MARCEL LUTIC

O VIAÞÃ DEDICATÃ ETNOLOGIEI
ROMÂNEªTI.

PROFESORUL ION H. CIUBOTARU
LA 70 DE ANI

L

a 28 ianuarie 2010,
Profesorul
Ion
H.
Ciubotaru a împlinit 70 de
ani. Îºi trage seva din pãmîntul rodnic al Moldovei de sus, pãmînt „care
a dat atîtea nume strãlucite ºtiinþei
româneºti”1.
Ion al lui Costache Ciubotaru,
Nicã al lui Costache, cum îi spuneau
vecinii ºi cei apropiaþi, ºi-a dus viaþa,
în veacul al XIX-lea, în satul Bivolul
Mare (azi Viiºoara). Spre 1850, a
ajuns staroste de cãrãuºi pe moºia
boierului Balº. Acesta este cel mai
îndepãrtat strãmoº despre care Ion H.
Ciubotaru are informaþii2. Starostele
a avut patru copii: trei fete ºi un bãiat. Al treilea nãscut, cãruia îi fusese hãrãzit sã ducã mai departe
numele înaintaºilor, avea sã fie bunicul Ion, numit,
dupã locul de baºtinã, ºi Bivoleanul. Prin cãsãtorie a
ajuns la Hîrtop, prin pãrþile Suharãului. În cîþiva ani ia murit prima nevastã. Din cea de-a doua cãsãtorie, cu
Maria Dorohonceanu, au apãrut pe lume ºapte copii,
tatãl lui Ion H. Ciubotaru, Haralamb, fiind primul nãscut. În toamna anului 1913 a murit bunicul, bunica
rãmînînd sã poarte de grijã la nu mai puþin de 11
copii…
Neajunsuri de tot felul, care i-au marcat serios adolescenþa ºi primii ani ai tinereþii, l-au determinat pe
Haralamb Ciubotaru sã se cãsãtoreascã de timpuriu cu
Elena Sauciuc. Aceasta era din Arborea, iar strãbunicii
dinspre mamã veneau de pe Valea Siretului. În anul de
restriºte 1940, aici, în Arborea, avea sã vadã pruncul
Ion lumina vieþii, mama fiind vegheatã, cu blîndeþe ºi
îndelungã înþelegere, de cãtre baba sau moaºa
Mateiasa (Ruxandra lui Mitriþã Matei).
Vitregiile rãzboiului, abãtute ºi asupra celor rãmaºi
acasã, emoþionanta întîlnire a tatãlui sosit de pe front,
împroprietãrirea de dupã rãzboi, speranþa, din pãcate
deºartã, cã viaþa îºi va relua cursul firesc, seceta ºi
foametea cumplite din anii 1946-1947, amintirea
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primilor ani de ºcoalã ºi imaginea de
neºters a Doamnei învãþãtoare Lazãr,
precum ºi cea a vacanþelor pline de
„jocuri copilãreºti”, dar ºi de lecturile de neuitat, ucenicia asprã la
ºcoala muncii (la pãscutul oilor, la
atelierul de dulgherie al moºului
Iorgu, la covãlia lui Nicã Huminiuc
sau la croitoria lui Mitrache
Cozmuleanu din Stînca) – iatã cîteva
fragmente biografice care i-au marcat pregnant copilãria, fragmente
care nu se vor mai ºterge nicicînd din
memoria Profesorului Ciubotaru.
În 1951 începea instrucþia gimnazialã la vestita ªcoalã Normalã
„Alexandru Vlahuþã” din ªendricenii Dorohoiului. O
amintire plinã de veneraþie ºi respect poartã ºi astãzi
memoriei multor dascãli de aici, însã dintre toþi se
detaºeazã profesorul de istorie Gheorghe Romândaºu.
În 1954 urma sã susþinã examenul de capacitate, care
i-ar fi deschis calea spre cariera de învãþãtor. Cu cîteva zile înainte i s-a adus la cunoºtinþã cã nu mai avea
voie sã-ºi continue studiile. Cauza pare azi stupidã:
pãrinþii sãi, ca ºi ai altor elevi, intraserã în conflict cu
interesele partidului. Totuºi, examenul de capacitate la dat la Botoºani, la ªcoala Medie Tehnicã Medicalã.
