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Abstract: In the late 30’s of the 20th century, the Municipality of Iaşi initiated,
coordinated and sponsored a series of four festivities, called „The Month of Iaşi”
(September 29th – November 15th 1935, May 17th – June 15th 1936) and „The Month of
Moldova” (September 15th – November 1st 1936, September 15th – November 1st 1937).
They were meant to celebrate the past glory of political Iaşi, the Golden Era of cultural Iaşi
and also to inaugurate the new economic center. The purpose of this costly action was
Mayor Racovitza’s desire to show everyone – people of Iaşi, of Moldova, of Bucharest, all
Romanians in the long run – that the city not only was not dead, but would not perish and
could rival the commercial effervescence of Bucharest. The focal point of the festivities
was the Exhibition in the Copou Park that hosted, among others, a model of Iaşi, an urban
ideal: a small scale replica, a drained, modern, agreeable version of the city the municipality
aspired to. Inside this model of a potential future Iaşi, visitors could perform ludically and
solemnly at the same time, and experience a different way of living, a space and time apart
from the everyday reality.

La sfârşitul anilor ’30 ai secolului XX, municipalitatea ieşeană a iniţiat,
coordonat şi sponsorizat o serie de patru manifestări festive sub titulatura „Luna
Iaşilor” (29 septembrie – 15 noiembrie 1935, 17 mai – 15 iunie 1936) şi „Luna
Moldovei” (15 septembrie – 1 noiembrie 1936, 15 septembrie – 1 noiembrie
1937), reunind sub aceste titulaturi celebrarea gloriei trecute a Iaşului politic,
Epoca de Aur a Iaşului cultural şi inaugurarea unui Iaşi centru economic. Mai mult
decât evocarea gloriei fostei capitale a Moldovei, mai mult decât regretul pentru
statutul pierdut după Unirea din 18591, primarul liberal Osvald Racovitză dorea o
1

Istoricul N.A. Bogdan preciza, în 1904, că momentul fatidic al pierderii strălucirii de
Capitală este anul 1862, atunci când autoritatea şi simbolurile sale sunt mutate la Bucureşti:
„Din momentul ce Iaşul încetă a mai fi Capitala nouei ţări, pe uliţele sale începu – o
prevestire fatală a lui Mihail Cogălniceanu! – a creşte iarbă. Viaţa publică se restrânse din
ce în ce; oamenii de samă, funcţionari, proprietari, bogătaşi, industriaşi, pînă şi simpli
muncitori zilnici începură a’l părăsi spre a se aşeza în Bucureşti; unul cîte unul
prerogativele sale vechi începură a dispare, afacerile şi mişcarea generală se rări tot mai
mult, fiind urmate de o inerţie, tăcere şi nepăsare care înlătură orice propăşire în viitor a
acestui târg. Şi deşi din când în când, se mai aude încă cîte un glas singuratic ce prosforează
Iaşului epitetul de a doua Capitală a României, aceasta nu topeşte deloc ghiaţa unei vieţi
amorţite, din care mai nimenea nu’şi mai dă azi osteneala să o retrezească”, în N.A.
Bogdan, Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată, Iaşi, Tennopress, 1997, p.
167.
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acţiune prin care să revitalizeze economic Iaşul şi să creeze astfel o bază reală,
veridică, sintagmei flatante uzitate (dar şi abuzate) în epocă pentru funcţia ei
compensatoare: „a doua capitală a ţării”1. Municipalitatea devenea purtătoarea de
cuvânt a unui val de nemulţumire a ieşenilor faţă de ceea ce ei numeau
ingratitudinea şi nepăsarea Bucureştiului pentru sacrificiul fondator din 1859 şi
„martiriul”2 din 1916-1917, faţa de fondurile minuscule şi investiţiile minore pe
care centrul le acordă/le face periferiei, faţă de centralismul excesiv – denunţat ca o
plagă3 – şi decide să pună în operă o acţiune costisitoare şi complexă prin care să se
arate public (cu sprijinul puternic al presei locale) şi astfel să se dovedească tuturor
– ieşenilor, moldovenilor, bucureştenilor şi, finalmente, românilor – că Iaşul nu
numai că nu a murit, ci că nu vrea să moară şi că e capabil să rivalizeze în
efervescenţă comercială cu Bucureştiul. „Iaşul, va trăi!...”4 e noul motto arborat de

1

Conform unui martor ocular (scriitoarea Mite Kremnitz) al primei vizite a regelui Carol I
la Iaşi, în 1866, suveranul a promis că se va îngriji de bunăstarea „reşedinţei sale de-a
doua”, aşa cum va numi în continuare Iaşul, apud E. Herovanu, Iaşul amintirilor, Iaşi
Junimea, 2009, p. 170. „Eu consider Iaşul ca a doua capitală a României şi sunt decis a
rezida în el regulat, dacă voi putea, o parte a anului....”, în Însemnări ieşene, nr. 3, 1936, p.
110.
2
„În timpul războiului, Iaşii au adăpostit întreaga ţară. Clădirile li s-au ruinat. Străzile li sau desfundat. Iar oraşul noului martiragiu n-a căpătat de la stat nici măcart cota legală
pentru întreţinerea străzilor….”, scrie M. Sevastos în Adevărul, 28 mai 1935, citată în Iaşul,
octombrie 1935, p. 47. „Când regele Ferdinand a părăsit oraşul în care a trăit zile de intensă
viaţă omenească, cu suişuri spre senin şi adâncuri înspăimântătoare, Iaşul a rămas mai
sdrenţuit. Forfota mulţimii ce adăpostise, nu i-a tulburat numai liniştea în care se
deprinsese, dar îi sdruncinase din temelie mult puţinul ce avu. Plopii rămuroşi dinspre
Socola ca şi bătrânii arbori umbroşi de la Copou căzură doborâţi. Străzile sguduite de
tunurile grele ruseşti, au rămas numai gropi. Conducta de la Timişeşti ce aduce apă
invidiată odată chiar de Bucureşti, prin o neregulată funcţionare fără popasuri de întremare,
s-a crăpat, a devenit schiloadă, în pericol din an în an de a plesni. Clădirea Universităţii care
adăpostise ministere şi birouri, a rămas aproape în ruină. Oraşul odată cochet, curat,
ajunsese un tablou al mizeriei ce se mai prinde şi azi pe unele locuri. Alaiul domnesc cu
fruntaşii conducători ai ţării l-au părăsit într-o bună zi lăsându-l să se sbată în sărăcia
veniturilor sale secătuite. Nu ş-au adus aminte de el, măcar că în cuprinsul lui s-a făurit
România mărită [...]. Toţi l-au şters din amintire, afară de Regele Ferdinand care n-a putut
să uite cele mai sguduitoare sbuciume prin care poate trece sufletul unui om. Fundaţia
Regelui Ferdinand se înalţă impunătoare. E semnul recunoştinţei păstrată de Regele Erou,
oraşului, care deşi departe de front, a suferit mai mult decât alt oraş chiar din zona frontului.
Ceilalţi l-au uitat; cu toţii l-au uitat” , fragment din discursul prof. Ioan Simionescu ţinut la
26mai 1935, la Ateneu, cu ocazia „Manifestaţiei pentru Iaşi”, în Iaşul, octombrie 1935, p.
21.
3
„Acaparare centralistă, o boală primejdioasă!”, în Opinia, 31 ianuarie 1935, 1 şi M. Ralea,
„Plaga centralismului”, în Dreptatea, citat şi comentat în „Plaga centralismului”, Opinia, 22
august 1935, p. 1 şi „Pentru ce decade Iaşul”, în Opinia, 25 august 1935, p. 1.
4
N. Gheorghiadi, senator, preşedintele Asociaţiei Comercianţilor şi industriaşilor din Iaşi,
în Primul anuar-ghid al municipiului Iaşi 1935-193, Iaşi, 1935, p. 109.
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lumea politică şi economică ieşeană care nu se mai mulţumeşte1 şi nu se mai
identifică cu reprezentările unui oraş cultural create în secolul al XIX-lea;
considerarea Iaşului drept „Oxfordul românesc”2, „Heidelberg românesc”3, „Iena în
România”4 sau chiar „Ierusalim al românismului”5 şi „Meca – ori Ierusalimul
Moldovenesc”6 nu e numai desuetă, ci chiar bizară în condiţiile în care instituţiile
culturale şi omenii de cultură părăsesc Iaşul în favoarea capitalei, iar fondurile
pentru activităţi culturale şi pentru Universitate sunt ridicol de mici pentru a putea
susţine pretenţia de „capitală culturală a României”7. Liderii ieşeni doresc o
schimbare radicală de perspectivă, o modificarea a reprezentării pe care o au ieşenii
asupra lor înşişi, concomitent cu schimbarea reprezentării pe care o au Ceilalţi
asupra ieşenilor; ieşeanul letargic, idealist şi mistic, refugiat în trecut sau
constructor de lumi imaginare8, contemplativ9 şi paralizat de tensiunea dintre
complexul de inferioritate (se simte infirm în faţa Bucureştiului) şi cel de
superioritate (are conştiinţa tradiţiei culturale pe care a construit-o şi a oferit-o şi
Bucureştiului), are nevoie de o altă identitate: un cetăţean dinamic, optimist şi
întreprinzător, mândru nu numai de trecutul său cultural, ci şi de viitorul economic,
locuind într-un Iaşi asanat şi înfrumuseţat, centru comercial şi politic puternic, rival
al Bucureştiului. Or, pentru intelectualii ieşeni interbelici, ieşenismul conotează
„rasă culturală”10 (ieşeanul e un om superior, de calitate!); e un construct asumat
1

