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ARGUMENT 
 
 
 

Editarea unei reviste de cultură și artă 
tradiționale este o dorință mai veche. Ea s-a 
născut, iar apoi s-a rotunjit, căpătând 
consistență, din necesitatea resimțită de a 
comunica și ceea ce simțeam sau știam că ar fi 
important de comunicat, dar nu puteam 
transmite prin intermediul jocului și al 
cântecului tradiționale. Astfel, drumurile 
noastre prin comunele și satele Dobrogei,  
întâlnirile cu oameni minunați – mărturii vii            Ștefan COMAN 
ale unui trecut uitat până și în manuale –  
modul de viață rural, cu maniera specifică a comunității tradiționale de 
a se raporta la sărbătoare,  glăsuirile și tăcerile semnificative ale 
ultimilor țărani europeni, poate - toate acestea ne-au umplut deseori 
zilele de bucurie și de dorința de a le împărtăși cu cei dispuși să le 
asculte. Ca pe minuni! 

Cum poți transmite întâmplarea de basm cu satul care și-a pus în 
biserică, în fața altarului, trofeul câștigat de copiii săi concurând, cu 
alți copiii din alte localități, într-un festival internațional? Cum poți 
transmite emoția resimțită la întâlnirea cu sătenii din Zorile (Județul 
Constanța), ai căror strămoși, venind din Vlașca-Teleorman, s-au 
așezat în Dobrogea acum 140 de ani, săteni care, vorbind fără niciun fel 
de accent despre lucrurile obișnuite, au început brusc să vorbească 
într-o „oltenească” precipitată, când i-am întrebat despre călușul lor 
raritate, jucat în tinerețe? Cum altfel decât scriindu-le și tipărindu-le, 
spre circulație și păstrare! 

Vom publica articole legate de preocupările ansamblului nostru de a 
conserva, promova și transmite generațiilor viitoare tot ce s-a mai 
păstrat din Tradiție și încă mai este cunoscut, aici, în Dobrogea, vom 
compara cu alte zone, atunci când va fi posibil și când vom întâlni 
exemple de bună practică demne de popularizat, ne vom prezenta 
colegii de breaslă din țară, lansați, ca și noi, în aceeași cursă 
precipitată, contra-cronometru, de a pune la adăpost „armele din 
tinerețe ale tatălui”, conștienți că astfel lucrăm nu la divertisment, ci la 
una din cele mai importante părți ale „băncii de date” a omenirii. Să nu 
poată spune nimeni, niciodată, că „ne-a prins iarna nepregătiți”!                               
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Ne bucură în chip deosebit faptul că Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea, 
instituție prestigioasă de păstrare și de transmitere 
a tradițiilor folclorice, inițiază editarea revistei 
„DOBROGEA – Revistă de cultură și artă 
tradiționale”. Sperăm că în peisajul publicistic 
cultural tulcean ea își va aduce un aport deosebit la 
promovarea valorilor spirituale ale neamului și la 
insuflarea în mintea tinerei generații a dragostei 
față de folclorul autentic românesc. 

Le dorim așadar inițiatorilor, colectivului de redacție și cititorilor, 
ajutor de la Domnul, sănătate și multe împliniri. 

Cu arhierești binecuvântări 
 
† VISARION 
Episcopul Tulcii 
 

Salut inițiativa Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” de a lansa o publicație de profil, a 
cărei denumire ne lasă a credem că va încerca să 
acopere, din punctul de vedere al tematicii alese, 
întreaga Dobroge. Sperăm ca revista 
„DOBROGEA” să spună despre locurile acestea, 
despre oamenii lor și despre istoria și preocupările 
lor, cât mai mult, în cuvinte cât mai frumoase. 
Dacă revista se va numi „DOBROGEA”, este firesc 
să ne așteptăm ca ea să semene leit cu provincia al cărei nume îl poartă, 
sugerând astfel un subtitlu nescris pe copertă: „ARMONIOASĂ”! 

Dorim drum bun revistei „Baladelor Deltei” și o viață lungă! 
 
Lucian FURDUI 
Prefectul Județului Tulcea 
 

Întâmpinăm cu bucurie și speranță 
lansarea Revistei de cultură și artă 
tradiționale DOBROGEA. O astfel de apariție 
merită toată atenția publicului dornic de a 
pătrunde tainele culturii tradiționale, 
precum și toată susținerea noastră, a 
autorităților locale. Bine condusă și atent 
direcționată spre punerea în valoare a 
patrimoniului cultural al acestei zone, revista 
de cultură și artă tradiționale se poate constitui într-o publicație care să 
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poarte sigiliul multor generații. Nici nu se putea alege un moment mai bun 
pentru această lansare, în anul în care Dobrogea sărbătorește 140 de ani de 
la revenirea la Patria Mamă -  România și 100 de ani de la Marea Unire 
din 1918. Sub semnul Centenarului, sperăm ca apariția Revistei de cultură 
și artă tradiționale DOBROGEA să contribuie la conservarea, promovarea 
și, de ce nu, la îmbogățirea patrimoniului cultural național.  

 
Horia TEODORESCU 
Președintele Consiliului Județean Tulcea 
 

Viață lungă doresc publicației  „DOBROGEA/ 
Revistă de cultură și artă tradiționale” care - sunt 
convins! – aidoma jocului tradițional prin care 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
reprezintă întreaga noastră zonă, va reprezenta, 
la rândul ei, armonios și unitar în diversitatea-i 
caracteristică, integralitatea ei atât de admirată! 
 
Constantin HOGEA 
Primar al Municipiului Tulcea 
 

Colaborarea permanentă a Inspectoratului 
Școlar Judeţean Tulcea, a unităţilor de 
învăţământ din județul nostru, cu Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, este una 
îndelungată şi fructuoasă. Grație acestei 
colaborări, mulți elevi au avut prilejul să 
cunoască  specificul  culturii noastre tradiționale,  
jocul, cântecul și obiceiurile românilor şi ale altor 
popoare. Împreună, elevi şi cadre didactice au 
contribuit la îmbogăţirea  şi perpetuarea valorilor 
culturale.  

