebra nunţi
sunt, de altfel, bine stabilite de calendarulbisericesc)sau de împrejurareamorţii
cuiva(nu la toate înmormântărileau locjocuri de priveghi;în cazulîn care moareun
copil sau În cazulunui accidentnefericit,situaţiiîn care familiaeste prea copleşităde
durerepentruca obiceiulsă se poatădesfăşuracu toată gamasa ludicăce implică,de
cele mai multe ori, şi cornicul,se renunţăla practicareajocurilor;este interesantde
amintit aici şi obiceiulînmormântării-nuntă'",
în cazul morţii unei fete sau a unui
flăcău,obiceicare conţineelementede un maredramatism).
Locul de desfăşurarea jocurilor este şi el diferit,în funcţiede caracterullor.
Astfel, unele au caracter de colindă, fiind reprezentate(în mod obligatoriu)în
curtea fiecărei gospodărir" (Paparuda, Căluşul);altele, mai aproape de forma lor
originară,se desfăşoarăÎn anumite locuri, învestite cu sacralitatev':la răscruci, la
margineaogoarelor sau chiar în lanuri, lângă o apă curgătoare,lângă fântână, la
14IonCuceu,MariaCuceu,Vechi
obiceiuri
agrareromâneşti.
Tipologie
şi corpusdetexte,I,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1988.
15Dumitru
Pop,Contribuţii
la studiulCaloianului,
în "Studiişi comunicări",
extras,Sibiu,
1981,p.7-26.
16Capitolul
Căluşuldin Istoriateatrului
..., I, ed. cit.,p. 44-53şi HoriaBarbuOprişan,
Căluşarii,
Bucureşti,
Editura
pentruLiteratură,
1969.
17IonH.Ciubotaru,
Mareatrecere.Reperectnologice
în ceremonialul
funebru
dinMoldova,
Bucureşti,
EdituraGraişi suflet.- CulturaNaţională,
1999,p. 90-·94;VasileAdăscăliţei,
Joculşi
cântecul
depriveghi
înjudeţulVaslui,
în "Studiişicomunicări
deetnologie",
tomulVIII(serienouă),
Sibiu,1994,p. 27-48;AnetaMicle,capitolul
Obiceiurile
caremarchează
momente
importante
din
viaţaomului,
ÎnManifestări
mimice
şi dramatice
înfolclorulbihorean
(rezumatul
tezeidedoctorat),
Cluj-Napoca,
1985,p. 16-18.
18Ioan Meiţoiu,Spectacolul
nunţilor.Monografie
folclorică.Cuvântînaintede acad.
D.Panaitescu-Perpessicius,
Comitetul
deStatpentruCultură
şiArtă,Bucureşti,
1969,p.7,37,49,68.
19SilviaCiubotaru,
op.cit.,p.71-73.
20Cf.MihaiPop,op.cit.,p. 159-160;
IonH.Ciubotaru,
op.cit.,p. 121-136.
21IonCuceu,
MariaCuceu,op.cit.,p. III.
22Dumitru
Pop,Contribuţii
la studiulCaloianului
..., p. 13-14,Drăgaica
..., p.70.