„Recunosc, formula Iaşul cultural este comodă şi nu jigneşte pe nimeni, decât doar... pe
ieşeni. Dar cu puţină atenţiune, constatăm că oraşul acesta are şi altă menire şi alte
drepturi”, apud N. Gheorghiadi, „Acţiunea pentru propăşirea Iaşului. Oraş al culturii fără
redresare economică?”, în Politica, 17 iunie 1935, p. 2.
2
„Iaşul, Oxfordul românesc. Impresia unui romancier francez” (este vorba de Jules
Romains), în Opinia, 27 iunie 1934, p. 1.
3
C. Manolache, „De ce mor Iaşii? Cum vedeţi reînvierea Iaşilor? De ce aţi părăsit Iaşii?”,
în Vremea, nr. 410, 20 octombrie 1935, p. 6.
4
Nicolae Leon, „Note şi amintiri”, 1923, citat de G. Trancu-Iaşi, „Amintiri din Iaşul de
altădată” în Memorii politice (1921-1938), Bucureşti, Curtea Veche, 2001, p. 115.
5
„Cuvântarea I.P.P.S. Nicodem, Mitropolitul Moldovei”, în Iaşul, octombrie 1935, p. 11 şi
C. Dron, „De ce mor Iaşii? Cum vedeţi reînvierea Iaşilor? De ce aţi părăsit Iaşii?”, în
Vremea, nr. 411, 27 octombrie 1935, p. 2.
6
Ecoul – în presă – al acestei vizite la Iaşi (în rezumat după ziarele Dimineaţa şi Universul)
Universul) în Iaşul, martie 1934, p. 51.
7
Sintagma „capitală culturală” îi aparţine regelui Carol al II-lea şi a fost rostită în 1933, la
inaugurarea cursurilor universitare, la Iaşi: „Iaşul este cetatea atâtor amintiri scumpe,
sufletul românesc. Viaţa sa universitară trebuie să fie centrul culturii autohtone; într-un
cuvânt, Iaşul trebuie să fie capitala culturii româneşti, Capitala Moldovei să devină capitala
gândului românesc”. În „Regele Carol şi Iaşul cultural”, în Opinia, 28 octombrie 1934, p. 3.
8
P. Comarnescu, „Ciudata personalitate a Iaşilor”, în Vremea, 20 octombrie 1935, p. 13.
9
Pentru N.I. Popa, ieşenismul e un stil de viaţă iar ieşeanul trăişte contemplativ, refugiat în
trecut mitic şi vise literare, protejat de ruinele prestigioase ale capitalei Moldovei. N.I.
Popa, „Fiziologia Ieşanului”, în Însemnări ieşene, martie 1936, pp. 89-92.
10
În perioada interbelică noţiunea de rasă este definită ambivalent, în funcţie de interesele
puterii politice. Astfel, rasa poate fi definită ca o constantă anatomică şi sangvină dar şi ca
una psihologică produsă de osmoza cu un loc geografic considerat special (consacrat ca
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ca stil de viaţă şi identitate culturală1, o „memoria colectivă”2/„memorie socială”3
care are nevoie de imagini spaţiale şi de inerţia imaginilor4, zidurilor şi vestigiilor,
a bisericilor, a Universităţii, a străzilor, a caselor boiereşti, a statuilor etc., elemente
care garantează grupului că nimic nu s-a schimbat şi susţin forţa tradiţiei locale.
Prin urmare, potrivit teoriei lui M. Halbwachs, orice schimbare a acestei rame
spaţiale, orice schimbare fizică a Iaşului ar avea efecte asupra amintirilor colective,
deci asupra reprezentării pe care ieşenii o au despre sine. Posibilitatea de a
modifica sau chiar şterge rama spaţială în care evoluează un grup, modificând sau
ştergând astfel memoria socială şi identitatea grupului este atributul puterii politice
care se şi legitimează prin selectarea imaginilor convenabile. Rafinând teoria lui
Halbwachs asupra legăturii dintre spaţiul material şi spaţiul mental, P. Connerton
afirma că aparatul politic poate organiza „ştergeri de memorie”5, dar mai ales poate
construi memorie socială (care e diferită de memoria istorică, ştiinţifică) în special
prin utilizarea intensivă a ceremoniilor comemorative6 care sunt capabile: a) să
performeze şi să reprezinte amintiri istorice/autentice, astfel încât grupul să şi le
reamintească permanent sau b) să prezinte ficţiuni ce vor deveni amintiri prin însăşi
performarea lor. De fapt, orice ceremonial repetat periodic este capabil să genereze
participanţilor (iar participare înseamnă şi acceptare parţială!) amintiri apte să
devină tradiţii dacă reuşeşte să arate atractiv, să performeze eficient expresii şi
simboluri relative la valorile grupului. Prin urmare, ceremonialul are marea calitate
de a arăta şi de a pune în act un mesaj şi, prin repetare, poate produce persuasiune
intrând în obişnuinţa „corporală” 7 a actorilor şi spectatorilor.
În acest tipar al acţiunii persuasive se încadrează demersul Puterii ieşene,
respectiv al Primăriei şi al Camerei de Comerţ. În decembrie 1934, după înfiinţarea
unui Comitet de acţiune pentru apărarea Iaşului (la iniţiativa prof. Gr.T. Popa şi cu
sprijinul parlamentarilor de Iaşi) ce îşi propunea o ofensivă care să trezească

atare de puterea politică, făcut cunoscut şi recunoscut, diferenţiat simbolic), încărcat cu
valori istorice şi culturale şi producând o mentalitate şi o identitate, în Régis Meyran, Le
mythe le l’identité nationale, Paris, Berg International, 2009, pp. 51-52.
1
La 5 iunie 1932 se fondează la Bucureşti „Cercul ieşenilor”, asociaţie formată din
intelectuali născuţi în Iaşi sau care au locuit o perioada oarecare în Iaşi, ce îşi propune,
alături de menţinerea iubirii pentru Iaşi şi sprijinirea unui patriotism local, să aducă la
cunoştinţa Guvernului şi a Regelui ruinarea Iaşului şi să aibă un rol de mediator între
nevoile şi dorinţele Iaşului şi puterea de la Bucureşti, şi în ultimă instanţă, ajutarea
economică a Iaşului.
2
În sensul dat de Maurice Halbwachs la începutul anilor ’30. În Maurice Halbwachs, The
Collective Memory, New York, Harpers Colophon Books, 1980.
3
P. Connerton, How Societies Remember, New York, Cambridge University Press, 1989, p.
1.
4
M. Halbwach, The Collective Memory, pp. 130-133.
5
P. Connerton, How Societies Remember, pp. 14-20.
6
P. Connerton, op. cit., p. 41.
7
Ibid., p. 71.
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conştiinţa ieşenilor, dar şi o luptă efectivă împotriva centralismului1, primarul
Osvald Racovitză anunţă – în spiritul descentralizării şi înviorării economice – o
„săptămână a Iaşului” în care să se desfăşoare centenarele Academiei de ArteFrumoase, a Liceului Naţional şi a Şcolii normale de fete „M. Sturza”, să se
inaugureze Fundaţia Ferdinand şi să se organizeze în Copou un târg al economiei
ieşene, dar şi spectacole teatrale, concerte simfonice în aer liber, expoziţii de artă
plastică. Semnificativ pentru rolul economic acordat, se subliniază de la început că
toate manifestările au rolul de a atrage vizitatorii străini care vor aduce şi cheltui
bani la Iaşi, dar opoziţia respinge ideea, considerând că doar o săptămână nu poate
avea o acţiune determinantă asupra economiei locale. În aprilie 1935, fără a mai
consulta Consiliul municipal, primarul Racovitză anunţă presa locală că în august
va avea loc o „lună a Iaşilor”2 (replică pripită la anunţata „lună a Bucureştiului”
care, potrivit presei, era noua găselniţă a „Vampirului”3 de a atrage oameni şi bani
către Capitală şi de a sărăci din nou provincia!) care va cuprinde o mare expoziţie
comercială şi industrială în Piaţa Bădărău (în cartierul gării), cu standuri amenajate
de municipalitate pentru expunerea mărfurilor locale şi cu atracţii populare – jocuri
şi distracţii de tip bâlci, curse, bătăi cu flori etc. Interesul economic – înviorarea
comerţului şi a serviciilor – este din nou clar de la început, atât prin amplasarea în
piaţă şi lângă gară, cât şi prin utilizarea unor mijloace consacrate de atragere de
clienţi: promisiunea distracţiei ieftine pentru toţi, reducere la transport, facilităţi de
cazare şi alimentaţie. La 29 mai, într-un interviu pentru Opinia, primarul declară că
„Luna Iaşului” este fixată definitiv între 15 septembrie şi 15 octombrie, iar la 20
iunie este primit în audienţă de Carol al II-lea care se declară interesat4, acceptă să
o patroneze (Carol al II-lea patronase şi „Luna Bucureştilor”) şi promite sprijin5,
întărind poziţia lui Racovitză în faţa adversarilor politici6.
1

