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Lucrarea recenzată ne invită în lumea obiceiurilor şi datinilor românilor şi ucrainenilor. Este vorba
despre o analiză a culturii tradiţionale dintr-o zonă limitrofă – zona etnografică bucovineană care
include în cadrul său atât judeţul Suceava, cât şi regiunea Cernăuţi din Ucraina. Tema prezintă
interes şi din alt punct de vedere – problema zonelor de contact dintre diferite etnii primeşte în
acest caz un obiect concret de studiu – linia de atingere a două civilizaţii: slavă şi romanică.

Antonie Moisei, doctor în filosofie, etnolog, docent la catedra de etnologie a Universităţii
Naţionale Iuri Fedcovici din Cernăuţi, membru al Asociaţiei de Ştiinţe Etnologice din România
(ASER), Asociaţiei Slaviştilor din România, autorul a trei monografii dedicate studierii culturii
tradiţionale a românilor din Bucovina şi autorul a peste 110 articole ştiinţifice, acordă acestei teme
atenţie pe parcursul mai multor ani. În cadrul scrierii tezei de doctorat a publicat lucrarea „Magie
şi mantică în calendarul popular al populaţiei romanice de răsărit din Bucovina” (Cernăuţi, 2008.
– 320 p.: 16 il.). Astăzi avem în faţă o continuare a temei precedente.

Structural, monografia este alcătuită din şase capitole în care luăm cunoştinţă de
reglementarea timpului şi structura calendarului popular (imaginaţii spaţiale şi temporale în
concepţia tradiţională despre lume); ciclul anual al sărbătorilor calendaristice; obiceiuri şi datini
referitoare la apă, foc, plante, cultul morţilor; calendarul păstoresc (ciclul de sărbători ale
crescătorilor de animale, cultul popular al protectorilor animalelor sălbatice şi şerpilor) şi calendarul
agrar (obiceiuri legate de lucrări agricole, datini de conjurare a roadei); tradiţii dramatice de iarnă.

În scopul reflectării situaţiei sociale şi culturale în sânul căreia apăreau, evoluau, sau
dispăreau anumite obiceiuri şi datini, autorul într-un capitol aparte (cap. 1) a supus unei analize
profunde procesele sociale şi etnoculturale desfăşurate între sec. XIX – XXI în Bucovina, şi a făcut
o excursie interesantă în adâncurile istorice.

Sunt aduse materiale din arhivele şi muzeele Ucrainei, României şi Republicii Moldova,
materiale din expediţiile etnografice organizate de Antonie Moisei în satele din regiunea Cernăuţi
şi judeţul Suceava pe parcursul anilor 1997-2009. Cartografierea şi tipologizarea informaţiei
referitoare la calendarul popular au fost efectuate în baza datelor din circa 295 sate ucrainene şi
româneşti din Bucovina: sate româneşti din regiunea Cernăuţi – 65; sate româneşti din judeţul
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Suceava – 142; sate ucrainene din regiunea Cernăuţi – 79; sate ucrainene din judeţul Suceava – 9.
În scop de caracterizare comparativă a fost folosită informaţia din 41 de sate ucrainene din regiunile
vecine: Ivano-Franchivsk – 22; Ternopol – 12; Hmelnitsk – 7. Cartografierea şi tipologizarea
informaţiei referitoare la tema aleasă au fost executate în baza cercetării a aproximativ 60 % din
satele româneşti din zonă.

Concomitent dorim să accentuăm că lucrarea nu prezintă doar o antologie eclectică de
informaţie cu scop de tipologizare. Problema globală a monografiei este aceea a frontierelor etnice,

actuală şi astăzi în Europa. În lucrare este cercetat minuţios procesul de influenţă reciprocă a culturii
tradiţionale a românilor şi ucrainenilor în cadrul zonei de contact. Autorul, folosind ca exemplu
calendarul popular tradiţional al celor două popoare care convieţuiesc în cadrul acestei zone
limitrofe, demonstrează arhaicitatea acestui ţinut (aici s-au păstrat mai bine decât în zonele centrale
obiceiurile din viaţa de toate zilele), cât şi procesul aculturaţiei între etniile autohtone – reprezentanţi
ai culturii tradiţionale a românilor şi slavilor din estul Europei.

Procesul de studiere a calendarului popular al populaţiei româneşti din Bucovina i-a permis
autorului să facă câteva constatări. În primul rând, calendarul popular tradiţional şi-a păstrat poziţiile
sale de sprijin în sistemul calendaristic existent (anotimpurile, solstiţiile şi echinocţiile, Anul Nou,
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riturile din ciclul gospodăresc) şi nu şi-a pierdut conţinutul magic al multor obiceiuri şi datini.
Îmbinarea sa cu calendarul bisericesc, susţinută în multe cazuri de administraţia de stat (Anul Nou,
Crăciunul, Paştele, Sf. Andrei, festivalurile) constituie baza calendarului tradiţional practicat astăzi
de comunitatea românească din Bucovina.

Autorul confirmă existenţa unui şir întreg de rituri şi credinţe unice şi variate precum: ieşitul
la arat, rituri referitoare la pomii sterpi, obiceiuri de prima ieşire la păscut a animalelor, Sf.
Gheorghe, udarea cu apă, interdicţii în Postul Mare, reţeta mâncărurilor cu caracter ritualic etc.
Concomitent sunt evidenţiate obiceiurile şi datinile precum: Sf. Toader, Mărţişorul, Baba Dochia,
Armindenul, credinţa celor nouă joi după Paşti, Caloianul, Paparuda, piesele populare haiduceşti,
drama Brâncovenii. Aceste datini nu sunt specifice obiceiurilor ucrainenilor. În schimb, aflăm
despre obiceiuri şi datini precum: Vertepul cu păpuşi, Diduhul la Crăciun, obiceiul de „a încălzi”
sau „a-l arde” pe moş, elementele jocului ritualic „Kalâta” etc. care nu sunt cunoscute de către
români. Spre deosebire de românii din Bucovina, la care este dezvoltat ciclul cântecelor de iarnă,
la ucraineni observăm o dezvoltare preponderentă a folclorului ciclului agrar anual: colindele,
chiuiturile, semănatul; cântecele primăverii şi verii (a Rusaliilor, la Ivan Kupala, la seceriş).
Cartea mai conţine şi 28 pagini ilustrate, 8 hărţi etnografice, în care se indică arealul de răspândire
a obiceiurilor calendaristice studiate în monografie. Materialul etnografic colectat de autor prezintă
interes în procesul alcătuirii Atlasului Etnografic Român. Dorim autorului succes în realizarea
acestei sarcini de creaţie. Am dori ca lucrarea de faţă să ajungă la specialiştii şi cititorii români,
deoarece ea prezintă un interes indiscutabil pentru etnografia României.
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