Pierduse ºansa de a ajunge învãþãtor, rãmînînd la orizont doar perspectiva de a ocupa un post de asistent
medical undeva într-un sat. Din pãcate, la terminarea
anului al doilea, toate ºcolile medii tehnice din þarã
intrau în lichidare.
Drept urmare, în septembrie 1956, dãdea, din nou,
admitere la ªcoala Medie de Arte Plastice din Iaºi.
Cum însã pãrinþii traversau o perioadã foarte grea, iar
„nebunia cotelor îi adusese în pragul disperãrii”3 a
hotãrît sã rãmînã o vreme alãturi de ei. Acum, în
aceastã perioada a tinereþii, se va petrece o experienþã
oarecum hotãrîtoare pentru lui Ion H. Ciubotaru.
Aproape de pãrinþii împovãraþi de griji, dar ºi de talpa
þãrii, adolescentul Ion aude, dupã cum va mãrturisi
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mai tîrziu, „glasul pãmîntului, care rãzbate pînã la noi
din strãfundurile vremii. E chemarea care ne încîntã
auzul de veacuri, þinîndu-ne laolaltã. (...) Agricultura
este limanul spre care ne întoarcem, ori de cîte ori
obosim, îndepãrtîndu-ne prea mult de þãrm. Este locul
liniºtit, unde ne putem aduna gîndurile, regãsindu-ne.
Am ancorat adesea lîngã acest liman. Aºa mi-a fost
rînduit”4.
Împlinea 17 ani, iar „la aceastã vîrstã viaþa pare la
fel de frumoasã, oricum ºi de oriunde ai privi-o”5.
Experienþa iniþiaticã va continua într-un domeniu al
agriculturii accesibil numai experimentaþilor, e vorba
de semãnat. Familiarizarea cu obiceiurile specifice
nopþii Sfîntului Andrei ºi, mai apoi, implicarea în
organizarea celui „mai îndrãgit obicei din sat”6, anume
Cãluþul bãtrînesc, precum ºi cinstea de a fi vãtaful
cetei – iatã alte trepte ale unei reale ºi necesare iniþieri.
Ca într-un veritabil roman de aventuri, periplul
adolescentin îºi va consuma un alt scurt episod la
Sfatul Popular al raionului Rãcari, undeva prin sudul
þãrii, nu departe de Bucureºti, aici tînãrul Ion H.
Ciubotaru fiind, pentru cîteva luni, agent poºtal. Dupã
puþinã vreme se reîntoarce la matcã. Este angajat, prin
concurs, pe postul de referent principal la Sfatul
Popular Arborea. Exasperat de nedreptãþile la care,
fãrã sã vrea, era martor, ia, de nenumãrate ori,
apãrarea celor obijduiþi de trepãduºii partidului. Drept
urmare, spre sfîrºitul verii lui 1957, conducerea
Sfatului Popular al comunei Arborea îi desface contractul de muncã pentru „atitudini neprincipiale”. În
acest timp, Haralamb Ciubotaru se îngrijea deja de
împãmîntenirea feciorului Ion. Din pãcate, „rînduielile statornicite de veacuri fuseserã zdruncinate
din temelii ºi ameninþau sã se prãbuºeascã de la o zi la
alta”7, aºa cã destinul sãu nu va mai fi legat direct de
glia strãbunã, ci de slova cãrþii ziditoare de conºtiinþe.