Senatorul I. Botez, decanul Facultăţii de Litere, găseşte formula „justă” a dorinţelor
ieşenilor: „Iaşul spiritual şi istoric nu cerşeşte ajutor şi îşi revendică drepturile”, în Opinia,
30 mai, 1935, p. 3.
2
„«Luna Iaşilor» o mare expoziţie în localitate”, în Opinia, 26 aprilie 1935, p. 3 şi P.
Grancea, „Luna Iaşilor. Se reconstituie aspecte din Iaşul de odinioară”, în Opinia, 7 mai
1935, p. 3.
3
Ilie Râpă, „În luna Bucureştilor. Când lumea moare de necaz...”, în Opinia, 24 mai 1935,
p. 3.
4
În realitate, în ciuda promisiunilor şi declaraţiilor de presă, Carol al II-lea nu va patrona şi
nu va vizita nicio ediţie a sărbătorilor Iaşului şi Moldovei.
5
„Să luptaţi neîncetat să se facă dreptate Iaşului, oraş scump Mie şi ţării întregi, pentru
trecutul său unic în istoria neamului, pentru repetatele sacrificii făcute cu mersul vremii”,
„Ori de cîte ori voi fi chemat la Iaşi să prezidez o solemnitate, vin cu tot dragul şi întreaga
mulţumire. Voiu veni dar la Iaşi când mă veţi chema”, în Petre Grancea, „Ce a discutat
suveranul cu delegaţia ieşeană”, în Opinia, 30 iunie 1935, p. 2.
6
În septembrie 1935, când Racovitză convoacă fruntaşii Iaşului la o consfătuire pe tema
organizării „Lunii”, proiectul nu întâmpină nicio opoziţie din partea conservatorilor care
declară că sprijină orice acţiune ce vizează dezvoltarea economică, subliniind că un oraş
cultural nu mai poate exista în secolul XX fără susţinerea unui oraş economic. În
„Consfătuirea de la Primărie. «Luna Iaşilor»» a trăit eri câteva ore înălţătoare şi
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În ciuda entuziasmului cvasigeneral, pregătirile nu sunt vizibile în vara lui
1935, astfel încât încep să apară voci care, temându-se că rapiditatea execuţiei ar
avea repercusiuni negative asupra succesului dorit, cer amânarea festivităţilor
pentru 1936; în plus, deşi nu se aduce la cunoştinţa publicului, „Luna Bucureştilor”
nu fusese un succes economic1. O anchetă2 realizată de cotidianul Opinia (adept al
amânării festivităţilor pentru primăvara lui 1936) printre figurile notabile ale
Iaşului dezvăluie o nouă funcţie a manifestărilor festive: amânarea nu numai că ar
demoraliza şi ruina speranţele negustorilor (generând pierderi economice într-o
situaţie deja critică), ci, la fel de important acum, ar însemna o pierdere de prestigiu
în faţa rivalului Bucureşti. Or, posibilitatea de a se impune din nou (ca înainte de
1859) în faţa Bucureştiului, de a demonstra vizibil puterea şi creativitatea Iaşului
devine o dorinţă care pare să pună în umbră obiectivul economic şi aspectul utilitar
iniţial: „pentru fiecare sută cheltuită, realiza o mie de lei în loc”3; prin urmare, se
renunţă la amplasarea manifestărilor în zone periferice, dar cu dever comercial în
favoarea unei unice amplasări într-o zonă prestigioasă – dealul Copou – şi se
renunţă la o formulă organizatorică prea apropiată de iarmaroc şi distracţie
populară4 – nu se va aduce un Luna Park de la Bucureşti, ci va fi angajat unul local,
mai mic.
promiţătoare de suces”, în Lumea, 11 septembrie, 1935, p. 2 şi N. Gheorgiadi, „Acţiunea
pentru propăşirea Iaşului. Oraş al culturii fără redresare economică?”, în Politica, 17 iunie
1935, p. 2.
1
În săptămânalul satiric Caradaşca, apropiat comunităţii evreieşti locale, singurul opozant
consecvent al „lunii Iaşului”, se afirmă că primarul Racovitză ştia că „luna Bucureştilor”
înregistrase un deficit de 35.000.000 lei. În „Luna iaşilor”, Caradaşca, 18 august 1935, p. 3.
2
„Cum trebuie organizată «Luna Iaşilor»? Anchetă printre intelectuali şi comercianţii
oraşului nostru”, în Opinia, 4 august 1935, p. 3; „«Luna Iaşilor, cum şi când să se facă?
Alte trei răspunsuri. Ce cred d-nii: N. Gheorghiade, Manase Şpiegler şi C. Pogor”, în
Opinia, 8 august, p. 3; „Cum îşi imaginează «Luna Iaşilor» cunoscutul actor D. Mill.
Gheorghiu”, în Opinia, 9 august, p. 2; „O singură ecpoziţie în centrul oraşului pentru
«Luna Iaşilor»”, în Opinia, 10 august, pp. 1-2; „Cum trebuie organizată «Luna Iaşilor»”, în
Opinia, 11 august, p. 2; „Ultimele trei păreri în privinţa organizării «Lunii Iaşului»”, în
Opinia, 14 august 1935, p. 3; „Acţiunea pentru organizarea «lunei Iaşului»”, în Opinia, 15
august, p. 3.
3
I. Anestin, „Idei pentru Luna Iaşilor. Ce-ar fi, dacă toate ideile s-ar inspira şi de la latura
economică practică?”, în Noutatea, 8 august 1935, p. 2.
4
„...trebuie evitat ca aceasta să devie un fel de târg al Moşilor ediţie Iaşi: o distracţie pentru
vulg, cu multă zarvă. Nici surle, nici tobe, nici panorame cu paiaţe, nici miros de mititei la
grătar şi cofiţe de tulburel, ci o încercare de a stărni interes pentru istoricul, culturalul şi
pitorescu Iaşi, tinzând ca această capitală a Moldovei[...] să devie Heidelbergul României
Mari. Partea instructivă să întreacă pe cea distractivă...”, M.I. Duff, „Totul depinde de
destoinicia realizatorului”, în Opinia, 10 august, 1935, p. 1. M. Sadoveanu este un duşman
declarat al vulgarizării, dar recunoaşte necesitatea aspectului comercial: „Invitaţia mea nu
are însă o alură comercială; vă poftesc desigur să treceţi şi pe acolo unde cântă muzicile şi
fâlfâie flamurile; dar după aceea veniţi cu mine să vă arăt Iaşii cel adevărat, pe care puţini îl
cunosc”, apud M. Sadoveanu, „Luna Iaşilor”, în Adevărul literar şi artistic, 20 octombrie
1935, în Opere, vol. XIX, Bucureşti, Editura pentru literatură, 1964, pp. 499-506.
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Totuşi, obiectivul economic continuă să fie important, iar la 11 august 1935 are
loc o şedinţă a Consiliului municipal în care se fixează defintiv data „Lunii Iaşilor”:
29 septembrie – 29 octombrie şi locul de desfăşurare: parcul Carol din Copou.
Camera de comerţ a Iaşilor se implică şi pe 13 august 1935 are loc o consfătuire, la
care participă şi primarul, în care comercianţilor şi industriaşilor li se comunică
„datoria” de a sprijini „luna Iaşilor” întrucât aceasta este făcută exclusiv în
beneficiul lor şi sunt asiguraţi că există timp suficient pentru o organizare bună şi
un rezultat ce va fi „grandios”1. Tot acum sunt făcute publice şi obiectivele
municipalităţii: cel puţin 30.000 de vizitatori străini, fiecare cheltuind în medie 500
lei2. Planul municipalităţii este simplu: beneficiind de un transport ieftin şi atraşi de
faima culturală a Iaşului, de imaginea de mare oraş/fostă capitală, dar şi de
festivităţile grandioase pregătite de municipalitate (incluzând aici şi prezenţa
Regelui şi a altor oficialităţi), de posibilităţile de distracţie populară, totul însoţit de
o publicitate pe măsură3, curioşii cu buzunare pline se vor îngrămădi să vină să
vadă şi vor cheltui în Iaşi – pentru a se aproviziona sau a se distra – mai mult decât
ar face-o în locurile de domiciliu. În esenţă, e nevoie de cât mai mulţi vizitatori
care să se transforme în cât mai mulţi cumpărători (altfel spus, în opoziţie cu ideea
lui Sadoveanu, îmbrăţişată şi de alţi oameni de cultură, valorosului, dar prăfuitului
şi ascunsului muzeu care este Iaşul istoric şi cultural i se cere să-şi schimbe „logoul” şi să se metamorfozeze rapid într-un loc care să atragă destui vizitatori la
magazinele sale cu suveniruri!).
Inaugurarea „Lunii Iaşilor” şi a expoziţiei urbanistice are loc la 29 septembrie
1935 (în lipsa Regelui4), iar elementul central al discursursurilor oficialităţilor este
afirmarea necesităţii ca Iaşul să se prezinte ţării astfel încât Ceilalţi să poată
recunoaşte ca adevărate afirmaţiile cunoscute, perpetuate şi devenite stereotipuri,
privind măreţia şi importanţa culturală a vechiului Iaşi, dar, în acelaşi timp,
posibilitatea ca oraşul să se prezinte drept un important centru economic şi
industrial; „Luna Iaşilor” trebuie deci să fie o imagine reprezentativă şi seducătoare
a trecutului prestigios şi a viitorului optimist şi dinamic. Imaginile prezentate de
presă5 – în numere festive – sunt feerice: cu o lună în urmă, dealul Copoului era un
teren părăsit şi sălbatic, acum – prin meritul exclusiv al primarului Racovitză care a
1