Salutăm iniţiativa Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
de  a lansa o publicație care poartă un titlu sugestiv  şi deosebit de 
generos  şi care oferă  elevilor tulceni iubitori de folclor posibilitatea de a 
se dezvolta prin integrarea valorilor  culturale naţionale. 

Un An Nou fericit, deschizător al unui lung şi rodnic drum! 
 

Lucica Popișcă 
Inspector Școlar General 
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Aniversare  
20 DE ANI DE „BALADELE DELTEI” 
 

Ștefan COMAN 
 
 

Am considerat potrivit ca, în acest prim număr al revistei noastre, să 
vorbim și despre marea aniversare a ansamblului nostru - împlinirea a 
douăzeci de ani de existență! O aniversare atât de importantă pentru 
mine și pentru (îmi place să cred) mulți alții, este un prilej de așezat și 
de adus aminte în tihnă! În 1998, propunerea ce mi s-a făcut de către 
președintele de atunci al Consiliului Județean Tulcea, de a înființa și 
conduce un ansamblu, a constituit pentru mine o febrilă provocare. Și 
iată cum acești 25 de ani de „Baladele Deltei” au însemnat o parte 
importantă din viața mea de până acum și din viețile multor altor 
oameni, cei care ne-au stat alături cât a putut și a dorit fiecare, punând 
„umărul”, energia și priceperea la construcția acestui adevărat reper 
cultural din nordul Dobrogei. Spun asta fără emfază și neatins de 
orgoliu sau vanitate, ci o spun cu bucuria reușitei și cu o dorință 
blândă, dar neînduplecată, de a răscoli acum filele albumelor de 
amintiri pe care, cu timpul, ansamblul le-a adunat. Sunt acolo oameni 
buni, căci doar cei buni au rămas, întâmplări frumoase, căci doar cele 
frumoase au rămas, locuri frumoase, căci doar prin locuri frumoase a 
trecut, și povești, multe povești, atât de frumoase, dar atât de 
frumoase, încât merită a fi adunate într-o carte! Pentru seriozitatea 
prestației sale și pentru prețuirea celor care îi urmăreau această 
prestație, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost de 
nenumărate ori ales spre a fi interfața culturală a județului și țării, fiind 
preferat să reprezinte celor veniți din alte spații și civilizații cultura 
tradițională română, sub forma jocului și cântecului. Aceasta nu este 
puțin lucru, deoarece cultura tradițională română, principiul nostru 
identitar, pe care ansamblul s-a străduit să o servească, nu este deloc 
una la capitolul „și altele”, ci este probabil cea mai bogată moștenire 
imaterială a „lumii” continentului nostru, și nu numai, venind din 
ceața unor timpuri despre care, uneori, nu se mai învață nici la școală, 
dar pe care, purtând-o cu sfințenie în lada noastră de zestre, am adus-o 
cu noi până hăăăt! aici și astăzi, în Uniunea Europeană! Aceste forme 
culturale tradiționale sunt „piese de muzeu” în lumea întreagă, iar 
formele de expresie ale culturii imateriale sunt aproape peste tot 
pierdute. Ansamblul a repus în valoare, prin includerea în repertoriul 
propriu, peste 250 de jocuri tradiționale, mare parte din ele uitate și 
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ieșite chiar și din cotidianul rural, acest lucru fiind posibil prin 
activitate susținută de culegere în teren, precum și printr-o fructuoasă 
colaborare cu mari coregrafi. Unul dintre acești coregrafi făcători de 
istorie și creatori de știință în domeniu este maestrul Theodor 
Vasilescu, cel care, de la vârsta de 15 ani, timp de 60 și mai bine de ani 
a cules jocuri tradiționale în toată țara și, pentru a le nota, a inventat 
un limbaj de scriere a acestora (folosit astăzi în întreaga lume!), 
salvând de la dispariție și uitare mii de piese de o răpitoare 
complexitate și frumusețe! Această bogăție culturală, greu de regăsit la 
alte popoare, a fost aleasă de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” spre a o înfățișa lumii, căci nu e suficient să adunăm aceste 
jocuri, ci trebuie să le și jucăm, spre a nu le mai lăsa o dată să moară! 
Și, după cum se știe, „sunt greu bătrânii de pornit, dar de-i pornești, 
sunt greu de oprit”, astfel încât, mai tânăr ca oricând, la această cea 
mai înaintată vârstă a sa, „Baladele Deltei” și-a adunat premiile primite 
prin țară și prin lume, obținute pentru ceea ce a fost considerată a fi 
măestria sa artistică dovedită în a prezenta jocuri mai vechi decât se 
poate crede, și le-a adus, pe drumurile lungi și obositoare, acasă, la 
Tulcea! Aici, căci aici cei mai tineri dintre oamenii locului, copiii și 
adolescenții, învață și deprind ceea ce omenirea a pierdut, prezintă pe 
scenele lumii și, când se retrag de la ansamblu, joacă pe la nunți și 
petreceri, întreținând un jar care, iată - nu, nu s-a stins! 

Mulțumind celor care întotdeauna ne-au stat alături: Consiliul 
Județean Tulcea și Primăria Municipiului Tulcea, ne descoperim 
creștetul în fața publicului - tulcean, în special - cel care, de-a lungul 
anilor, ne-a învățat ce înseamnă cu adevărat cuvintele FAMILIE și 
ACASĂ! 
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„Baladele Deltei” la 20 de ani! 
 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  
DE LA PROVOCARE LA EXCELENȚĂ!  
 

Petru ȚINCOCA 
 
 

Ansamblul Artistic Profesionist  „Baladele Deltei” nu este de când 
lumea, și nici nu a apărut întâmplător!  