La începutul toamnei lui 1957, un gînd nu-i dãdea
pace deloc: vroia cu orice chip sã obþinã o dezlegare
de la Ministerul Sãnãtãþii, care sã-i dea dreptul sã-ºi
termine studiile într-un liceu cu profil teoretic. În douã
sãptãmîni avea sã obþinã preþioasa dezlegare. Totuºi,
pentru cã depãºise vîrsta înscrierii la admitere, a fost
obligat sã dea ºapte examene de diferenþã. Dacã le trecea, putea fi înmatriculat în clasa a IX-a, la cursurile
de zi. Le-a susþinut pe toate, promovîndu-le cu bine, la
Liceul „Grigore Ghica” din Dorohoi. În felul acesta, la
deschiderea anului ºcolar din septembrie 1958, se
gãsea printre elevii clasei a IX-a, de la Liceul Teoretic
nr. 2, din Dorohoi. Are timp sau îºi face ºi pentru preocupãrile specifice vîrstei: „Mergeam în excursii,
pregãteam spectacole, participam la concursuri literare, la petrecerile ºcolãreºti, cîntam ºi dansam”8.
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Într-o noapte din primãvara lui 1958, aflat la gazda
din Dorohoi, unde-ºi pregãtea examenele particulare,
a avut un coºmar din care a înþeles repede cã acasã
sunt necazuri. Într-adevãr, tatãl sãu fusese arestat de
Securitate pentru cã refuza cu îndîrjire sã se înscrie în
Gospodãria colectivã. L-au judecat în procedurã de
urgenþã. Dupã 24 de ore de la arestare era deja condamnat. Pus în faþa unei crunte dileme, eliminã din
start ideea întreruperii studiilor. Totuºi, trebuia
neapãrat sã rezolve o problemã care ameninþa foarte
serios viaþa familiei sale, Haralamb Ciubotaru avînd,
în momentul arestãrii, „în derulare nu mai puþin de
zece contracte: patru pentru animale ºi ºase pentru
produse agricole, însumînd peste zece tone de grîu,
porumb ºi floarea soarelui. Toate aveau scadenþa în
cursul anului 1960”9. Drept urmare, imediat dupã
încheierea cursurilor ºcolare, a venit acasã „hotãrît sã
rezolv aceste probleme gospodãreºti extrem de dificile. (...) La optsprezece ani îmi asumam responsabilitãþile capului de familie, deºi în jurul meu erau doar
vaiete, deznãdejde ºi sãrãcie”10. A cutreierat toatã
vara, de data aceastã într-o veritabilã iniþiere întru ale
negustoriei, satele ºi iarmaroacele din þinutul
Dorohoiului. La începutul toamnei, problema era
rezolvatã. Avînd cugetul împãcat ºi mama oarecum
liniºtitã, se întorcea „la ºcoalã istovit, gata sã încep
ultima clasã de liceu. Lãsam în urmã o varã iniþiaticã”11.
Din cei aproape patru ani de închisoare, Haralamb
Ciubotaru a fãcut aproape trei. S-a reîntors la Arborea
pe la mijlocul verii lui 1961, cînd seceriºul era în toi.
Cumva firesc, a plecat împreunã cu Ion la strînsul
grîului, „ca ºi cum ne-am fi continuat munca din ziua
precedentã. Cîteva luni mai tîrziu, îmi începeam studiile la Facultatea de Filologie a Universitãþii
«Alexandru Ioan Cuza» din Iaºi”12.