„Consfătuirea de aseară dela Camera de Comerţ în vederea «Lunei Iaşilor»”, în Lumea, 14
august, 1935, p. 2.
2
„Importante hotărâri privind Luna Iaşului”, în Noutatea, 14 august 1935, p. 3. La Iaşi, în
acea perioadă, o pâine albă de 700 g costa 7 lei.
3
Presa locală are un rol primordial în această campanie de rebranding (sau măcar de
cosmetizare care să schimbe percepţia consumatorului despre produs, în speţă, Iaşul), iar
primarul Racovitză va cheltui doar pe reclamă un fond „cultural” de 400.000 lei aflat la
dispoziţia sa, apud Manifest, nr. 5, 10 iulie, 1935, p. 5.
4
Pretextul este neterminarea Fundaţiei Ferdinand ce trebuia inaugurată de Rege şi
amânarea centenarului Universităţii pentru 1936 din lipsă de fonduri, fapt care duce la
suspendarea tuturor serbărilor culturale ce gravitau în jurul Universităţii.
5
În special de Opinia, Noutatea, Lumea şi începând cu 1 octombrie şi de nou înfiinţatul
Chemarea.
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depus o muncă „titanică”1–, este un mic oraş modern cu „alei superbe, grădini
admirabile, turnuri decorative înălţate cu mult gust artistic, iar în mijlocul acestei
aşezări de toată frumuseţea se ridică numeroase standuri de aleasă
arhitectonică...”2; de la poarta „impunătoare” până la terenul „imens” ocupat de
Luna Park şi la jetul „uriaş” de apă, de la standul „splendid” al Soc. Comunale de
electricitate la pavilionul cu trei turnuri „uriaşe” al intreprinderilor industriale şi
comerciale şi la standul în formă de sticlă3 de zece metri înălţime al Spiridoniei,
totul este făcut cu un singur scop: să stârnească admiraţia. Din a doua săptămână,
încep să apară în presa locală serii de articole care prezintă laudativ şi care par a
avea rolul de a stârni curiozitatea cititorului, semn că numărul vizitatorilor nu era
cel sperat. Reîncepe deci campania de propagandă a realizărilor municipalităţii în
presă (numai din iulie şi până la începutul lui octombrie s-au publicat 417 articole
cu „ode aduse Lunei Iaşilor şi elogii adresate Primarului Municipiului nostru”4),
campanie menită să arate din nou că „Luna Iaşilor” este alternativa la dezinteresul
Bucureştilor faţă de provincie şi dovada vitalităţii şi forţei de creaţie a ieşenilor.
Prin urmare, important este să se impună prin repetare (şi nu prin veridicitate)
imaginile şi simbolurile care conotează puterea, creaţia, dinamismul, aşadar chipul
unui altfel de Iaşi, „mai tânăr, mai frumos, mai viu”5, în opoziţie flagrantă cu
imaginea stereotipă a „lâncezelii bătrânicioase”6 şi a „îngheţului”7, a „refuzului de
de a trece la act”8 al Iaşilor, „cetate a morţii, a somnului, a plictiselii”9. Mass-media
media prezintă exagerat10 standurile din cadrul Expoziţiei economice din Copou,
1

I. Belfert, „Popas în rondul al Iilea. Expoziţia din dealul Copoului”, în Lumea (număr
festiv), 30 septembrie 1935, p. 4.
2
I. Belfert, „Popas în rondul al Iilea”, p. 4.
3
Standul în care se vinde apă minerală de Slănic pare să se păstreze cel mai bine în
memoria vizitatorilor, cf. amintirile uneia dintre puţinele memorialiste ale Iaşilor, Rodica
Weidner-Ciurea: „În fiecare an, la sfârşitul verii, se sărbătorae în capitala Moldovei “Luna
Iaşilor”, când parcul devenea aria pe care toate firmele, întreprinderile şi instituţiile oraşului
îşi expuneau, în forme alegorice, produsele sau activităţile specifice. Îmi amintesc că
Spitalul Sf. Spiridon avea expusă mai întotdeauna cu acest prilej o sticlă de apă minerală
Slănic Moldova, imensă, în partea de jos prevăzută cu un chioşc interior, unde se vindeau
sticlele de apă minerală amatorilor…”, în Rodica Weidner-Ciurea, Iaşul copilăriei mele,
Sfântu-Gheorghe, Eurocarpatica, 2002, p. 92.
4
„Articolul no. 418...”, în Lumea, 11 octombrie 1935, p. 2.
5
Ibid.
6
„Revista revistelor. Însemnări ieşene, nr. 3-1936”, în Revista Fundaţiilor Regale, martie
1936, p. 718.
7
„Revista revistelor. Însemnări ieşene, nr. 3-1936”, p. 719.
8
P. Comarnescu, „Ciudata personalitate a Iaşilor”, în Vremea, 20 octombrie 1935, p. 2.
9
„De ce mor Iaşii? Cum vedeţi reînvierea Iaşilor? De ce aţi părăsit Iaşii?”, în Vremea, nr.
410, 20 octombrie, p. 6.
10
Sunt folosite mereu calificative precum „orbitor”, „inedit”, „măreţ”, „cu gust”, „minune”,
„splendid”, „surprinzător de interesant” ce descriu „aşezarea de basm” apărută aproape
peste noapte. În „Vizitând parcul expoziţiei din dealul Copoului” din Opinia, 5 octombrie
1935, p. 2; C. Meissner, „O legendă spulberată?”, în Opinia, 6 octombrie 1935, p. 1; „Cu
prilejul inaugurării «Lunii iaşului»”, în Opinia, 7 octombrie 1935, p. 3; „Ce am văzut în

164

ACTA IASSYENSIA COMPARATIONIS, 10/2012
RITURI DE TRECERE / RITES OF PASSAGE / RITES DE PASSAGE
________________________________________________________________________________

dar şi expoziţiile culturale din Palatul administrativ, din Şcoala „Trei Ierarhi” sau
de pe strada Carol, neuitând să sublinieze continua afluenţă de vizitatori; vedeta
este, în toate relatările, pavilionul municipalităţii şi „Iaşul in miniatură”. O altă
strategie de atragere a vizitatorilor utilizează ultima descoperire a propagandei,
cinematograful: ieşenii sunt anunţaţi că se va turna un film având ca subiect Iaşul şi
„Luna” sa, începând cu 13 octombrie, şi zilnic vizitatorii vor fi filmaţi, presa
anunţând din timp locul exact unde va fi echipa de filmare; astfel, cu numai 10 lei
taxa de intrare, orice ieşean se poate transforma din simplu spectator în actor, un
„star” cunoscut de întreaga ţară şi, în fond, nemuritor. Mulţumită timpului frumos,
Primăria decide prelungirea „Lunii Iaşilor” până la 15 noiembrie şi obţine şi
prelungirea reducerilor de 50% pentru CFR. Oficial, s-au înregistrat 100.000 de
vizitatori, din care 30.000 de provinciali, în condiţiile în care Iaşul avea 104.700
locuitori1; încăsările primăriei sunt de aproximativ 1.500.000 lei2. Agenda lunii
octombrie este bogată: are loc Congresul „Uniunii oraşelor” şi toţi primarii din ţară
vin la Iaşi, unde, evident, li se face turul expoziţiei, sunt duşi la teatru şi la ospăţul
oferit de Textila, prilej pentru primarul capitalei, Al.G. Donescu, să adreseze
cuvinte de laudă conducătorilor ieşeni3; vin în vizita-pelerinaj 300 de membri ai
„Cercului ieşenilor” (18-20 octombrie) ce consideră o datorie a cheltui bani la Iaşi
şi care nu vor să mai vadă Iaşul doar ca un oraş al amintirilor şi un cimitir4 al
marilor oameni de cultură din trecut, ci ca un „centru de muncă, de producţiune, de
creaţiune”5. După o închidere oficială foarte discretă, Opinia face o analiză a
cauzelor ce au dus la insuccesul economic6 al demersului municipalităţii. Dacă
primăriei i se reproşează lipsa de experienţă în organizarea unor manifestări de
anvergură şi inexistenţa unui element ingenios à la Turnul Eiffel care să
funcţioneze cu adevărat ca magnet de vizitatori, în schimb, vinovaţi sunt
consideraţi comercianţii care nu au avut încredere în „Luna Iaşilor” şi nu s-au
pregătit la timp sau suficient; paradoxal, se reproşează absenenţa din expoziţie a
factorului istoric, municipalitatea bazându-se prea mult pe renumele oraşului pentru
pavilionul municipal”, în Opinia, 8 octombrie 1935, p. 3; „Evoluţia remarcabilă a
industriilor”, în Opinia, 9 octombrie 1935, p. 3.
1
E. Petrov, „Note generale despre Iaşi”, în Primul anuar-ghid al municipiului Iaşi, 19351936, p. 44.
2
„Vizitatorii «Lunii iaşilor». Bilanţul expoziţiei dela Copou”, în Opinia, 31 octombrie
1935, p. 1.
3
„Iaşul ospitalier. Când ieşenii primesc... dau din toată inima”, în Lumea, 16 octombrie
1935, p. 1 şi „Primarul Capitalei a spus: Cu gospodarii pe care-i are Iaşul, oraşul nu va
pieri”, în Lumea, 17 octombrie 1935, p. 1.
4
„Iaşul nu mai trebuie să fie oraşul amintirilor, căci amintire înseamnă bătrâneţe, moarte”,
declara Gr. Trancu la întâlnirea de la Expoziţie a Cercului ieşenilor cu asociaţia Prietenii
Universităţii, apud „Sute de ieşeni din Bucureşti şi-au luat eri angajamentul de a lupta
neîncetat pentru Iaşi”, în Lumea, 21 octombrie 1935, p. 1.
5
I. Armeanu, „Au venit ieşenii din Bucureşti”, în Opinia, 20 octombrie 1935, p. 2.
6
Dorita înviorare a comerţului s-a produs totuşi, dar doar în săptămâna începută cu 14
octombrie, Sf. Parascheva, când pelerinii au venit la Iaşi, apud „S-a înviorat piaţa
comercială la Iaşi în ultimele tri zile”, în Noutatea, 15 octombrie 1935, p. 3.
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a mai oferi spre vizionare şi reprezentări ale acestui element. Criticile în presă sunt
foarte puţine şi vin mai ales din partea opoziţiei; ziarul Politica declară că totul a
fost un „bîlci” şi „doar reclamă”1, revista Manifest vorbeşte de o „maimuţăreală” a
primarului care „a făcut câteva ţarcuri şi barăci – numite pompos standuri sau
pavilioane, apoi a ameţit de glorie şi a leşinat de nemurire”2, revista Caradaşca, cea
mai acidă (dar nu dezinteresată3), observă că cei veniţi la Iaşi nu au fost o
„populaţie cheltuitoare, ci o populaţie modestă şi econoamă”4 şi că, în final, totul a
fost inutil, dar a costat5. Dacă Primăria recunoaşte că obiectivul saltului economic
nu a fost îndeplinit, redresarea comercială nu s-a făcut, iar negustorii care au avut
speranţe mari se arată mai degrabă dezamăgiţi (deşi investiţiile lor nu au fost prea
mari), în schimb, sub aspect simbolic şi politic, presa apropiată municipalităţii
consideră că Iaşul istoric a devenit „actual”6 şi s-a impus ca subiect al lumii
politice, forţând Bucureştiul să recunoască necesitatea unei soluţii economice
imediate care să înlocuiască modelul compensator al titulaturilor onorante. Din
punct de vedere simbolic, manifestarea poate fi considerată o reuşită, funcţionând
ca „dovadă a posibilităţilor nesfârşite a unui oraş năpăstuit de un regim centralist şi
totodată anarhic”7, iar impresia generală că s-a cheltuit mult şi s-a risipit (fără a
exista calcule economice reale), că s-a construit mult şi repede contribuie la această
concluzie. Prin urmare, municipalitatea doreşte permanentizarea acestui tip de
expoziţie, iar parlamentarii ieşeni anunţă pregătirea unui proiect de lege cu un
singur articol care să oblige direcţia CFR să acorde anual municipiului Iaşi
reducere de 50% şi 75% pe durata „lunii Iaşilor” şi care să protejeze Iaşul de
concurenţa neloaială a Bucureştiului.
Astfel, în martie 1936, din nou fără consultări prealabile8, primarul Racovitză
anunţă că „Luna Iaşilor” va avea loc în perioada 1 mai – 1 iunie9 şi stabileşte şi
planul general al noii expoziţii: construcţia a 20 de noi pavilioane, construirea unor
1