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marginea satului etc. (Caloianul, Drăgaica); În sfârşit, spectacolul nunţii se
desfăşoarăîn gospodăriilecelor doi protagonişti,mirele şi mireasa, potrivit unui
scenariu bine stabilit", iarjocurile de priveghi, În casa celui mort sau în ograda
acestuia, de multe ori în preajma unui foc. În literatura de specialitate, găsim o
descriere a moduluide desfăşurarea acestei ceremoniiÎn vechime: priveghiulera
anunţat de buciumaşi- acest mod de a vesti moartea cuiva s-a păstrat În intreaga
zonă montană din nord, până astăzi .- sau prin chemări de fluiere mari. După
apusul soarelui, sătenii se adunau În jurul focului aprins În curtea mortului,
primeau pomana şi îl pomeneau pe cel mort, apoi urmau petreceri şi jocuri,
printre care cel mai impresionantera cel al cetelor de unchiaşi.Priveghiul Înceta
o dată cu răsăritul soarelur",
Deşi la acestejocuri participăempatieîntreaga comunitaterurală, actorii sau
actanţii propriu-zişisunt aleşi, potrivit obiceiului, după reguli precise: drăgaica
este cea mai frumoasăfată dintr-unsat sau, în trecut, din mai multe sate (jocul fiind
considerato manifestarede grup, în cadrul cetei de fecioare,cu funcţie propiţială,
fertilizatoare, de pregătire a fetelor pentru căsătorie, chiar dacă exista o leş:e
nescrisă, potrivit căreia protagonista nu se putea căsător! vreme de trei ani);
interdicţiapare să aibă mai multe cauze: fie este o reminiscenţăa vechilor rituri
păgâne,specificepreoteselorfecioareale diverselordivinităţifeminine,fie este un
reflex al faptului că, fiind repudiate de biserică, aceste manifestări implicau
pedepsirea celor care le practicau, încât, o vreme, aceştia erau scoşi în afara
bisericii;aceeaşi situaţie o întâlnimÎn cazul Caprei sau al Căluşului care, în mod
evident,este o manifestarece respectătoate normeleimpusede ceata de feciori");
vătaful căluşariloreste cel mai iscusitdansator,acest rol fiind menţinut/zecide ani
de aceeaşi persoană";paparudele sunt şi ele alese, cu diferenţieriîn <tumite zone
etnografice,dintre copilelesau dintrebăieţiiaflaţiînainte de pubertaje;dintre fetele
fecioare sau dintre adolescenţi,alteori, dar mult mai rar, paparudele sunt femei
. Ior sarcina
. 28.
afl•ate Ia prima
Ceea ce caracterizeazămajoritateajocurilor cu măşti este faptul că actorii
participanţisunt investiţicu puteri neobişnuite:"Căluceniisunt nişte oamenicuraţi,
aleşi şi rânduiţi de cele miluite, să meargăîn lume şi ţeară, să tămăduiascăpe cei
bolnavi'?" (căluşorii au puteri vindecătoare, mutul căluşului conferă fertilitate
23SilviaCiubotaru,
op.cit.,p.73-87,127-139.
24CL SimionFloreaMarian,Înmormântarea
la români,Bucureşti,1892.,p. 192·-222;
T. T. Burada,Datinile
poporului
românla înmormântări,
Iaşi,1882,p. 18--19;
IonH. Ciubotaru,
op.cit.,p.76-90.
25DimitrieCantemir,DescriereaMoldovei,
capitolulal XVII-lea,Desprenăravurile
moldovenilor,
Bucureşti,
Editurade StatpentruLiteratură
şi Artă,1956,p. 268;ef. Dumitru
Pop,
Drăgaica
..., p.69.
26Cf IlieMoise,Confrerii
carpatice
detineret.Ceatadefeciori,Sibiu,Editura
Irnago,1999.
27HoriaBarbuOprişan,
op.cit.,p.86.
28IonCuceu,
MariaCuceu,
op.cit.,p. 94-99.
29EmiIian
Novacoviciu,
Colecţiune
folcloristică
românădinRăcăşdia
şi Jur,Oraviţa,1900,
apudHoriaBarbuOprişan,
op.cit.,p.54.
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femeilor atinse de mascheta sexuală, drăgaicele conferă fertilitate lanurilor şi,
implicit, simbolizeazărodnieiaviitoarelor familii,jocul paparudelor va aduce în
mod sigur ploaia'" etc.), utilizând obiecte ritualice (caloianul, mama ploii, tata
soarelui, mascheta mutului, măştile vegetale ale paparudelor,steagul şi ciocul
căluşarilor, plantele magice utilizate de aceştia pentru rolul lor apotropaic şi
apărător Împotriva divinităţilor malefice", steagul, bradul, colacul de nuntă,
bradul de nuntă şi cel de înmormântare,pânza de ochi sau defaţă", podurile ş. a.)