În anul 1996, Consiliul Județean Tulcea adopta Hotărârea nr. 39 
prin care lua ființă Centrul Artistic Județean, ca instituție publică de 
cultură cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Județean 
Tulcea. Ansamblul Folcloric Profesionist „Baladele Deltei” își începe 
activitatea la începutul anului 1997 ca secție în cadrul Centrului Artistic 
Județean nou înființat. În anul 1999, în cadrul său se înființează 
Teatrul de Repertoriu „Urmuz”, având 8 actori și un regizor angajați 
permanent, teatru care va funcționa în această formulă până în anul 
2002. 

După șase ani, în ultima zi a anului 2002, Consiliul Județean Tulcea 
adoptă Hotărârea nr. 104/9.12.2002 de înființare a Centrului Cultural 
Județean „Ludovic Paceag”, prin comasarea Centrului Cultural Artistic 
Județean, Școlii de Arte și Centrului Județean de Conservare și 
Valorificare a Tradiției și Creației Populare. Ansamblul va funcționa în 
continuare ca secție în cadrul noii instituții, continuându-și activitatea 
teatrală prin Teatrul „Urmuz”, ca teatru de proiect. Activitatea teatrală 
a fost ridicată la un nivel apreciat de jurii, astfel încât în anul 2006, la 
Festivalul de Comedie Românească „FESTCOM”, organizat la 
București de Teatrul de Comedie, a obținut Premiul de popularitate cu 
spectacolul „Tinerețe fără bătrânețe”, după Petre Ispirescu. La acest 
festival au participat 16 teatre din România, iar în același an, la 
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Festivalul Internațional de teatru „Guliver” de la Galați, obține același 
premiu. În acest spectacol au jucat alături de artiștii Ansamblului 
„Baladele Deltei” actorii Emil Hossu, Virginia Mirea, Silviu Biriș, Vlad 
Ivanov, Ileana Olteanu, Monica Davidescu, regia aparținând lui Dan 
Tudor, iar coregrafia lui Ștefan Coman. 

În conformitate cu Legea nr. 292/2003 privind organizarea și 
funcționarea așezămintelor culturale, în 2004 se înființează Ansamblul 
Artistic „Baladele Deltei”, prin desprinderea din Centrul Cultural 
Județean „Ludovic Paceag”, căpătând următoarea structură 
organizatorică: 1. Ansamblul Folcloric profesionist; 2. Instruire 
Ansamblul „Dorulețul” (de copii și tineret); 3. Compartimente 
funcționale. Obiectul de activitate al instituției îl constituie promovarea 
și valorificarea culturii tradiționale și creației contemporane printr-o 
riguroasă activitate artistică, realizând în acest scop spectacole pe 
stagiuni sau an calendaristic, urmărind în principal conservarea și 
transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității 
locale, ale patrimoniului cultural național și universal, cultivarea 
valorilor și autenticității creației populare contemporane și artei 
interpretative profesioniste. În scopul realizării acestui obiect de 
activitate, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
organizează și desfășoară activități cultural - artistice, activități de 
educație permanentă, efectuează culegeri de folclor în vederea 
îmbogățirii propriului repertoriu, sprijină formațiile artistice de 
amatori din punct de vedere financiar, logistic și cu personal de 
specialitate prin organizarea și/sau susținerea concursurilor și 
festivalurilor folclorice. 

În anul 2010, ca urmare a adoptării de către Guvernul României a 
pachetului de măsuri de austeritate, printre care și disponibilizări de 
angajați din administrația publică locală, Ansamblul încheie etapa de 
funcționare în cadrul Consiliului Județean Tulcea și, mulțumită 
înțelegerii de care au dat dovadă primarul Constantin Hogea și 
Consiliul Local Tulcea, trece în structura Primăriei Municipiului 
Tulcea. 

Perfecționându-se neîncetat, Ansamblul tulcean a oferit în toată 
această perioadă spectacole de mare calitate artistică atât în țară, cât și 
în străinătate, în țări precum Turcia, Franța, Serbia, Ucraina, 
Macedonia, Bulgaria, Olanda, R. Moldova, Ungaria, Germania, Austria 
etc., una dintre cele mai mari realizări fiind cea din 2003 când, la 
Dijon, în Franța, a obținut premiul „Colierul de argint”, în competiție 
cu alte 29 de țări din întreaga lume!  
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Ansamblul a avut numeroase apariții pe diverse posturi de  
televiziune: TVR 1, TVR 2, TVR Cultural, Antena 1, Acasă, Etno Tv, 
Romantica, Național și Favorit. 

De asemenea, a colaborat cu mari artiști ai cântecului popular 
românesc, precum și cu cunoscuți maeștri coregrafi. Repertoriul 
specific dobrogean este interpretat cu măiestrie, după cum ne-au 
încredințat în repetate rânduri juriile, prietenii și contracandidații, 
același nivel artistic încercând să-l atingem și în interpretarea pieselor 
aparținând zonelor Moldovei, Olteniei, Munteniei, Ardealului, 
Banatului și Oașului, ale reprezentanților românității sud-dunărene 
strămutați în Dobrogea – aromânii, dar și minorităților naționale – 
rusească, bulgărească, țigănească, greacă. Unicate: Jocul caprei de la 
Berzunţi – Bacău - un obicei rar întâlnit și de aceea foarte atractiv 
pentru orice fel de public, Târgul de Sf. Gheorghe de la Niculițel, 
Tabloul muzical-coregrafic „Pescarii”. 

Ansamblul are astăzi în repertoriu peste 250 de jocuri populare și 
montări coregrafice de excepție și susține peste 150 de spectacole anual, 
în săli de spectacole din municipiul și județul Tulcea, în Delta Dunării, în 
complexe turistice și pe nave de croazieră, în țară și peste hotare.  