G. Baciu, „Bilanţul bâlciului dela Copou”, în Politica, 28 octombrie 1935, p. 2.
Manifest, 25 octombrie 1935, p. 2.
3
În Caradaşca apare reclamă negativă plătită de tipul: „Luna Iaşilor? Nu! Chilipirul Iaşilor
e magazinul Kratemştein din str. I.C. Brătianu” (vezi numărul din 6 octombrie, 1935, p. 3).
4
„Luna Iaşilor. Între vis şi realitate”, în Caradaşca, 6 octombrie 1935, p. 1.
5
P. Ghiţescu, „Ce-a vrut d-nul primar?”, în Caradaşca, 30 octombrie 1935, p. 1.
6
L. Preda, „Luna Iaşilor. Rezultate şi perspective”, în Chemarea, 18 noiembrie 1935, p. 1.
7
N. Dalu, „Închiderea expoziţiei Iaşilor”, în Opinia, 18 noiembrie 1935, p. 1.
8
La începutul lui martie 1936, Asociaţia comercianţilor şi industriaşilor ţine o şedinţă
despre avantajele şi dezavantajele organizării „lunii” în primăvară sau toamnă, fără să se
hotărască şi propunând, prin urmare, un plebiscit printre comercianţi; dar sunt cu toţii de
acord că e nevoie şi de un element sigur pentru comerţ, un „târg ieftin” în paralel cu
expoziţiile. Anunţul primarului îi ia pe toţi prin surprindere, dar nu se pot opune. Cel mai
probabil, primarul Racovitză, angajat într-un război aproape personal cu Capitala, a dorit să
suprapună „Luna Iaşilor” peste „Luna Bucureştilor” pentru a da o lovitură de imagine
Bucureştiului, dacă nu şi economică (în speranţa ca provincialii vor prefera sa vină la Iaşi,
şi nu la Bucureşti!).
9
„1 mai – 1 iunie Luna Iaşilor 1936. Au început pregătirile la parcul dela Copou”, în
Opinia, 12 martie 1936, p. 3.
2
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replici ale „Hanului Ancuţei” şi ale vechii „Bolta Rece”, concurs automobilistic.
Ulterior1, primarul precizează că „Luna Iaşilor” va avea loc între 17 mai şi 15 iunie
iunie şi va mai cuprinde o reproducere a Arcului vechii Academii Mihăilene,
comemorarea Junimii, concerte simfonice şi un concurs hipic. La sfârşitul lunii
aprilie apar întrebări şi nelinişti în presă: nu există afişe, nu se văd pregătiri în oraş;
în schimb, există reclame2 (dar şi contrareclame3 care revelează intenţia
Bucureştilor de a lua banii provincialilor şi altfel decât folosind forţa politică!) la
„Luna Bucureştiului” care începe la 9 mai. Chiar şi la jumătatea lunii mai presa nu
ştie decât zvonuri de la primărie şi califică drept „ciudată”4 această situţie, mai ales
ales că parţiala nereuşită a „Lunii” din 1935 s-a datorat şi insuficientei publicităţi
făcute, iar de la 1 mai intraseră în vigoare şi reducerile de 50% pentru transportul
CFR5, conform protocolului încheiat în 1935. Primul anunţ apare cu o zi înainte de
deschidere, la 17 mai, cu observaţia că nu s-a construit niciun pavilion nou, iar
replicile la „Hanul Ancuţei”, „Bolta Rece” şi „Arcul Academeiei Mihăilene” vor fi
terminate în luna iunie! Presa nici măcar nu invită ieşenii în vizită, îi avertizează că
vor fi deziluzionaţi, dar că e o datorie civică să „participe cu suflet”6. Totuşi, în
discursul de la inaugurare al primarului Racovitză este prezentată triumfalist
semnificaţia „Lunii”: e dovada evidentă a faptului că Iaşul merită sprijinul pe care
îl cere de la ţară, că nu este doar un oraş, nici măcar doar o fostă capitală, ci „un
centru important”7! La începutul lui iunie e clar pentru toată lumea că e un fiasco
economic şi moral, nici măcar ieşenii nu vizitează expoziţia, iar presa nu abordează
deloc subiectul.
În timpul verii 1936 continuă în presă denunţarea rapacităţii capitalei care
transformă provincia în „ruine istorice”8 şi se anunţă „tradiţionalele” manifestări
festive ale Iaşului din toamnă, dar primarul Racovitză doreşte ceva mai amplu, o
manifestare de anvergură care să nu reprezinte numai Iaşul şi ieşenismul, ci
Moldova şi moldovenismul9: „Luna Moldovei”. La sfârşitul lui august se lărgeşte
spaţiul expoziţional din parcul Carol al II-lea şi sunt anunţate noi atracţii populare:
intrare gratuită după ora 21 (cu excepţia sâmbetei şi duminicii), o expoziţie de
păsări şi animale mici, un circ, un Luna Park mai mare, o cherhana a restaurantului
„Vraja Lunii” etc., dar şi un pavilion mănăstiresc – la cererea Mitropolitului
Nicodem –, reconstruirea Hanului Ancuţei, a Boltei Reci, a Arcului Academei
1