şi fiind obligaţi la respectarea anumitor reguli: regula tăcerii şi a respectării
secretuluiimpusde jurământ (Căluşul),cea a purităţii(Drăgaica, Paparuda), cea a
convieţuiriiîn grup (căluşariidormeau,câtă vreme dura jocul, la o anumită gazdă
aleasă de ei sau, mai demult,în biserică,pentru a fi feriţi de Rusalii+';paparudele
se adună, la sfârşituljocului care durează, de obicei, o zi - la o anumită casă
pentru a Împărţi darurile rituale; la fel, pomana caloianuluiare loc la o anumită
casă, unde participanţiisunt ospătariîn grup).
Fiecare dintre aceste jocuri are mai multe etape obligatorii: selectarea
actorilor, investirea, prin jurământ sau prin tradiţie, cu puteri neobişnuite,
confecţionarea obiectelor rituale (măştile rituale, steagul şi ciocul căluşului'",
cununa şi podoabele drăgaicei, caloianul etc.), desfăşurarea jocului (cu
numeroase elemente coregrafice - pantomimă şi, mai ales, dans, ca în Căluş,
Drăgaică, Paparudă, jocurile de priveghi, nunta), adunarea darurilor rituale (cu
excepţia Drăgaicei şi a jocurilor de priveghi), dezînvestireaprotagoniştilor,prin
distrugerea măştilor, prin aruncarea lor În apă tmăştile-costumsau maschetele
paparudelor),prin îngropare sau ardere (ciocul căluşariIorşi părţi din costumul
mutului), ori prin schimbarea elementelor simbolice (fata schimbă cununa de
mireasă cu năframa de nevastă), Împărţirea darurilor rituale care încheie, de
obicei,jocul.
Comună este, de asemenea,încredereaîn eficacitateaacestor obiceiuri. De
aceea, ele au, de cele mai multe ori, un caracterobligatoriu,nerespectareatradiţiei
putând determina, conform credinţei, mari dezechilibre naturale ori sufleteşti.
Astfel se explică indelungata menţinere a trăsăturilor de ritual ale acestor
manifestări, chiar dacă, astăzi, foarte multe elemente arhaice şi-au pierdut
semnificaţiileiniţiale. Aceste elemente au fost conservate parţial, prin repetare
formală, fiind, uneori, reînvestite cu alte valori simbolice, chiar dacă partea
3(J
IonCuccu,
MariaCuceu,op.cit.,p. 1J1.
3IÎntreacestea,celemaiimportante
eraupelinulşi usturoiul,acărorfuncţiemagicăeste
descrisădetaliatde L-A.Candrea,'in Folclorulmedicalromânesc
comparat,Priviregenerală,
Medicina
magică.
Studiuintroductiv
deLuciaBerdan,
Iaşi,Editura
Polirorn,
1999.p.461,473.
32Romulus
Vulcănescu,
op.cit.,p, 154.
33"Altefiinţesupranaturale,
desprecarepoporulcredeeă aducboalaîn trupulomului,sunt
Rusaliile.
în multeregiunidinţară,elesuntidentificate
eurelele,cusinguradeosebire
că [...] şi le
înfăţişează
capeniştebabeurâte,gârbovite
debătrâneţe.
Suntînnumărde:1sau7 şi umblănumaiîn
săptămâna
Rusaliilor
şi în ziuade «Todorusale»
sau«Stratde Rusalii»
sau«Sfredelul
Rusaliilor»,
carecadeîntr-omiercuri,
la24dezileînaintedeRusalii"
(L-A.Candrea,
op.cit.,p. 186).
34HoriaBarbuOprişan,
op.cit.,p. 162,176.
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coregrafică a devenit dominantă (potrivit aceluiaşi proces de desernantizarea
simbolismuluioriginaral dansului,care îşi pierde treptat caracterulde dans ritual,
transformându-seîn spectacolcoregrafie;în cazul Căluşului,fenomenuleste destul
de vechi, fiind prezentîncă din secolulal XVI-lea).
Alaiurile
Alaiurile reprezintăforme de trecere spre teatrul popular propriu-zis,au un
caracter mixt, coregrafie şi dramatic (prezenţa dialogurilor sau a succesiuniide
monologuri)şi funcţie augurală,fiind reprezentateîn cadrul riturilor de trecere la
noul an sau, mai rar, în preajma Bobotezei ori de Paşti", de unde caracterul lor
ocazional:"Reprezentând,de fapt, faza primară a teatrului folcloric,alaiurile au o
individualitateincertă îrnprumutându-şicu uşurinţă episoade, procedee, scheme.