Totodată, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” participă 
la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale și 
internaționale. A fost și este principalul organizator al mai multor 
festivaluri județene, naționale și internaționale, astfel: 

 
- Festivalul Internațional al Păstoritului – anual, în luna 
mai, în Municipiul Tulcea și localitatea Sarighiol de Deal;  
- Festivalul Național Concurs de Interpretare a Muzicii 
Populare „Natalia Șerbănescu” – anual; 
- Festivalul Județean de Folclor pentru Copii (clasele I-
XII) Tulcea - anual, în lunile aprilie –mai; 
- Festivalul Județean de Folclor pentru Copii (din 
grădinițe) Tulcea - anual, în luna mai; 
- Festivalul – Concurs de Muzică Corală „Ludovic 
Paceag” – anual; 
- Festivalul Național al Soliștilor Vocali de Muzică 
Populară „Troesmis” (copii cu vârste cuprinse între 9-18 ani) 
localitatea Turcoaia – anual, în luna iulie; 
- Festivalul Internațional de Folclor pentru Copii 
„Peștișorul de Aur” Tulcea – anual, între 7-12 august;                                       
- Festivalul Județean de Colinde și Obiceiuri Populare 
Tulcea - anual, luna decembrie;  
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- Ziua Unirii Dobrogei la România – anual, 14 Noiembrie.  
- Ziua Națională a României – 1 Decembrie; 
- Spectacol de 24 ianuarie – anual.  
 

În prezent, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” are în 
componență 24 de dansatori, 16 instrumentiști și 4 soliști vocali - 
Georgeta Nichifor, Costel Atanasof, Laura Mocăniță, Laura Ileana 
Feraru. Coregrafia este realizată de: Theodor Vasilescu - Maestru 
coregraf artist emerit, Marin Barbu, Centrul Național București - 
Maestru coregraf, Ștefan Coman - Maestru coregraf, conducerea 
muzicală fiind asigurată de Aurelian Croitoru.   

Începând cu anul 2019, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” își propune să organizeze următoarele festivaluri: 
 

- Festivalul „Georges Boulanger”, dedicat acestei mari 
personalități născute la Tulcea;  

- Festivalul Internațional al Dunării și al Românilor de 
Pretutindeni; 

- Festivalul Național al Minorităților, manifestare organizată în 
colaborare cu Casa de Cultură din Sulina; 

- Festivalul de romanțe și cântece de petrecere.  
 
 

 
 
Oamenii din spatele scenei 
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Teatrul „Urmuz” și colaboratorii 
 

 
 
La Dijon – „Colierul de Argint” 



13 
 

 
 
În platoul PRO Tv, „La Măruță” 
 

 
 
Sărbătorirea zilei de 14 Noiembrie 
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Costume dobrogene 
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Costume de Banat 
 

   
 
Costume de Moldova 
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Costume de Oltenia 

 

Costume de Sibiu 
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Costume de Năsăud 
 

 
 
Costume de Oaș 
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Sosirea mirelui cu barca 
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 „DARE DE SEAMĂ”  
 
Sumar al activității ansamblului la aniversarea a 20 de 
ani de existență  
 

Petru ȚINCOCA 
 

 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea 

(ANSAMBLUL), instituție de spectacol cu personalitate juridică ținând 
de Primăria Municipiului Tulcea, a gândit și organizat sau urmează să 
organizeze până la sfârșitul anului 2018 mai mute evenimente cultural-
artistice dedicate evenimentelor istorice sărbătorite în acest An 
Centenar. Toate aceste manifestări realizate de ANSAMBLU, fie 
exclusiv cu forțe și mijloace proprii, fie în colaborare cu alte instituții 
sau persoane, s-au desfășurat sau urmează să se desfășoare până la 
finele anului calendaristic, conform programării, sub genericul Marii 
Uniri, grupate potrivit semnificației particulare în jurul și în ideea 
marelui eveniment aniversat. Astfel, anul 2018 a fost abordat de noi 
unitar, fiecare din manifestările susținute atingând prin semnificația 
specifică fondul suveran al Marii Uniri. De aceea, în ce ne privește, am 
considerat întregul an calendaristic o singură acțiune cultural artistică 
majoră (deosebită prin această unitate de tematică și acțiune de toți 
ceilalți ani de activitate precedenți), desfășurată în episoade tematice 
potrivit evenimentelor istorice subalterne finalizării procesului unirii 
românești.  

În context, în mod particular, am acordat o atenție sporită 
evenimentului Unirii Dobrogei cu România la data de 14 Noiembrie 
1878, aflat și el la o aniversare rotundă – 140 de ani, considerând Anul 
Centenar drept cel mai potrivit pentru revelarea către opinia publică a 
importanței evenimentului petrecut la Tulcea, în Dobrogea. 

Semnificația majoră a evenimentului fiind, potrivit istoricilor, aceea 
că România a fost încă din momentul inițial al înfăptuirii treptate (24 
ianuarie 1859) purtătoarea unei misiuni europene (deținerea în interior 
și protejarea către exterior a gurilor Dunării în scopul liberei navigații 
internaționale, folositoare în special marilor puteri europene 
neriverane), după 14 noiembrie 1878 (data unirii Dobrogei cu România), 
în contextul independenței de stat tot acum recunoscute internațional, 
acest rol european major a început să se deruleze efectiv. Această, 
deoarece la Sulina, pe teritoriul noului stat roman, ființa Comisia 
Europeană a Dunării (C.E.D.), prima instituție continentală comună și 
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interstatală, prefigurând Uniunea Europeană contemporană. Astfel, 
mesajul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost 
transmis explicit în tot acest an aniversar și va fi în continuare transmis, 
pe ideea: statul roman, alcătuit în temeiul de drept al națiunii 
române, a fost sprijinit să ia naștere de marile puteri 
europene din rațiuni și interese proprii și comune; România a 
luat astfel naștere ca urmare a unui proces istoric îndelungat, 
din interes și în folos european. Misiunea sa internațională ca 
rațiune de existență a fost aceea de „mama purtătoare” a 
„embrionului” (C.E.D.) actualei Uniuni Europene.  