...Din toamna anului 1962, momentul întîlnirii
providenþiale cu Profesorul Petru Caraman, studentul
Ion H. Ciubotaru13 va avea parte de o altã iniþiere, mai
subtilã, determinantã pentru profilul cãrturarului de
mai tîrziu. Putem afirma cã aceastã întîlnire îi va
schimba radical viaþa, de atunci ºi pînã astãzi existenþã
lui Ion H. Ciubotaru stînd sub semnul inconfundabil al
lui Petru Caraman. Reputatul etnolog Ion Taloº afirma, în acest sens, cã cei doi, „Caraman ºi Ciubotaru,
sunt de nedespãrþit. Niciodatã nu se va putea vorbi
despre unul fãrã sã fie mãcar amintit ºi celãlalt. Mi se
pare cã între ei a existat (ºi continuã sã existe) o legãturã mai mult decît spiritualã. Genele lor comune se
trag de undeva din strãfundurile Moldovei, ale acelei
Moldove rurale, care ne-a dat un Eminescu, un
Creangã, un Sadoveanu ºi atîþia alþii”14. Aºa dupã cum
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bine remarca Ioana Repciuc, „Profesorul Petru
Caraman ºi Ion H. Ciubotaru s-au întîlnit într-un
moment de rãscruce: primul avea de suportat nedreptatea înlãturãrii abuzive de la catedrã, iar cel de-al
doilea cãuta un sprijin în materializarea pasiunii sale
pentru studierea culturii tradiþionale. Reciprocitatea
pare sã fie legea care a stat la baza providenþialului
parcurs împreunã. Dacã discipolul a reuºit sã asimileze pe deplin darurile oferite, cu atîta generozitate, de
maestru, dintr-un preaplin al profesorului genial,
învãþatul ºi-a gãsit în acesta speranþa unei posteritãþi
mai luminoase decît marasmul contemporaneitãþii
adverse; a fost mulþumit de mintea sa strãlucitã ºi de
inegalabilul devotament pe care i l-a arãtat”15. Mai
adãugãm ºi faptul, extrem de elocvent pentru legãtura
dintre cele douã mari spirite creatoare ale neamului
nostru, cã „cea mai mare parte din creaþia ºtiinþificã a
marelui cãrturar [Petru Caraman] a vãzut lumina
tiparului dupã dispariþia lui, în 1980, prin grija unor
specialiºti ºi discipoli fideli, ca Ion H. Ciubotaru,
Ovidiu Bîrlea ºi Iordan Datcu”16.
Dupã terminarea studiilor universitare, Ion H.
Ciubotaru este angajat, în octombrie 1966, ca
îndrumãtor de specialitate la Muzeul Etnografic al
Moldovei17. Cele 10 luni de „activitate muzeisticã au
prefigurat abilitãþile ordonatoare”18 ale lui Ion H.
Ciubotaru. La începutul lui aprilie 1968, devenea
cercetãtor în cadrul Centrului de Lingvisticã, Istorie
Literarã ºi Folclor al Academiei Române din Iaºi19. În
aceeaºi instituþie, cu titulatura schimbatã (Institutul de
Filologie Românã „A. Philippide”), îl regãsim ºi astãzi
pe Profesorul Ciubotaru, studiind cu aceeaºi pasiune
teme majore ale etnologiei româneºti. Dupã 1989,
predã Etnologie studenþilor de la Facultãþile de Istorie
ºi Filologie ale Universitãþii ieºene, încercînd sã
iniþieze, la rîndul sãu, tineri capabili sã-i calce pe
urme. Între anii 1991 ºi 2004, Ion H. Ciubotaru s-a
aflat la conducerea Centrului Judeþean al Creaþiei
Populare din Iaºi20. Din 1966 încoace, peste tot pe
unde Dumnezeu i-a cãlãuzit paºii, la muzeu, la
Institut, la Universitate, la Centrul Creaþiei Populare
sau prin sutele de sate de unde a adunat o mulþime de
informaþii, Ion H. Ciubotaru a manifestat ferm „voinþa
de a sistematiza, ordona, clasifica, interpreta ºi valorifica actele de culturã tradiþionalã, atît de pulverizate în
manifestãri ºi iniþiative izolate”21.
Ion Taloº, atunci cînd amintea de întemeierea
Arhivei de Folclor a Moldovei ºi Bucovinei (AFMB)
de cãtre tînãrul Ion H. Ciubotaru, afirma cã e un
„grandios proiect, [care a îmbogãþit] sensibil documentaþia cu privire la cultura neamului românesc”22.
Însã proiectul de alcãtuire a fost elaborat ºi impus cu
destule adversitãþi, în cadrul lui universul culturii pop! 12

ulare fiind investigat în toatã complexitatea sa. Dupã
aproape 40 de ani de activitate, la Iaºi s-a constituit un
bogat fond arhivistic. Astfel, fondurile AFMB
însumeazã peste 300.000 de documente etno-folclorice, formate din rãspunsurile la chestionarele completate ºi manuscrisele din satele anchetate. Pe lîngã
acestea, „arhiva adãposteºte o fonotecã, numãrînd
peste 700 de benzi de magnetofon, o amplã fototecã cu
negativele filmelor foto, diapozitive color, fotografii
în douã exemplare (circa 8.000 de fotocopii cu tot
atîtea dublete), 15 filme etnografice ºi un fond constituit din colecþia profesorului Petru Caraman”23. În
cadrul AFMB „au fost descoperite cãile necesare unei
înþelegeri superioare a cercetãrii limbajelor specifice
diferitelor arte: literaturã, plasticã, muzicã sau coregrafie, care participã ºi dau viaþã actului folcloric. (...)