Astfel, aproape totdeauna jocurile măştilor zoomarfe sunt intrerupte de
îmbolnăvirea animalului reprezentat şi cer aceeaşi intervenţie curativă; jocurile
măştilorumane sunt construitepe o suită de dansurispecifice[... ]. De obicei, intră
în alaiuriatât măştizoomorfe[maivechi,n. n.], cât şi reprezentăriumane't"',
O variantăactualăa alaiuluiţărănescde mascaradăeste cea numită
Hâzii, desfăşurată,În ajunul Bobotezei,în satul Chintelnicdin subzona
etnograficăŞieu-Mocănime
". Obiceiulprezintăaspecteinteresante,deoarece
adunălaolaltăelementeaparţinândaltorjocuri:deghizareabăieţilorÎn feteşi a
fetelorÎn băieţi,schimbareavocii erau prezenteîn Căluş şi astăzi,ele se
regăsescîn Drăgaică.Travestireatinerilorîn personajeleunuialai de nuntă
estesimilarăceleidinAlaiulcapreisaual malancăi,iar "bătrânii [ce] spun
că umblăcu moarteaprin sat,,38preiauÎn chip evidentelementedin Jocul
unchiaşilor.Hâziieste o formăde conservareşi reînviere,prin parodiereşi
adecvarela mentalitateacontemporană,
a vechilorjocuri cu măşti şi a
alaiurilorţărăneştide mascaradă,Caracterulsacrual formelor;
originarede
teatrupopulars-apierdut,Hâziide astăziavândunulpreponderent
ludic.
De asemenea, 111unele alaiuri se menţine fondul mitica-ritualicmai mult
decât în altele,în telul acesta explicându-seprezenţalor, în formemai mult sau mai
puţin modificate,în cadruljocurilor de priveghi (Capra) sau în cadrul Căluşului.
Alaiurilecunosco foarte mare varietate;o clasificarea lor a fost făcută39-- în
funcţie de originea lor şi în funcţie de aspectul structural -- în: 1. alaiuri
concentrate în jurul unor jocuri dramaticecu măşti animale: a) mai vechi: Capra
(sau Malanca, în nordul Moldovei),Cerbul, Ursul,Berbecul, Tapul, Calul, Boul,
35CumesteVălăritul,
ef.LueiaCireş,Aspecte
ale colindatului
în Moldova,
în ALlL,tomul
XXVrI,
1979-1980,
Iaşi,1980,p.77.
36V.Adăscăliţei,
op.cit.,p.28.
37Cf.EmiliaBumb,.Jiâzii"dinChintelnic,
în "Zestrea".
Revistădeetnologie
şi etnografie,
Bistriţa-Năsăud,
nr.2,anulII,1999,p. 13-15.
38Ibidem,
p. 14.
39V.Adăscăliţei,
Teatrul
populardeAnulNou..., p.21-22.
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b) mai noi: Cocostârcul,Struţul,Păunul, Leul ş. a.; 2. alaiuri concentrate in jurul
unor jocuri dramatice cu reprezentări umane: a) reprezentăriale profesiunilor:
Caldararii, Ursarii, Sitarii, Mocănaşii, Arnăuţii, Bumbierii, Roşiorii, Artiştii,
b) reprezentări ale tipurilor etnice: Harapii, Turcii, Jidanii, c) reprezentări
alegorice sau ale vârstelor:Anul Nou şi Anul Vechi,Moşnegii,Babele; 3 alaiuri
provenite din evoluţia unor datini şi practici rituale: Cârdul, Cucii, Jocurile,
Hora, Nunta (ţărănească", ţigănească.jidovească) ş. a.