În context, Marea Unire – cea mai mare sărbătoare a românilor și a 
statului român – vine să întregească repoziționarea noastră europeană, 
ca stat integrat continental, cu o misiune specifică, încredințată și 
asumată! 

Cele ce urmează  prezintă desfășurarea cronologică a activităților 
ANSAMBLULUI în acest AN CENTENAR, cu detalierea sumară a 
conținutului și scopului marcării și sărbătoririi coordonate și unitare în 
cadrul acestuia a marilor sărbători ale statului român, marcând etapele 
unirii. 

 
Activități desfășurate în 2018  
Organizat de Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic 

Profesionist „Baladele Deltei” Tulcea, în parteneriat cu Consiliul 
Județean Tulcea, evenimentul „Spectacol aniversar al Unirii din 
24 ianuarie 1859”, a fost susținut de Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei”, cu participarea unor cunoscuți artiști din provinciile 
istorice ale României: Oltenia, Bucovina, Transilvania și Dobrogea, 
precum și din Republica Moldova. Scopul a fost de a prezenta 
semnificația Anului Centenar al României, precum și de a  sublinia 
faptul că întregul an va fi pus sub semnul marelui eveniment. Au fost 
angrenați mulți elevi ai școlilor din Municipiul Tulcea și ai unor școli 
din alte localități ale județului. Activitatea s-a desfășurat în Sala 
Polivalentă și în Piața Civică a municipiului, implicând 600 de 
participanți pe scenă. Istoricii au relevat marile temeiuri de drept ale 
Unirii și desigur că ele se constituie în adevăruri de necombătut. Dar, 
în credința noastră, dincolo de temeiurile de drept, istorice și 
economice, acela al culturii tradiționale românești, întinzându-se cu 
forța-i pe cât de delicată, pe atât de spectaculoasă, între Nistru și Tisa, 
din Carpații Păduroși și până în miezul Balcanilor, este unul de o 
cristalină transparență și serenitate, privind cu discreție pe de-asupra 
lumii în veșnica-i frământare! Dincolo de istorie, spiritualitatea acestei 
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culturi tradiționale de unică și inegalabilă splendoare umple golurile 
dintre singurătăți, și ea este UNIREA! 

Pe 27 martie a.c. a fost realizat un film documentar, „România 
Mare Centenar”, cu ocazia aniversării a 100 de ani de la unirea 
Basarabiei cu România. Filmul își propune să prezinte Marea Unire ca 
jalon istoric, atât în ce privește cele petrecute înaintea acestei 
înfăptuiri, cât și după. Abordarea are ca scop facilitarea înțelegerii 
istoriei românilor ca o sumă de evenimente convergente fără 
alternativă la starea de unire statală, scop firesc, îndreptățit și 
inevitabil.   

La jumătatea lunii aprilie, Primăria Municipiului Tulcea și 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea au 
organizat Festivalul – Concurs Județean de Muzică Populară 
„Florile Dobrogei”. Scopul acestei manifestări a fost descoperirea și 
lansarea de noi talente interpretative, de a stimula în rândul artiștilor 
amatori interesul pentru receptarea, păstrarea și punerea în valoare a 
creațiilor muzicale populare, a frumuseții portului popular dobrogean, 
de a sprijini comunitățile locale (cămine culturale, case de cultură din 
județul Tulcea, școli de specialitate, instituții de învățământ de 
specialitate) și pe interpreții sau grupurile vocale care doresc să 
participe la păstrarea identității noastre naționale, exprimată în 
prezentări în contextul Anului Centenar. Manifestarea s-a desfășurat la 
Complexul „Sat Pescăresc” și a prezentat interes pentru aproximativ 
150 de participanți, numărul spectatorilor trecând de 2.000.  

Ziua Mondială a Dansului - 29 aprilie 2018–a fost organizată în 
Piața Civică de Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea. Dansul tradițional este cea 
mai veche formă de dans rămasă în memoria culturală a umanității, în 
fiecare țară păstrându-se, transmis din generație în generație, sub 
forma dansurilor folclorice tradiționale - expresie inconfundabilă a 
spiritualității și identității naționale. Românii, aflați la limita nordică 

a HOREI, dansată în toată zona balcanică, au drept dansuri 
emblematice hora, sârbă, învârtita, brâul, călușul și multe alte zeci de 
dansuri specifice fiecărei zone, dansate individual sau în grup și 
păstrate împreună cu muzica populară și obiceiurile de odinioară, 
constituind aceasta un liant de substrat și ancestral în limitele 
aproximative ale României Mari. Cei 600 de participanți au invitat la 
horă spectatorii aflați în Piața Civică (peste 3.000)! 

Luna următoare, mai precis în intervalul 12 – 13 mai, Primăria 
Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” din Tulcea au organizat, în parteneriat cu Consiliul Județean 
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Tulcea, un spectacol folcloric de „Ziua portului popular 
românesc”. Formații de dansuri și soliști vocali (în total, peste 300 
de participanți), reprezentând ansambluri artistice de copii și 
adolescenți din mai multe localități ale județului, au evoluat pe scena 
situată în Piața Civică.  

Apelul Solemn - Ziua Eroilor a fost o acțiune deosebită care s-a 
desfășurat în 17 mai în Piața Civică a municipiului. Primăria 
Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” din Tulcea, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar General al 
Județului Tulcea, au organizat evenimentul cu participarea elevilor 
tulceni identificați ca purtând numele de familie ale eroilor tulceni 
căzuți în cele două războaie mondiale. La apelul solemn al eroilor, 
elevii purtători ai numelor rostite au răspuns „Prezent”. Scopul acțiunii 
a fost acela ca tinerii participanți să conștientizeze legătura dintre 
generații, pentru a înțelege mai bine că Marea Unire a României este o 
problema legată de familia și înaintașii fiecăruia dintre ei, precum și de 
cei care le vor urma: DREPT ȘI DATORIE.  