Ion H. Ciubotaru, mentorul celor ce ºi-au desfãºurat
activitatea în cadrul Arhivei de Folclor a Moldovei ºi
Bucovinei, a avut un rol determinant în iniþierea ºi
dezvoltarea cercetãrii etnomuzicologice româneºti
pentru întreg spaþiul moldovenesc. Înrîuririle sale teoretice ºi metodologice, în privinþa cercetãrilor de
teren, au fost determinante”24.
Menþionãm cã la baza constituirii acestei impresionate arhive a stat Chestionarul folcloric ºi etnografic general, alcãtuit de tînãrul cercetãtor sub îndrumarea directã a lui Petru Caraman, un instrument de
lucru extrem de util în munca de cercetare pe teren ºi
care cuprinde nu mai puþin de 1175 de întrebãri ce surprind toate palierele culturii populare25. Chestionarul a
fost elaborat în circa doi ani; în 1971 era expediat în
nu mai puþin de 1800 de localitãþi, la Iaºi întorcînduse aproximativ 800 de chestionare completate26.
Rezultatele în planul publicisticii de specialitate nu
au întîrziat sã aparã. Cele 10 volume din seria
„Caietelor Arhivei de Folclor” „constituie o referinþã
pentru cercetarea ºi redarea creaþiei populare în special pentru respectul acut faþã de autenticitatea formei
ºi contextului în care au fost emise”27. În 1987, Ovidiu
Bîrlea remarca: „Caietele Arhivei de Folclor s-au
impus cu rapiditate. O publicaþie ºtiinþificã binevenitã,
care ºi-a cîºtigat notorietatea atît în þarã, cît ºi peste
hotare”28, iar în 2005 Lucia Cireº scria despre Ion H.
Ciubotaru: „Între anii 1979-1991 coordoneazã colecþia
celor zece volume din seria «Caietele Arhivei de
Folclor», extrem de favorabil primite de specialiºti, a
cãror apariþie se datoreazã, în primul rînd, asiduitãþii
sale”29.
În perioada 1991-2004, Ion H. Ciubotaru a iniþiat
„un proiect gigant, care din pãcate nu poate fi adunat
la suma realizãrilor. Condiþiile socio-politice (dar ºi
factori de naturã subiectivã) au reuºit sã stopeze ceea
ce ar fi putut deveni cea mai mare izbîndã ºtiinþificã
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din domeniul antropologiei culturale zonale
româneºti: Tezaurul etno-folcloric din Moldova”30.
Ceea ce consemna Profesorul Ciubotaru în urmã cu 18
ani, chiar la începutul publicaþiei-program, rãmîne de
mare actualitate ºi pentru generaþia mai tînãrã de
etnologi ºi etnografi români: „Tezaurul etno-folcloric
este o lucrare a cãrei lipsã continuã sã se resimtã în literatura noastrã de specialitate”31.
Nu avem spaþiul necesar pentru a insera mãcar
titlurile cãrþilor ºi studiilor de referinþã care poartã
semnãtura inconfundabilã a Profesorului Ion H.
Ciubotaru. Ele se regãsesc, cu multe ºi pertinente
comentarii, în grandiosul volum omagial (nu mai
puþin de 808 pagini în format academic!) editat, la
ceas aniversar, de Muzeul Etnografic al Moldovei32.