"În Dobrogeamaicu seamă,precumşi prinunelecomunede pe malul
stângal Dunării,jud. Ialomiţa,care sunt locuiteîn cea mai mareparte de
bulgari,este obiceiulca duminica,de ziua de lăsatuJseculuia Postului
Paştelui,iar prin alte locuri,a douazi, adicăluni,in săptămânacea dintâia
postuluimare,să se facădatinanumităCucii.În aceazi se adună20 de flăcăi,
dincareunulîşipunecoarne,se îmbracăcuhaineîmpestriţate
şi se zugrăveşte
cu negrupe obrazca diavolul,numindu-se
el împărat;apoimergpe la caseşi
joacă,dupăcareapoili se dă câteun bacşiş''?'.Alaiul,cu altetipuride măşti,
este atestatşi în Moldova,Munteniaşi în sudulTansilvaniei,Aici,"cucii"
poartă măşti-caschete,
care le acoperăcapul, fiind foarte înalte şi bogat
împodobite'".
La originea alaiurilor din prima grupă se află, după cum o sugerează şi
clasificareade mai sus, jocuri dramaticeavând ca protagonistun singur personaj
purtătorde mască (cum era Turca, în Moldovaşi Transilvania,numităBrezaia, în
Muntenia).Aceste alaiuri au la originejocuri rituale de o foarte mare vechime,
legate,în culturanoastră,de legendadesprevânătoareaşi sacrificareaunui zimbru,
ca probă de tip eroic, putând avea mai multe semnificaţii- ritual de iniţiere,
sacrificiude întemeiere etc., unele atestate nu numai În cultura română, ci şi în
Orientul antic, în zona mediteraneanăşi romană. De altfel, Sf. Augustin descrie
măştilede capră şi cerb, considerându-le"aşa de oribile că ar înspăimântachiar pe
demoni";iar Sinodulal şaselea din 692, Constantinopol,condamnăobiceiulpăgân
al mascării'". Manifestări ale acestui joc apar, până În secolul al XIX-lea, în
Armenia şi Sicilia", fiind o urmă a străvechilor rituri pentru vânătoare sau
înmulţirea turmelor.De-a lungultimpului,imagineacaprei seabstractizează,fiind
integrată riturilor agrare, pentru ca, mai aproape de zilele noastre, personajul
zoomorfsă devină personajintegratîn alaiul de Anul Nou. DimitrieCantemirface
o scurtă descriere a jocului, aşa cum era el în perioada contemporanăredactării
40VasileAlecsandri,
inspirându-se
dinfolclor,a scris"pentrubeneficiul
săracilor
un tablou
naţional
intitulat
Nuntaţărănească,
carevaii reprezintat
peteatrudecătrăamatori,
membri
aiînaltei
nob\cţişi aionoratului
public.Înaceastă
piesăfigurează
caruldruştelor.ce
aducelanuntăpcmireasă
cuamicclc
ci"(s.a.)(Opere,
V. Teatru,textalesşi stabilit,
noteşi variante
deGeorgeta
RădulescuDulgheru,
Bucureşti,
Editura
Minerva,
1977,p.26-27).
41T.T.Butada,
Istoriateatrului
..., p.71.
42Cf.Istoria
teatrului
..., vol.1,ed.cit.,p.78-79.
43Cf.PetruCaraman,
Substratul
mitologic
al sărbătorilor
de iarnăla românişi la slavi.
Contribuţie
la studiulmitologiei
creştine
dinorientul
Europei,
în "Arhiva",
XXXVIII,
11f.
2-4.Iaşi,
1931,p.390-397.
44Istoriateatrului
..., 1,ed.cit.,p.54.