În luna iunie (14 și 15), Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea au organizat în Piața 
Civică ediția a VII-a a Festivalului – Concurs Național de 
Interpretare a Muzicii Populare „Natalia Șerbănescu”. Cei 
peste 200 de participanți au contribuit din plin la împlinirea scopurilor 
manifestării: descoperirea și promovarea de talente interpretative, 
punerea în scenă a cântecului popular autentic, introducerea în 
circuitul valorilor spirituale românești, prezentarea autentică a 
frumuseții costumului popular din diferite zone etnografice ale țării, 
rememorarea și transmiterea către generațiile viitoare a valorilor 
etnografice românești. 

Un grandios spectacol a avut loc în data de 24 iunie, cu prilejul  
sărbătorii Ziua Iei, când Primăria Municipiului Tulcea și 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea au 
organizat, tot în Piața Civică, un flash–mob în care peste 700 de 
participanți – dansatori, invitați, doritori – au purtat cămăși populare 
și ii.  

A XXVI-a ediție a Festivalului – Concurs Internațional de 
Folclor „Peștișorul de Aur” s-a desfășurat între 7 și 12 august, 
fiind organizat de Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea, în parteneriat cu Consiliul 
Județean Tulcea și Inspectoratul Școlar General al Județului Tulcea. În 
cinstea Anului Centenar și pentru a marca importanța sărbătorii în 
Anul Centenar al României, diplomele și trofeele le-au fost înmânate 
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premiaților și participanților de Î.P. Visarion, Episcopul Tulcii, 
Gheorghe Strat, city-manager al Județului Tulcea, și Constantin 
Hogea, primarul Municipiului Tulcea, personal. La spectacolele de pe 
scena Pieței Civice și din cele două cartiere ale municipiului (Neptun și 
Vest) au luat parte 1.500 de persoane, în vreme ce numărul 
spectatorilor a fost de peste 15.000.  

Pe 11 noiembrie, la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea, s-a desfășurat a 
VI-a ediție a Festivalului Concurs de Muzică Corală „Ludovic 
Paceag”, la ediția din acest an participând unsprezece formații corale 
din Tulcea și din țară. Evenimentul a fost organizat de Primăria 
Municipiului Tulcea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
și Episcopia Tulcii, iar scopul festivalului a fost acela de a promova 
grupurile corale și corurile de muzică creștină și polifonică. La ediția 
din acest an s-au înscris în concurs Corul mixt „Ioan D. Chirescu” 
(Cernavodă, Județul Constanța), Corul „Preot Ion Ionescu” 
(Topoloveni, județul Argeș), Corala „Muzicor” (Ploiești, județul 
Prahova), Grupul vocal feminin „Dunăreanca” (Isaccea, Județul 
Tulcea), Corul Liceului Teoretic „Gheorghe Munteanu Murgoci” 
(Măcin, Județul Tulcea), Corala „Nihil Sine Deo” a Parohiei Dăeni, 
(Județul Tulcea), Corul Gimnazial al Liceului de Arte „George 
Georgescu” (Tulcea, Județul Tulcea), Grupul vocal instrumental al 
Liceului de Arte „George Georgescu”(Tulcea, Județul Tulcea), Corala 
„Carpe in Deum” a Seminarului Teologic „Sf. Ioan Casian”(Tulcea, 
Județul Tulcea), Corala „Casiana” a Asociației Casiana (Tulcea, Județul 
Tulcea) și Corul „Cantus Libera” (Tulcea, Județul Tulcea).  

 
În data de 12 noiembrie a fost finalizat Concursul de studii 

istorice pe tema unirii Dobrogei cu România - 14 noiembrie 
1878, prin lansarea volumului antologic conținând lucrările jurizate. 
În contextul Anului Centenar al Marii Uniri, Consiliul Județean Tulcea, 
Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” din Tulcea, au lansat în mediul cultural românesc (în 
luna aprilie 2018) acest concurs adresat specialiștilor în istorie și 
oamenilor de cultură. Scopul acestui concurs a fost introducerea în 
circuitul științific și al opiniei publice a unei ample, diverse și avizate 
prezentări privind evenimentul de la 14 Noiembrie 1878 și a 
semnificațiilor sale, precum și promovarea la nivel național și 
internațional a problematicii respective. Lansarea volumului „140 de 
ani de la unirea Dobrogei cu România” a avut loc la Teatrul 
„Jean Bart”, în deschiderea „Galei 100 – oameni pentru Tulcea, 
oameni pentru România”, și a fost urmată de festivitatea de 
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premiere a laureaților, în prezența președintelui juriului, profesor 
universitar doctor Valentin Ciorbea și a managerului Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, profesor Ștefan Coman. 
Semnificația majoră a evenimentului de la 14 noiembrie 1878 a fost  
aceea că România a fost încă de la înfăptuire (24 ianuarie 1859) 
purtătoarea unei misiuni europene (deținerea în interior și protejarea 
către exterior a gurilor Dunării în scopul liberei navigații internaționale 
folositoare în special marilor puteri europene neriverane). În 
consecință, statul român, alcătuit în temeiul de drept al națiunii 
române, a fost sprijinit să ia naștere de marile puteri europene, din 
rațiuni și interese proprii și comune. 

Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea și 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” au organizat în 
14 noiembrie, în Sala Polivalentă din Municipiul Tulcea, spectacolul 
14 NOIEMBRIE – ZIUA DOBROGEI, dedicat împlinirii a 140 de 
ani de la unirea Dobrogei la România. Scopul proiectului a fost de a 
readuce în atenția opiniei publice evenimentul aniversat, precum și de 
a promova la nivel național și internațional semnificația sa integrativ 
europeană. Înființarea Comisiei Europene a Dunării (C.E.D.) în anul 
1856, instituție cu activitate în Galați, Sulina și Tulcea, precum și pe 
cursul navigabil al brațului Sulina și al Dunării până la Brăila, a atras 
după sine dezvoltarea fără precedent a Dobrogei, prin conectarea ei 
economică și culturală la circuitul valorilor europene și prin creșterea 
semnificativă a rolului de placă turnantă între vestul, estul și sudul 
continentului și cu întreaga lume. La spectacol au luat parte membrii 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” (grup vocal, soliști, 
orchestră, corpul de balet), Ansamblul Folcloric de Copii și Tineret 
„Dorulețul”, Grupul Coral „Cantus Libera”, membrii Școlii de Dans, iar 
soliștii Constantin Enceanu, Laura Lavric, Alexandru Pugna și Marius 
Ciprian Pop au susținut recitaluri apreciate de o sală arhiplină.  