Amintim doar cîteva aprecieri la adresa trilogiei
Catolicii din Moldova. Universul culturii populare33,
trilogie cãreia Ion H. Ciubotaru i-a dedicat un deceniu
de muncã intensã, aceasta fiind socotitã de confraþii de
breaslã „contribuþia sa cea mai importantã de pînã
acum”34: „este o lucrare obiectivã, convingãtoare”35;
„monumentala lucrare (...) reprezintã o operã de referinþã36, (...) un reper de neocolit”37; „o lucrare impunãtoare”38; „un unicat în literatura etnograficã”39; „o
impresionantã monografie”40; „cele trei volume ale lui
Ion H. Ciubotaru se constituie într-o lucrare monumentalã, atît prin imensa arie de investigaþie, cît ºi prin
rezultatele obþinute. Autorul se scufundã adînc în trecutul cultural moldovenesc, dar dovedeºte în acelaºi
timp un acut spirit de observare a fenomenelor de culturã popularã în funcþie de evoluþia vieþii sociale,
respectiv de mutaþiile care au avut loc în ultimele
decenii în zona cercetatã, ºi ne oferã în acest fel un
document de epocã, pe care cercetãrile viitoare nu-l
vor putea în nici un caz ignora”41.
Nu întîmplãtor, valoarea lucrãrii a fost confirmatã
prin decernarea, în anul 2007, a celei mai înalte distincþii internaþionale, Premio Internazionale di Studi
Demoetnoantropologici „Giuseppe Pitré – Salvatore
S. Marino” (pentru anul 2005) din Palermo, premiu
numit de specialiºti „Nobelul în domeniu”, iar
Academia Românã a acordat lucrãrii premiul „Simeon
Florea Marian”, la secþia Etnografie ºi Folclor42.
Ce s-ar mai putea spune despre Ion H. Ciubotaru?
Dar cîte nu s-ar mai putea spune? Iatã numai douã
opinii venite din registre diferite: „Ion H. Ciubotaru se
numãrã printre reprezentanþii de seamã care s-au
impus în ultimele decenii în domeniul etnologiei ºi
folclorului. (...) Profesorul Ciubotaru se impune ca un
adevãrat om de ºtiinþã, la care pasiunea pentru cercetare ºi priceperea se întovãrãºesc în chip fericit. (...)
[Ion H. Ciubotaru] se distinge de cei mai mulþi din cei
care cerceteazã viaþa satelor noastre prin aspectele pe
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care le evocã ºi mai ales prin erudiþia cu care rãspunde
la întrebãrile pe care le suscitã studiile de teren. Omul
de ºtiinþã are astfel acea formaþie fericitã care îmbinã
talentul culegerii cu situarea culegerilor în domeniul
de ansamblu al ºtiinþelor sociale, cu interpretãrile judicioase, cu implicarea teoriilor celor mai potrivite pentru a înþelege un fapt social. (...) Este evident cã
numele lui Ion H. Ciubotaru trebuie adãugat numelor
strãlucite care s-au aplecat asupra tradiþiilor populare
ale satelor din regiunile româneºti”43; „Pentru toate
acestea (ºi multe altele), profesorul Ion H. Ciubotaru
meritã din plin toate onorurile academice. Orice academie din lume ar fi încîntatã sã deþinã o cercetare de
anvergura ºi valoarea celei realizate de profesorul ºi
etnologul Ion H. Ciubotaru, alãturi de echipa sa. Ea
trebuie sã devinã model de cercetare pentru tinerele
generaþii de etnologi, sociologi ºi antropologi. Orice
universitate sau academie din lume ar fi onoratã sã-l
aibã printre angajaþi pe profesorul Ion H. Ciubotaru.
(...) Într-un cuvînt, discipolul lui Petru Caraman este
un model pentru noi toþi”44.