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complexuluistudiu:"În ziua de Crăciunse pune cuiva o căpăţânăde cerb cu coarne
mari, de care se leagă o mască făcută din fâşii de pânză colorată şi atât de lungi
încât acoperă şi picioarelecelui care o poartă. Peste acesta se aşază altul, care se
face un bătrân ghebos,şi aşa străbat toate uliţele şi casele,jucând şi cântând,cu o
mulţime de lume după ei,,4s. La mijlocul secolului al XVIII-lea jocul era
condamnat, laolaltă cu aIte manifestărifolclorice "păgâne", ca fiind neconform
creştinismuJui:"Şi încă mai priirnescîn casele lor turca sau brezaiaavând cu sine şi
rnăscărici ghiduş, Carele schimbându-şfaţa sa (cea după chipul lui D[u]mnezău
zidită), cu gura zice cuvinte urâte, scârnave,iară cu trupul face chipuri grozaveşi
spurcate, atâta cât pre cei rară de minte oameni bucurând, iară pre cei rară de
răutate copii spăriind?"',Până în secolulal XIX-lea,exista o diferenţierepe zone a
numeluijocului: În Moldovaşi Transilvania- turca, în Muntenia- brezaia. Cele
două personajeale acestuijoc s-au desprinsdintr-un grup mai numeros,pentru că
jocul a evoluatdin jocurile rituale de ceată. În secolul nostru, cele două personaje
se reintegreazăîn grupurimai mari: capra, singură,face parte din ceata urătorilor
de Anul Nou, iar moşulînsoţeşte copiii care recită Pluguşorul": Pe de altă parte,
intrând în contact cu jocul unchiaşiIor,jocul turcii sau al brezaiei se dezvoltăîn
forme teatrale complexe:Malanca şi Alaiul caprei. Capra ajunge să fie "diferităde
turcă atât în ceea ce priveştemasca,cât şi În privinţascenariuluiobiceiului.Pe câtă
vreme turca reprezintă mai degrabă o ficţiune, imaginea unui animal fabulos,
desprinsăde realitate,capra înfăţişeazăimagineaconcretăa animaluluireal?".
Cele din grupa a doua sunt forme evoluate din jocurile dramatice cu măşti
animale, printr-un transfer al ponderii dramatice de la personajul zoomorf la
personajulantropomorfce avea, iniţial,rolul însoţitoruluiori al vraciului.O dată cu
demagizarea jocului, personajul iniţiat devine personaj comic şi ;trece În
"avanscenă".
'
Alaiurile din grupa a treia continuă riturile de ceată, avându..ş; originea În
colindă (Cârdul), în obiceiul horei (Hora), în obiceiul nunţii (Nunta), în riturile
nupţiale combinate cu cele funerare, reprezentate parodic (Cuciiş] şi În cadrul
manifestărilorde acesttip petrecându-seacelaşiprocesde demagizare.
Teatrul popular propriu-zis
Teatrul popular propriu-zis reprezintă ultima etapă în evoluţia genului
dramatic popular, evoluţie determinată deopotrivă de mecanismele interne ale
genului şi de influenţeletârzii, exercitatedin mediilecultivate.În cadrul acestuitip
pondereao are dialogulşi rostirealui, dar şi costumeleşi măştile.Un rol important
în reprezentareîl au improvizaţiaşi talentul actorilor,care actualizează,În fiecare
an şi la fiecarecasă, aceeaşischemădramatică.
-------_._----45Descrierea
Moldovei,
ed,cit.,p.28l.
46Synopsis,
fila52v/54V•
47Dinculegerile
Institutului
deFolclor,
în"Revista
defolclor",
VII,nr.1-2,1962,p. 158.
48AnetaMicle,op.cit.,p.9.
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Şi teatrului popularîi este specific caracterulocazional,timpul reprezentării
fiind bine delimitat:două zile (în ajunul Anului Nou şi în ziua de Anul Nou), o zi
(numaiîn ajunul AnuluiNou) sau numai o jumătate de zi şi o noapte (din amiaza
ajunului până în dimineaţa primei zile din an). Piesele de teatru popular cu
subiect religios se desfăşoară în preajma Crăciunului şi, uneori, de la Crăciun
până la Anul Nou.
O altă trăsătură specifică este modalitateade desfăşurare,comparabilăcu a
colindei"; caracterul de colindă al teatrului popular impune note particulare
celorlalte trăsături. Pe lângă caracterul de colindă, au fost stabilite şi alte
caracteristici ale teatrului popular: ,,[... ] structură de vodevil, prezenţa unor
elemente de scenografie,decor şi costumatie,artă dramaticămult diferită de cea
cultă, colaborareasporită din partea spectatorului,permanentăconternporaneizare
care duce la o continuă refuncţionalizare,vădit specific naţional - spre deosebire
de alte etape mai vechi ale teatrului popular - care se accentuează până la
specificulregional'f".