În data de 1 Decembrie, Consiliul Județean Tulcea, Primăria 
Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” din Tulcea au organizat un spectacol folcloric dedicat împlinirii 
a 100 de ani de la finalizarea procesului de realizare a României Mari. 
Spectacolul aniversar 1 Decembrie, spectacol cu participare 
internațională, și-a propus să aducă pe scena tulceană – Sala 
Polivalentă - câte un ansamblu folcloric din fiecare capitală a unei 
„uniri” românești, și anume: Iași (5 Ianuarie 1859), București (24 
Ianuarie 1859), Tulcea (14 Noiembrie 1878), Alba Iulia (1 decembrie 
1918), Chișinău (27 Martie 1918) și Cernăuți (15/28 Noiembrie 1918), 
precum și din Municipiul Focșani, orașul în care ar fi trebuit să 
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funcționeze instituțiile comune ale celor două Principate Unite, și 
anume: Comisia Centrală (Parlament) și Înalta Curte de Justiție și 
Casație. La spectacol au luat parte Studioul Folcloric de Muzică și Dans 
„Comoara” cu Formația de dans „Cireșarii” (Chișinău, Republica 
Moldova), Ansamblul Folcloric „Dor Basarabean” (Satul Utconosovca, 
Regiunea Odessa,Ucraina), Grup Vocal Folcloric „Perla” (Cernăuți, 
Ucraina), Ansamblul Folcloric „Bahluiețul” (Erbiceni, județul Iași), 
Ansamblul Folcloric Profesionist „Cununa Carpaților” (București), 
Ansamblul „Brădeana” (Sohodol, județul Alba), Ansamblul Folcloric 
„Păltinașii” (Paltin, județul Vrancea) și Ansamblul Folcloric 
Profesionist „Baladele Deltei”.  
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SPECIFICITATE DOBROGEANĂ 
 

Dan ARHIRE 
 

 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea își 

desfășoară activitatea, grupată pe domeniile sale specifice, într-o zonă 
a țării distinsă prin istorie și fond etno-cultural de toate celelalte zone 
românești. Această activitate se așează pe delicatețea 
întrepătrunderilor unei multitudini de culturi și tradiții diferite, așa 
cum doar aici se pot întâlni. Pentru ca imaginea acestui pat etno-
cultural să fie cât mai sugestivă, mai lămuritoare, am recurs, în cele ce 
urmează,  la „martori” de prestigiu și la câteva din argumentele pe care 
aceștia ni le-au lăsat. Doar câteva! 

Căci Dobrogea are un magnetism aparte pe care, în cei peste treizeci 
de ani petrecuţi în ea, am avut prilejul să-l constat atât de des! Nu ştim 
cum anume să-i spunem, dar este ca şi când ne-am învârti în jurul 
cuvântului fără a-l putea rosti exact, fără a putea „pune degetul pe 
rană”! Faptul că am putut constata efectul acestui magnetism atât 
asupra mea, cât şi asupra unor oameni – mulţi – dintre cei pe care îi 
cunosc, este cu atât mai convingător, cu cât am priceput, cu timpul şi 
cu modestia de rigoare, că lucrul acesta se întâmplă de mult. Aşa s-a 
întâmplat cu Ion Ionescu de la Brad (care o numea „California 
României”), tot aşa cu Ioan Neniţescu, la fel cu Gheorghe Brătescu şi 
Constantin Moisil, dar şi cu M. D. Ionescu şi Anatole Magrin, despre 
ultimii doi urmând a vorbi aici puțin. Amândoi au ajuns în Dobrogea 
întâmplător, prin forța împrejurărilor, și aici au rămas, prin voinţa 
proprie. Intelectuali de înaltă ţinută, amândoi au trecut prin Dobrogea 
timpului lor, abia ieșită din Orient și intrată în Europa, cu ochii 
deschişi, lăsându-ne-o şi nouă în lucrări de excepție: albumele de 
fotografii mărturisitoare (Magrin) şi lucrările, în mod special cea fără 
egal, intitulată „Dobrogea în pragul secolului al XX-lea” (M. D. 
Ionescu).  

Privind pozele lui Magrin și citind textele lui Ionescu, încet, încet, 
începi să înțelegi ce anume e aparte aici: românii sunt atât originari, 
cât și veniți din toate zonele locuite de români, iar ceilalți de pe două 
continente, din țări și seminții diferite, cu tot ceea ce ține de asta, 
privind influențele, schimburile și împrumuturile. Nu e ușor să studiezi 
folclorul, datinile și obiceiurile zonei, și înainte de a afirma că un 
anume motiv folcloric sau ornamental apare în Dobrogea, trebuie să te 
întrebi la ce anume populație a fost el semnalat, ce minoritate etnică 
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sau culturală l-a adus, inițial, cum a ajuns el  aici. Refacerea 
costumului dobrogean românesc, chiar, bărbătesc și femeiesc, nu a fost 
o operațiune ușoară, la îndemână, pentru conducătorii de grupuri 
folclorice. 

În câteva cuvinte îi vom prezenta pe cei doi în cele ce urmează. 
 