...8 mai 2010. Aula Academiei Române – Filiala
Iaºi. Profesorul Ciubotaru a fost sãrbãtorit ºi omagiat
aºa cum se cuvine de cãtre comunitatea ºtiinþificã ºi
academicã ieºeanã ºi naþionalã. Au fost prezenþi atît
colegi de generaþie ai Profesorului Ciubotaru, personalitãþi de prestigiu ale ºtiinþelor sociale, cît ºi tineri
cercetãtori, declaraþi deja, mai mult sau mai puþin, discipoli ai omagiatului. Evenimentul, pus în operã de
cãtre Muzeul Etnografic al Moldovei, Filiala Iaºi a
Academiei Române ºi Direcþia Judeþeanã pentru
Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural Naþional Iaºi, a
prilejuit, în primul rînd, lansarea monumentalei lucrãri
dedicate Profesorului Ion H. Ciubotaru. Apoi s-a
desfãºurat Colocviul naþional „Etnologia româneascã
la început de mileniu”, fiind evidenþiatã starea ºtiinþei
noastre în momentul actual. Academicianul
Alexandru Zub, statornic preþuitor al activitãþii ºi
operei lui Ion H. Ciubotaru, reputatul Profesor Ion
Cuceu de la Cluj-Napoca, Nicu Gavriluþã, tînãrul
decan al Facultãþii de Filosofie ºi ªtiinþe SocialPolitice de la Universitatea „Al.I. Cuza” din Iaºi,
Vasile Munteanu, la fel de tînãrul director al Direcþiei
Judeþene pentru Culturã, Culte ºi Patrimoniul Cultural
Naþional Iaºi sau harnicul cercetãtor Pamfil Bilþiu de
la Sighetu Marmaþiei au subliniat, cu toþii, strãlucitele
merite ale celui omagiat, personalitatea sa puternicã
sau capacitatea sa de a deschide, pe linia trasatã
magistral de Petru Caraman, drumuri extrem de folositoare pentru etnologia româneascã.
10 septembrie 2010. Muzeul Naþional de
Etnografie ºi Istorie Naturalã din Chiºinãu –
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nicãri ºtiinþifice a muzeului, organizatorii au consacrat
cea mai mare parte a deschiderii oficiale sãrbãtoririi
Profesorului Ion H. Ciubotaru. Atmosfera emoþionantã ºi caldã a fost întreþinutã de Gheorghe Posticã, viceministrul Culturii din Republica Moldova, Mihai
Ursu, inimosul director al muzeului din Chiºinãu, de
Varvara Buzilã, directorul ºtiinþific al aceluiaºi
muzeu, precum ºi de mulþi dintre colegii de breaslã din
Basarabia. Cu toþii au elogiat activitatea remarcabilã a
Profesorului de la Iaºi, bucuria de a-l avea ca oaspete
de seamã, satisfacþia cã sunt contemporanii unui
asemenea cãrturar. Mai multe diplome din partea
Ministerului Culturii, Academiei Republicii Moldova
ºi a Muzeului Naþional de Etnografie ºi Istorie
Naturalã, dar ºi o emisiune filatelicã destinatã special
de Poºta Moldovei împlinirii a 70 de ani de cãtre
Profesorul Ion H. Ciubotaru, au arãtat mãsura preþuirii
de care se bucurã mentorul nostru peste Prut, o
preþuire de care nu a avut parte din partea instituþiilor
statului român din cealaltã parte a Prutului.
...Trãim vremuri tulburi. Simþim cu toþii, într-o mai
micã sau mai mare mãsurã, aceastã stare. Acum parcã
se discern mai bine lucrurile mãreþe de cele mãrunte,
grîul de neghinã, albul de negru, caracterele integre
faþã de sufletele sufocate de meschinãrie... Dumnezeu,
ca un Veghetor Absolut, înadins trimite în aceste vremuri tulburi spirite înalte, caractere puternice, oameni
plãmãdiþi dintr-un aluat special ce insuflã semenilor
speranþã, curaj ºi încredere cã rînduiala dreaptã va
reveni ºi va dãinui încã mult timp în lumea cu dor.
Aceste spirite sunt, prin har divin ºi prin propria ostenealã, daruri binefãcãtoare pentru cei cãrora le stau în
preajmã ºi repere ineluctabile pentru cei care se
rãtãcesc pe cale. Un astfel de spirit înalt este, credem,
Profesorul Ion H. Ciubotaru. Sã ne trãiþi întru mulþi
ani Domnule Profesor!
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