De asemenea,o trăsăturăimportantăa acestuitip este caracterulpreponderent
dialogic şi prezenţa conflictului dramatic. Chiar dacă există interludii muzicale,
pondereao are textul rostit şi, uneori,pantomimacomică, improvizată,nu aspectul
coregrafie. De altfel, din cauza condiţiilor de reprezentare - în casa/curtea
gospodarului,Într-unspaţiu relativ restrâns-, "mişcareascenică"este rudimentară,
fiind mai mult sugerată decât realizată şi reducându-se,de cele mai multe ori, la
executarea unui pas înaintea celorlalţi actori pentru ca, după enunţarea replicii,
vorbitorul să facă loc interlocutorului.În cazul pieselor de teatru propriu-zis,
numărul actorilor nu este foarte mare, reprezentaţiaavând loc, de obicei, Într-un
spaţiu închis, spre deosebirede jocurile cu măşti şi de alaiuri, la care participăun
număr mare de membri şi care se desfăşoară fie în afara satului, fie în curţile
gospodăriilor.
În sfârşit, specificăteatrului populareste maximasimplificarea elementelor
de scenografie,decor, artă interpretativă. Acest fapt este determinat,cum s-a arătat,
de caracterulde colindă. Scenaşi decorullipsescde cele mai multe ori; Între actori
şi spectatorinu există distanţascenică,loculcelor din urmăfiind, ca în teatrul antic
sau cel elisabetan,În jurul actorilor.În funcţie de talentulactorilor,spectatoriisunt
mai mult sau mai puţin antrenaţi în reprezentare,asemănătorfelului în care se
petrecspectacoleleexperimentalede tip happening.
Alegerea interpreţilorse face după mai multe criterii: mai întâi toţi actorii
sunt băieţi sau bărbaţi(prezenţafemeilorîn teatrul populareste cu totul accidentală
şi de dată foarte recentă), iar rolurile sunt împărţitein funcţie nu doar de calităţile
actoriceşti,ci şi de acelea morale (un personajpozitiv nu poate fi interpretatde un
om care nu este respectatde colectivitate).Se impuneînsă precizarea:,,[... ] ceea cc
49.Llmblatul
măştilor
seaflăÎnstaredepuritate
adesea.
însădemulteoriestecontaminat
cu
colindatul
propriu-zis"
(P.Caraman,
art.cit.,p.392).
50V.Adăscăliţei,
op.cit.,p. 12.
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la prima vedere ar putea să fie luat drept stângăcie în arta scenică a teatrului
folcloric este - la o cercetare mai atentă - dovadă a unei capacităţi nebănuitede
«interpretare»a unor date simplificateIa maximum?".
In legătură CLIstructura de vodevil a teatrului popular, folcloristul ieşean
V. Adăscăliteitace o precizaredeosebit de importantăpentru evoluţia teatruluiîn
cultura română:"Melodiileşi jocurile au provenienţacea mai diferită: tradiţională
în piesele vechi, cultă -- parţial - în cele mai noi. Acest pronunţat caracter de
vodevil rezultă din valorificareaunor tradiţii de teatru folcloric şi nu trebuie pus
decât parţial pe seama influenţelorscenei culte româneştidin secolul al XIX-lea,
deoarece ea însăşi îl preluase (prin Alecsandrişi alţii) atât din practica teatrului
apusean, cât şi din practicilepopulare locale, din zestrea spiritualăa publiculuila
care se încercapătrundereaÎnlesnităastfel,,52.
Clasificareapieselor de teatru popular propriu-zispe care o propunemnoi
este analoagă celei făcute de V. Adăscăliţei în studiul SăU53.
Astfel, observăm
existenţaa trei grupe,în funcţiede origineaşi influenţelela care au fost supuse:
- drama religioasă;
piese de teatru de influenţă livrescăşi urbană nereligioase;
-- teatrul de păpuşi.
În primagrupăincludemIrozii,Mironosiţele,Adamşi Eva (Joculcu pomul sau
Pomulraiului),LăzăreluZS4
şi Vicleimul(dramăpopularăveche,de originecreştină).