„Serbările dela Iaşi. Interview cu d. Primar Osvald Racoviţă”, în Iaşul, nr. 4, martie 1936,
pp. 65-66.
2
„Vizitatorii din provincie vor avea tot confortul în cursul Lunii Bucureştilor”, în Noutatea,
Noutatea, 30 aprilie 1936, p. 4 şi „Luna Bucureştilor, anuala atracţiune românească”, în
Opinia, 8 mai 1936, p. 2.
3
„Nu vă duceţi la Bucureşti!”, în Opinia, 9 mai 1936, p. 1.
4
„Ce este cu luna «Iaşilor«? O ciudată lipsă de publicitate”, în Opinia, 13 mai 1936, p. 1.
5
I.Fr. Botez, „Iaşul aşteptărilor”, în Noutatea, 3 mai 1936, p. 2.
6
„Mâne Duminecă se deschide oficial Luna Iaşilor”, în Opinia, 17 mai 1936, p. 3.
7
I. Armeanu, „S`a inaugurat expoziţia «lunii Iaşilor»”, în Opinia, 19 mai 1936, p. 3.
8
Aurel Leon, „Bilanţul a două decenii de progres şi civilizaţie. Consecinţele sistemului
centralist prin care capitala ia totul iar provincia nimic”, în Opinia, 10 iulie 1936, p. 1.
9
„Moldovenismul. Un drept şi o datorie”, în Opinia, 22 septembrie 1936, p. 1.
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Mihăilene, a camerei de şedinţe a Junimii, centenarul Academiei Mihăilene,
centenarul Academiei de Arte Frumoase şi un ciclu festiv de reprezentaţii teatrale
la Teatrul Naţional cu preţuri „populare”1 (biletele costă 30, 20 şi 10 lei),
dezvelirea statuii lui Gh. Mârzescu; CFR-ul acordă o reducere de 50% în timpul
săptămânii şi 75% pentru sâmbătă şi duminică. Pentru a crea solemnitatea necesară
marcării importanţei manifestării, primarul Racovitză invită, din nou, pe regele
Carol al II-lea (care îl primeşte în audienţă pe Racovitză şi cere planurile
manifestării2), dar şi pe toţi primarii din ţară la inaugurare. Expoziţia se deschide la
la 15 septembrie, dar inaugurarea oficială (fără rege!) are loc la 20 septembrie.
Preluând îndemnurile primarului de la inaugurare şi viziunea sa privind scopul
demonstrativ al festivităţilor, caracterul lor prestigios – acela de a demonstra ceea
ce Iaşul poate realiza de unul singur şi transformarea Expoziţiei în „ceva mai
mult”3 decât banii încasaţi pe biletele de intrare –, presa cere ieşenilor să participe,
subliniind că nu mai este vorba de o chestiune economică, ca în 1935, ci una de
„morală”4: Iaşul trebuie arătat vizitatorilor ca un oraş mare, ce „palpită”5 de unul
singur, un centru economic, cultural şi politic independent de Bucureşti, care să
corespundă reprezentării gloriosului oraş al trecutului. Prin urmare, ieşenii
entuziaşti trebuie să se prezinte frumoşi într-un oraş frumos, chiar cu riscul unor
sacrificii băneşti (de altfel, investiţia în splendoare nu aduce beneficii imediate);
implicarea şi dinamizarea ieşenilor au ca scop (care nu mai este unul secundar, ca
în 1935, ci imperativ) spulberarea unei stereotip, şi anume a ceea ce primarul
Racovitză numeşte „legenda indolenţei moldoveanului”6, prin arătarea şi
demonstrarea capacităţii de „mişcare”7 şi acţiune.
Faţă de 1935, presa se rezumă la sprijinirea primarului8 prin anunţuri şi
îndemnuri la patriotismul local, dar nu mai publică reportaje-reclamă şi nu mai
prezintă imaginile de basm ale expoziţiei. Cu o singură excepţie, Noutatea, care
reia arsenalul de imagini exagerate: toamnă bogată, pavilioane feerice, Luna Park
cu distracţii copioase, muzică, aglomeraţie, parcul ce pare „un colţ de staţiune
1

„Un ciclu festiv la Teatrul Naţional”, în Opinia, 23 septembrie 1936, p. 2.
„Marile pregătiri pentru «Luna Moldovei»”, în Opinia, 13 septembrie 1936, p. 1.
3
„Trebue spulberată legenda că Moldovanul ar fi indolent. Ce trebue să însemne o lună a
Moldovei – Punctul de vedere just al Primarului Iaşilor”, în Opinia, 23 septembrie 1936, p.
1.
4
„Toţi ieşenii să ajute la reuşita «Lunei Moldovei»”, în Opinia, 17 septembrie 1936, p. 1.
5
„De ce trebue să isbândească Luna Moldovei”, în Lumea, 19 septembrie 1936, p. 2.
6
„Trebue spulberată legenda că Moldovanul ar fi indolent. Ce trebue să însemne o lună a
Moldovei – Punctul de vedere just al Primarului Iaşilor”, în Opinia, 23 septembrie 1936, p.
1.
7
Ibid.
8
Noutatea îl laudă constant pe O. Racovitză prin editorialele şi articolele semnate de
Aureliu Corlat şi I.Fr. Botez, dar o figură aparte face Chemarea naţionalistă care îl
mitizează pe O. Racovitză şi-i atribuie rolul de „erou salvator” al Iaşilor şi Moldovei. Apud
Laur Preda, „Figuri în relief”, Chemarea naţionalistă, 10 septembrie 1936, p. 2 şi Laur
Preda, „Luna Moldovei. D. primar Racovitză luptă eroic pentru redresarea Iaşilor şi
Moldovei”, Chemarea naţionalistă, 4 octombrie 1936, p. 2.
2
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balneară”1, iar expoziţia se decupează de restul oraşului ca ceva complet diferit:
„luminile feerice din timpul nopţii dau un aspect cât se poate de occidental acestui
oraş miniatural, unde industriile moldoveneşti şi-au întins plasa lor de atracţie”2,
totul contribuind la identificarea Iaşului cu un „mare oraş din lumea visului”3, luat
cu asalt de provinciali4. Paradoxal în acest context, chiar şi cel mai bine intenţionat
şi cel mai vocal propagandist al Iaşului, preşedintele „Cercului ieşenilor”, Gr.
Trancu-Iaşi, consideră că organizarea e proastă şi găseşte, sâmbăta, expoziţia goală
şi oraşul pustiu5.
Şi în vara lui 1937 continuă ridiculizarea6 bucureştenilor şi denunţarea
centralismului distrugător. La începutul lunii mai7, primarul Racovitză anunţă – din
din nou fără consultarea Consiliului comunal – că „Luna Moldovei” se va face în
septembrie şi că vor fi invitate toate oraşele României. Parcul Carol al II-lea va
avea un „aspect măreţ”8 (totul se face după planurile primarului!) şi „impozant”9 şi
şi va cuprinde: un pavilion al marii industrii în care vor expune industriaşi din toată
ţara (în valoare de 3.000.000 de lei), reconstituirea unei crame, a unui hambar
tradiţional şi a unei peşteri10, teatru în aer liber; reprezentări ale viitorului Iaşi,
precum expunerea machetelor unor realizări urbanistice, de pildă noua piaţă Sf.
Spiridon (cea veche fusese distrusă complet în incendiul din 1935), piaţa din faţa
Fundaţiei Ferdinand şi zona centrală Mitropolie – Teatrul Naţional –
Comandament, centrată în jurul statuii ecvestre a lui Carol I (zonă decongestionată
prin dărâmarea tuturor construcţiilor dintre Comandament şi str. Mârzescu)11. Nu
va mai exista un loc de distracţii întrucât primarul Racovitză consideră că nu atrage
interes suficient12 şi pentru că nu doreşte ca manifestarea să mai fie comparată cu
un iarmaroc, iar pe locul rămas gol va fi construit noul pavilion al Moldovei; se
demolează şi pavilioanele Gheler şi Victoria pentru că „nu mai corespund cu

1

I.Fr. Botez, „Expoziţia Lunii Moldovei”, Noutatea, 30 septembrie 1936, p. 2.
Ibid.
3
I.Fr. Botez, „S-a deschis expoziţia”, în Noutatea, 22 septembrie 1936, p. 2.
4
„Provincia vizitează zilnic Expoziţia ieşeană”, în Noutatea, 20 octombrie 1936, p. 2.
5
Petre Mircea, „Cuvinte despre Iaşi într`o convorbire cu d. Gr. L. Trancu, fost ministru”,
Opinia, 7 octombrie 1936, p. 1.
6
Aurel Leon, „Impresii de provincial. Aspecte bucureştene”, în Opinia, 17 iulie 1937, pp.
1-2; „Impresii de provincial. Bucureşti, oraşul sportului şi al grătarului”, în Opinia, 21 iulie
1937, pp. 1-2.
7
„Toate oraşele din ţară vor participa la «Luna Moldovei»”, în Noutatea, 8 mai 1937, p. 2.
8
Z. Dessmond, „Parcul expoziţiei dela Copou va lua un aspect măreţ”, în Opinia, 7 august
1937, p. 2.
9
Petre Grancea, „Mari pregătiri pentru «Luna Moldovei»”, în Opinia, 3 august 1937, p. 2.
10
Z. Dessmond, „Parcul expoziţiei dela Copou va lua un aspect măreţ”, în Opinia, 7 august
1937, p. 2.
11
Z. Dessmond, „Machetele viitoarelor realizări urbanistice ieşene au fost frumos
executate”, în Opinia, 8 august 1837, p. 3.
12
Z. Dessmond, „«Pavilionul Moldovei» din Parcul Expoziţiei”, în Opinia, 10 august 1937,
p. 3.
2
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estetica parcului”1. La 10 august se începe construcţia „oraşului model”, a cramei şi
şi a pavilionului industriei; în pavilionul Moldovei se construieşte o replică a unei
case româneşti în stil vechi, cu cerdac şi o hartă în relief a Moldovei, cu 500 de
becuri colorate, după modelul hărţii României înfăţişate deja la Expoziţia
Internaţională de la Paris. Toate lucrările se desfăşoară, ca de obicei, sub
supravegherea primarului Racovitză, care reuşeşte să fie perceput din nou ca
singurul responsabil de organizarea sărbătorilor ieşene, singurul capabil să
depăşească toate piedicile puse de Bucureşti sau de opoziţia locală. Primarul obţine
şi reducerile pe CFR2, astfel încât, cu patru zile înaintea inaugurării, presa declară
pregătirile terminate şi reiterează ieşenilor datoria de a a curăţa şi înfrumuseţa
oraşul3 şi de a participa la Expoziţie, subliniind că, după ce primarul a făcut tot ce a
a fost posibil, responsabilitatea reuşitei aparţine cetăţenilor4. La inaugurarea din 16
septembrie a celei de „a treia lună a Iaşilor şi a doua lună a Moldovei contopite de
aici înainte”5, primarul Racovitză este lăudat ca cel care a avut ideea reînviorării
Iaşilor prin intermediul Expoziţiei şi ideea de a atrage atenţia ţării asupra Iaşului
altfel decât prin cuvinte, reuşind să deschidă „un nou capitol de viaţă”6 pentru Iaşi
şi Moldova şi să risipească „legenda că moldoveanul este indolent”7.
Prezentarea Expoziţiei în presă începe cu o critică8 neaşteptată: lipseşte ceea ce
ce este cel mai important, nota de veselie şi sărbătoare dată de prezenţa distracţiilor
populare; graficele şi fotografiile au înlocuit căluşeii şi baraca de tir, dar nu produc
niciun pic de entuziasm şi nu fac vizita memorabilă. Există, în schimb, noile
reprezentaţii teatrale în aer liber ale Teatrului Naţional, subvenţionate de primărie9,
primărie9, tot după modelul de mare succes de la Expoziţia Internaţională de la
Paris, unde mâncarea şi băutură românească au sedus vizitatorii – „propaganda prin
stomac este cea mai eficace”10 –, Bolta Rece oferă vinuri de Cotnari, iar Hanul
Ancuţei mâncare tradiţională, contribuind la atragerea vizitatorilor.
1

Z. Dessmond, „Un fastuos pavilion al Industriei se va construi în Parcul Expoziţiei dela
Copou”, în Opinia, 17 august 1937, p. 3.
2
Doar reducerea de 50%, cea de 75% pentru sâmbătă şi duminică va fi obţinută abia la 18
septembrie. În „Dl. Gh. Gheorghiu a obţinut aprobarea reducerei de 75% pe c.f.r. în timpul
«Lunei Moldovei»”, în Lumea, 19 septembrie 1937, p. 4.
3
Z. Dessmond, „Pentru un aspect cât mai atrăgător al Iaşului în timpul Lunii Moldovei.
Câteva propuneri practice”, în Opinia, 10 septembrie, p. 2.
4
I.L. Basarabeanu, „Toţi ieşenii au datoria să sprjine acţiunea oficială pentru reuşita Lunii
Moldovei”, în Opinia, 11 septembrie 1937, p. 1.
5
„Inaugurarea în cadru festiv a «Lunei Moldovei» în parcul «Regele Carol» dela Copou”,
Lumea, 17 septembrie 1937, p. 2 şi „Inaugurarea Lunii Moldovei, asistenţa-discursurilebanchetul”, în Noutatea, 17 septembrie, p. 2.
6
Vezi „Inaugurarea în cadru festiv a «Lunei Moldovei» în parcul «Regele Carol» dela
Copou”, p. 2 şi „Inaugurarea Lunii Moldovei, asistenţa-discursurile-banchetul”, p. 2.
7
Ibid., 2.
8
Aurel Leon, „Trebuesc distracţii populare la parcul Expoziţiei dela Copou”, în Opinia, 18
septembrie 1937, p. 3.
9
Subvenţia este de 25.000 lei, cf. Lumea, 22 septembrie 1937, p. 2.
10
„Supeu de gală”, Însemnări ieşene, 15 septembrie1937, p. 320.
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La 29 de zile de la inaugurare au vizat biletele CFR 50.000 de provinciali şi au
vizitat Expoziţia 38.000 de ieşeni, ceea ce este considerat un succes, iar primarul
Racovitză se declară mulţumit1, mai ales că bugetul a fost ca de obicei mic2, iar
expoziţia a înregistrat din nou un deficit de 200.000 lei3. O parte a presei e
interesată numai de bilanţul „moral”4 al oraşului miniatural din dealul Copoului, de
de uimirea pe care o poate exercita acest oraş asupra provincialului ce-şi vizează
biletul întrezărind prin grilaj parcul imens cu „palate de basm” în care bogăţiile
provinciei şi perspectivele economice miraculoase ale Iaşului există prin simpla lor
arătare.
În 1938, interesul municipalitaţii pentru „Luna Iaşilor/Luna Moldovei” este
minor, O. Racovitză pierde alegerile, fiind înlocuit la 14 febuarie cu M. Eşianu.
Primăria nu mai vrea să investească bani în construcţia de pavilioane şi în
organizare, experienţa anilor trecuţi arătând că se înregistrează întotdeuna pierderi.
Există o oarecare presiune din parte opiniei publice pentru continuarea
manifestărilor festive – deja numite „tradiţii” –, dar pe fondul înmulţirii cazurilor
de febră tifoidă din Iaşi şi, probabil, al neputinţei de a aduna bani într-un timp atât
de scurt, se anunţă amânarea pentru 1939. Războiul şi schimbările politice
ulterioare vor întrerupe seria festivităţilor ieşene.
Această serie de acte performative5 (cu ieşenii pe post de „spect-actori”6, făcuţi
făcuţi actori – şi chiar actori de cinema în 1935! – în decorul construit pe
scena/platoul parcului Carol al II-lea în scop didactic după un model ce aminteşte
de J.-J. Rousseau7), organizate şi controlate de Primărie cu scopul de exprima –
1

„Câteva date şi cifre asupra «Lunei Moldovei»”, Lumea, 14 octombrie 1937, p. 1.
În 1937 bugetul Iaşului este de aprox. 66.000.000 lei, de patru ori mai mic decât al
Ploieştiului, pentru că nu avea venituri proprii, cf. „Oraş sărac; totuşi...”, în Opinia, 2
octombrie 1937, p. 1.
3
„Rezultatul expoziţiei”, în Politica, 31 octombrie 1937, p. 4.
4
I.Fr. Botez, „Câteva consideraţiuni prilejuite de Expoziţia din parcul Carol al II-lea”, în
Noutatea, 12 octombrie 1937, p. 2.
5
Şi în sensul larg dat de E. Goffman – care considera că viaţa cotidiană într-o structură
socială este ea însăşi performanţă – de „prezentare de sine în viaţa cotidiană”, apud E.
Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life, 1959 şi Interaction Ritual: Essays on
Face-to-Face Behavior, 1967, dar şi în cel dat de V. Turner, de scoatere la suprafaţă a ceea
ce este de obicei ascuns, de „performanţă reflexivă”: oamenii se pot cunoaşte mai bine pe ei
înşişi atunci când observă sau participă la performanţe generate şi prezentate de alţi
oameni, apud V. Turner, The Anthropology of Performance, New York: PAJ, 1987, p. 81.
6
Termenul e inventat de P. Lardellier pentru a-i defini pe participanţii la riturile comunitare
comunitare care se privesc unii pe alţii în timp ce performează sau doar asistă. Oricine este
privit de ceilalţi şi prin aceasta devine mai mult decât un spectator, în P. Lardellier, Teoria
legăturilor ritualice, Bucureşti, Tritonic, 2009, pp. 216-217.
7
„Împlântaţi în mijlocul unei pieţe un stâlp împodobit cu flori, adunaţi poporul şi
sărbătoarea începe ca prin farmec. Sau, mai bine, faceţi un spectacol al spectatorilor;
transformaţi-i pe ei în actori, astfel încât fiecare să se vadă şi să se iubească pe sine în
ceilalţi pentru ca toţi să devină şi mai uniţi”, apud J.-J. Rousseau, „Scrisoare către domnul
d`Alembert”, în Scrieri despre artă, Bucureşti, Minerva, 1981, p. 249.
2
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prin intermediul limbajului cunoscut al sărbătorilor populare – o ideologie1 şi o
identitate urbane, aparţine aparent categoriei ceremonialurilor întrucât le lipseşte
elementul „mistic”2, iar controlul ecleziastic este cvasi-inexistent. În mod
tradiţional (din perspectiva istoriei antropologiei culturale), ritul este legat de mit,
inclus în domeniul sacrului şi asociat cu scopuri magice şi religioase. Dar
sărbătoarea (chiar şi cea civilă, profană, care separă cotidianul de un altceva
excepţional şi converteşte timpul muncii în timp al distracţiei şi plăcerii!) nu e o
performanţă obişnuită, un ceremonial, ea este o celebrare simbolică a „ceva” întrun timp şi un spaţiu consacrat unor activităţi colective specifice şi expresive, având
capacitatea de a continua un trecut asumat, de a rupe şi răsturna sau de a instaura o
nouă ordine în urma unei revoluţii. Ca şi opoziţiile sacru/profan, rit/ceremonie, şi
opoziţia ritual festiv (liturghie şi sărbătoare religioasă)/ceremonie festivă
(sărbătoare civilă şi divertisment) aparţine paradigmei antropologice clasice (Tyler,
Frazer şi mai ales Durkheim, deşi acesta atrage atenţia asupra caracterului mixt al
sărbătorii!). Dacă însă ne raportăm la o nouă paradigmă în care ritul este eliberat
din contextul religios şi studiat ca obiect social, ca proprie realizare, ca „rit
profan”3 sau ca „ritual secular”4 ce nu are legături cu credinţa, transcendenţa şi cu
ceea ce ele oferă credincioşilor, ci cu implicarea şi alteritatea, opoziţia
rit/ceremonial nu mai este viabilă. C. Rivière afirmă că ceremonialul nu e doar
formalism „golit de substanţă interioară şi de viaţă”5, ci are ca referent o valoare
(spirituală, politică, economică) care nu are legătură cu transcendentul6; credinţa
este investită în idei, personaje, obiecte cărora li se conferă o valoare superioară şi
care exercită fascinaţie asupra grupului social7.
Definiţia pe care Rivière o dă ritului (în general şi religios, şi profan) poate
include şi manifestările sărbătoreşti ale Iaşului: ritul este un ansamblu de conduite
colective relativ codate, cu suport corporal (verbal, gestual, postural), cu caracter
repetitiv, cu o puternică încărcătură simbolică pentru actori şi pentru martori, bazat
pe o adeziune mentală la valori şi alegeri sociale şi a cărui eficacitate nu rezidă într1