În cea de a doua grupă se încadrează următoarele subgrupe: a) teatrul
haiducesc şi hoţesc: Haiducii, Jienii, Bujor, Groza, Codreanu, Darie, Tudor,
Craiovean, Radu, Piticii, Păunaş, Gruia lui Novac,Niţuleasa, Duca, C.)roi ş. a.;
b) teatrul cu subiecte istorice: Înfrângerea lui Napoleon, Ştefan ge1 Mare,
Brâncovenii, Căderea Plevnei sau Predarea lui Osman-Paşa, Curcanii, Hora
Unirii sau Piesa României,Pacea sau Pacea generală, Căderea Berlinului sau
Predarea lui Hitler ş. a.; c) teatrul cu subiecte legendare şi nuvelistice: Voinic
înflorit, Voiniculmunţilor,Făt-Frumos, Mircea şi Baiazid, Stejarul din Borzeşti,
Movila lui Burcel, Barbu Lăutaru, Piesă sanitară ş. a.5S;d) teatrul cu subiect
ştiinţifice-fantastic:Satelitul".
În cea de-a treia grupă se ÎnscriuJocul păpuşilor şi reprezentaţiateatrală cu
păpuşinumitătot Vicleim57•
51V.Adăscăliţei,
op.cit.,p. 16.
52Ibidem,
p, 14.
5]Ibidem,
p,22-23.
54Cf.Dicţionarul
literaturii
române
dela origini
pinăla 190(),
Institutul
deLingvistică,
Istorie
Literară
şiFolclor
alUniversităţii
"ALl. Cuza"laşi,Bucureşti,
Editura
Academiei,
1979,
p.840.
55V.Adăscăliţei,
op.cit.. p.22-23.
56H.Oprişan,
Satelitut,
În"Teatrul",
an.X,nr.9, 1965,p.64-69;N.Popa,"Satelitul".
piesă
comică,Târpeşti- Neamţ,1966,manuscris,
apudV. Adăscăliţei,
op. cit., p, 22·-23;Rornulus
Vulcănescu,
op,cit.,p.271-272.
57Cf.T. T. Butada,
Istoriateatrului
..., p. 9--23;D.C. Ollănescu,
Teatrulla români.Ediţie
Îngrijită,
prefaţă,noteşi comentarii
de CristinaDurnitrescu,
Bucureşti,
EdituraEminescu,
1981,
p.4344,5659;Istoriateatrului
..., 1,ed.cit.,p, 1I6126.
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Teatrul de păpuşi are un rol foarte interesantîn apariţia şi evoluţia teatrului
românesc cult, pentru că a influenţat tipologia personajelorşi natura conflictului
În primele piese originale româneşti. Piesa lui Iordache Golescu, Comedia ce să
numeşteBarbul Văcărescul,vânzătorulţării (1828), a fost reprezentatăla teatrul
de păpuşi, având drept personaj-rezoneur,ipostază individualizatăa corului antic,
un măscărici. Tot la păpuşării s-a jucat, în lipsa unui teatru propriu-zis, şi
Comediebanului Costandin Canta ce-i zâc Căbujan şi cavaler Cucoş, alcătuită
de Costache Conachi, Neculai Dimachi şi Dimitrache Beldiman, şi Giudecata
fimeilor, a aceluiaşiCostacheConachi.
*
Manifestărilecu caracter dramatic româneşti se înscriu în cadrul mai larg
european,fără să constituieo excepţie.La origineaacestormanifestărise află rituri
arhaice, constituindmoduri de expresie ale unei viziuni sacralizante,integratoare,
asupra lumiiÎnţeleseca Întregarmonios.
Supuse unui proces treptat de demagizareşi desemantizare,aceste rituri au
[ost conservateparţial de formelepopulareale manifestărilorcu caracterdramatic.
In cultura populară româneascăexistă astăzi o foarte mare diversitate a acestor
forme. Această situaţie ilustrează,pe de o parte, vechimealor şi, pe de altă parte,
viabilitateaconferităde actualizarealor repetată,creatoare.
Cu toată această diversitate, există elemente unificatoare care au făcut
posibileclasificărilepropuse mai sus. Ceea ce conferă unitate acestor manifestări,
indiferentde modulcum sunt grupate,este rolul lor complex,magicşi estetic.
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