Puterea politică supraveghează/controlează/cenzurează sărbătorile populare cu scopul
precis de a le transforma în instrument politic şi a le utiliza ideologic. Vezi R. Chartier,
„Disciplină şi libertate: sărbătoarea”, în Lecturi şi cititori în Franţa Vechiului Regim,
Bucureşti, Meridiane, 1997, p. 41.
2
Pentru Max Gluckman, ritualul este o performanţă convenţionalizată în care participanţii
cred că pot ajuta la protecţia, purificarea sau îmbogăţirea lor cu ajutorul unor elemente
mistice dincolo de puterea lor de observaţie şi control; ceremonialul este o performanţă
convenţionalizată în care elementul mistic nu apare şi în care sunt utilizate semne şi nu
simboluri. Ritualul simbolizează şi transformă, ceremonialul semnalează şi confirmă. Vezi
M. Gluckman, Politics, Law and Ritual în Tribal Society, Oxford, Basil Blackwell, 1965,
pp. 251-253.
3
C. Rivière, Les rites profanes, Paris, PUF, 1995.
4
S.F. Moore, B.G. Myerhoff (eds.), Secular Ritual, Amsterdam Van Gorgum, 1997.
5
C. Rivière, Les rites profanes, p. 12.
6
Ibid., p. 16.
7
C. Rivière, Introduction”, în Nouvelles idoles, nouveaux cultes. Dérives de la sacralité,
sub direcţia lui C. Riviere şi A. Piette, Paris, L Harmattan, 1990, pp. 7-10.
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o logică empirică bazată pe legătura cauză-efect1. Municipalitatea ieşeană se
bazează pe „ieşenism”2 şi pe credinţa în posibilitatea Iaşului de a redeveni un oraş
important, un centru economic şi politic, iar profitul înregistrat prin vinderea
biletelor de intrare devine o chestiune secundară, scopul final este producerea
dovezii că Iaşul poate fi schimbat prin schimbarea reprezentării sale (provincialii
vin, văd, se conving, depun mărturie despre ce au văzut), dar nu este pierdută din
vedere nici dorinţa de a obţine şi satisfacţia ieşenilor (ei înşişi pregătiţi şi
înfrumuseţaţi) fiindcă pot experimenta viaţa într-un al doilea Iaşi – cel frumos,
curat, bogat – prin simpla lor mutare3 în Iaşul miniatural din parcul Carol al II-lea.
E nevoie de frumuseţe şi distracţie, oamenii trebuie seduşi şi atraşi pentru că
mesajul canonic, adică valorile şi simbolurile politico-economice, nu ar putea fi
transmis fără existenţa unui mesaj „auto-referenţial”4, adică mesajul pe care îl
transmit şi şi-l transmit participanţii (care, teoretic, ar putea fi aduşi cu forţa la
expoziţie, dar practic nu ar reţine şi nu ar transmite nimic exteriorului), emoţiile şi
plăcerile personale, surpriza sau dezămăgirea etc. Paradoxal, dar un element
esenţial este faptul că ieşenii nu fac ceea ce vor, nu merg unde vor, ci fac ceea ce
trebuie şi unde trebuie5, urmând planurile municipalităţii (există ghiduri şi ghizi) şi
supunându-se codului sărbătoresc de comportament; vizitatorii sunt actori, ei sunt
chemaţi să participe, iar ritualul există acolo unde există performanţă6. Conform lui
lui Geertz, în ritual se întâlnesc şi se topesc lumea trăită şi lumea imaginată7,
rezultatul fiind nu numai un model a ceea ce grupul crede, ci şi un model pentru ca
grupul să creadă în el8; ritualul nu numai prezintă/dramatizează idei culturale, ci
formează şi modelează aceste idei, nu numai propagă şi reflectă realităţile şi
ierarhiile sociale, ci le şi creează. În speţă, „Luna Iaşilor/Moldovei” propune mai
mult decât o costisitoare reprezentare a ceea ce a fost oraşul, e un model real,
palpabil, funcţional şi, finalmente, realizabil a ceea ce trebuie să fie Iaşul.

1

C. Rivière, „Introduction”, p. 11.
Ieşenismul e credinţa că Iaşul are un destin special faţă de alte oraşe, iar politicienii locali
– credincioşi fervenţi în apariţiile publice – şi presa locală au un rol esenţial în propagarea
şi susţinerea acestei interpretări.
3
D. Parkin defineşte ritualul ca o „spaţialitate convenţională îndeplinită de un grup
conştient de natura imperativă a mişcării”. D. Parkin, „Ritual as spatial direction and
bodily division”, în D. de Coppet (ed.), Understanding rituals, London, Routledge, 1992.
18. Ieşenii şi provincialii trebuie (şi acest imperativ îl promovează presa apropiată
municipalităţii) să părăsească Iaşul vechi şi cunoscut şi să urce dealul Copoului pentru a
accede şi experimenta noul Iaşi.
4
Roy A. Rappaport, Ritual and Religion in the Making of Humanity, Cambridge: CUP,
1999, pp. 52-54.
5
În performanţa rituală, secvenţele invariante ale actelor formale nu sunt niciodată
inventate/codificate de performeri, ci sunt preexistente, apud Roy A. Rappaport, Ritual and
Religion in the Making of Humanity, p. 24, p. 32.
6
Ibid., pp. 37-46.
7
C. Geertz, The interpretation of Cultures, London, Fontana Press, 1993, p. 112.
8
C. Geertz, The interpretation of Cultures, p. 114.
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Acţiunea repetată a Primăriei de a construi un spaţiu special destinat petrecerii
timpului într-un mod formalizat, modelarea şi impunerea unei noi reprezentări a
oraşului, expunerea unor simboluri ale gloriei trecutului şi puterii viitoare se
subsumează unei strategii de construire a opoziţiei între două imagini reale ale
Iaşului: cel existent şi cel ce poate exista. Este acesta un proces de ritualizare, în
înţelesul dat de C. Bell, de „producere de diferenţe [...], mod de acţiune care
produce un contrast privilegiat, diferenţiindu-se astfel ca mai important sau
puternic”1, în scopul controlului politic şi social. Primăria nu numai că arată
ieşenilor şi provincialilor un alt Iaşi, dar se legitimează ca lider şi îşi demonstrează
şi exercită puterea locală (organizatorică, financiară – chiar şi prin asumarea
pierderilor sau risipă!) în faţa Bucureştiului, în dorinţa de a anula ierarhia capitală
vs. provincie şi a se anunţă ca rival şi pretendent.
Condiţia reuşitei demersului, a transformării unor idei abstracte despre viitorul
Iaşului în ceva palpabil, efectiv, este prezenţa indivizilor în Parcul Expoziţiei: atât a
ieşenilor care pot face comparaţie între ce este şi ce poate fi, cât şi a provincialilor
care văd pentru prima dată Iaşul aşa cum vrea Primăria să fie văzut. Imperativul
(primarul şi presa subliniază mereu că ieşenii „trebuie” să fie prezenţi!) urcării
dealului Copou şi intrarea în expoziţie, mişcarea şi direcţionalitatea aparţin în mod
distinctiv ritualului, afirmă D. Parkin2, şi permit interpretarea tuturor ritualurilor ca
rituri de trecere. Această rafinare a teoriei clasice a lui Van Gennep a fost făcută de
V. Turner: „privesc aproape toate tipurile de rituri ca având o formă procesuală de
«trecere»”3 care a făcut o analiză complexă a a celei de-a doua faze a riturilor de
trecere, faza liminală. Liminalitatea e un spaţiu şi timp ambigu social, o
„antistructură”4, adică o disoluţie a normelor sociale, dar şi un rezervor latent de
alternative potenţiale (uneori aberante) şi de combinaţii ludice (uneori groteşti) din
care se poate ridica o nouă normă şi reguli sociale, dar care poate, în primul rând,
influenţa şi schimba reprezentările şi comportamentele ulterioare ale
participanţilor, fie ei actori sau spectatori. Iniţierea ieşenilor o lună, în fiecare an –
într-un spaţiu şi un timp complet diferite de cotidian – îi poate transforma, le poate
ridica standardul, e susceptibilă de a produce aşteptări şi obişnuinţe practicabile şi
în celelalte unsprezece luni, iar frumuseţea şi modernitatea micului Iaşi din Parcul
Expoziţiei ar putea fi exportată şi în marele Iaşi, de la poalele dealului. Timp de o
lună, ieşenii îşi joacă nonverbal – solemn şi ludic în acelaşi timp – povestea lor cea
mai bună şi cea mai interesantă, explorează o experienţă memorabilă.
În concluzie, în parcul Expoziţiei, trei ani consecutivi, se impune repetat
tuturor ieşenilor şi provincialilor curioşi o nouă reprezentare a Iaşului, un ideal
citadin – o variantă asanată, îmbunătăţită, modernizată şi agreabilă pe care
vizitatorii o pot experimenta plimbându-se şi distrându-se. Spaţiul special amenajat
expune ostentativ replici a tot ce a avut oraşul mai bun şi, în machete sau vitrine,
1

C. Bell, Ritual Theory, Ritual Practice, New York, Oxford University Press, 1992, p. 90.
Parkin, „Ritual as spatial direction and bodily division”, pp. 12-16.
3
V. Turner, From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play, New York,
Performing Arts Journal Publications, 1982, p. 24.
4
V. Turner, From Ritual to Theatre. The Human Seriousness of Play, p. 28.
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tot ce poate avea mai bun, într-o atmosferă sărbătoarească, feerică, fără muncă şi cu
o accentuată sugestie de bogăţie şi risipă. În acelaşi timp, festivităţile compensează
efectele înapoierii economice şi redresează imaginarul politic al ieşenilor.1
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