 
M. D. Ionescu (Marin Ionescu-Dobrogianu) 
 

 
 

Nu a fost un om bogat. S-a născut într-o familie modestă, la 
marginea Bucureştiului, în decembrie 1866. Nefiind bogat, a fost silit 
să abandoneze liceul şi să intre în armată ca soldat. Studiază mult în 
afara şcolii, apoi, urmând cursurile unei şcoli militare, este repartizat la 
Constanţa cu gradul de sublocotenent. Studiază în continuare istorie, 
geografie şi literatură, din pasiune şi vocaţie. Învaţă Dobrogea din 
cărţi, pe care le descrie astfel:  

„Cu adunarea isvoarelor referitoare la Dobrogea am întâmpinat 
multe greutăţi, căci toate scrierile trebuia să mi le procur din comerţ, 
unele pe preţuri peste puterile mele de mari. La Bucureşti sau într-un 
alt oraş unde sunt biblioteci publice sau particulare aş fi putut 
împrumuta sau citi acolo uvragiele de care aveam nevoie, dar 
Constanţa este săracă în aşezăminte de felul acesta şi mai ales în 
sensul istorico-geografic. Cine se ocupă cu adunarea scrierilor vechi, 
poate şti cât de mult sunt speculaţi de antiquari. Astăzi mă găsesc în 
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posesia a peste 300 volume, care mă costă 5-6.000 lei, pe câtă vreme 
la Bucureşti aş fi fost scutit de o însemnată parte din această sumă. 
Afară de 3-4 volume care mi-au fost dăruite de autori, încolo toate 
scrierile cuprinse în lista bibliografică sunt cumpărate de mine”. 
Învaţă Dobrogea din călătorii, pe care le descrie astfel : „În vara anului 
1891, fiind însărcinat să fac o ridicare topografică a frontierei de sud, 
am avut ocazia să străbat cu piciorul această frontieră şi m-am 
încredinţat de desavantagiile ce ne presintă traseul ei, prin marele 
intrând dintre pietrele No. 9 şi 23. Tot atunci am cercetat şi 
posiţiunile întărite din jurul Silistrei. Apoi, recensământele făcute 
tinerilor din plăşile Mangalia şi Silistra-Nouă, mi-au procurat ocasia 
să vizitez fie-care sat din Sudul Dobrogei, de unde am cules multe şi 
preţioase notiţe asupra felului de traiu al populaţiunei, bogăţiile 
solului în cereale şi vite, modului de cultura pământului; date şi 
legende asupra localităţilor, bisericilor, geamiilor, etc. Pentru prima 
oară am vizitat Cuzgunul şi monumentul de la Adam-Clissi.  

Manevrele din 1894, 1895 şi 1896, mi-au făcut cunoscut centrul 
Dobrogei, adică o parte din plăşile Constanţa şi Babadag, şi mai ales 
văile râurilor Casâmcea şi Slava. Şi în fine, în vara anului 1898, am 
fost delegatul Diviziei, ca să însoţesc o comisiune de ingineri, 
însărcinată cu studiul traseului căii ferate de la Constanţa la Isaccea 
şi Tulcea. (...) În afară de aceste călătorii făcute cu serviciu, n-am 
încetat de a visita în fie-care an, pe spesele mele, părţile pe care nu le 
cunoşteam, astfel : în drumul de la Constanţa la Mahmudia, după 
inundaţiile din anul 1897, am visitat cetatea vechiă de la Casapchioi 
(Istropolis), cetateea Eracleea, tot Bugeacul dobrogian cu 
multitudinea lui de ruine; apoi localităţile şi cele două curioase 
păduri ale Deltei (Letea şi Caraormanul), cum şi toată valea Dunării, 
de la Tulcea la Cernavodă. (...) Am cules note de la primari şi 
notari(...), învăţători şi preoţi(...), bătrâni(...), agricultori, crescători 
de vite şi pescari(...). 

Retras din armată, funcţionează ca profesor, donând o bibliotecă de 
peste 1.000 de volume Liceului Mircea cel Bătrân din Constanţa. 
Publică în periodice, dar şi cărţi, iar pentru monumentala sa lucrare, 
„Dobrogea în pragul secolului al XX-lea” (cunoscută drept „Biblia 
Dobrogei”), i se conferă medalia de aur a Academiei Române. A primit 
şi cea mai înaltă distincţie culturală, medalia „Bene Merenti”, clasa I. 
Doar silit de boală pleacă din Dobrogea, după ce o servise peste 
patruzeci de ani şi după ce, în semn de mare dragoste, îşi adaugă 
numele ei la numele de familie, rămânând astfel în memoria veacurilor 
viitoare drept Ionescu-Dobrogianu! 
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Anatole Magrin (Magrin Anatole Arthur Seraphin) 

 
 

A fost un om bogat. S-a născut la 9 decembrie 1958 la Domprel, 
departamentul Dobs (Franche Comte), aproape de frontiera cu Elveția. Fiul 
lui Antoine Magrin Martial, mic producător de brânzeturi, apoi proprietarul 
unui hotel-restaurant, și al lui Vernerey Marie-Elise. Predispus, după obiceiul 
familiilor franceze, să devină călugăr, apoi preot catolic, a plecat fără mulți 
bani cu un vapor pe Dunăre la Galați, la un unchi francez pe numele Emil 
Carré (sau Carez), mare fotograf. Acesta avea un magazin - era fotograf 
specialist în portrete, printre primii din Europa. La acea vreme, după cum se 
pare, Anatole Magrin a învățat arta fotografiei de la acest unchi, după care a 
ajuns la Constanța lucrând ca fotograf pe contul lui.        

Afacerile mergeau bine. Aici i se nasc cei cinci copii (Armando, Anna 
Germaine, Martial, Marie-Louise și Marie-Elise.), unde (aflăm din excelenta 
lucrare „Constanţa/1878-1928” a doamnei Doina Păuleanu) deţine cel puţin 
„patru imobile masive, pe străzile Remus Oprean, Elină - Titulescu, 11 Iunie 
– Cuza Vodă, Mangalia – aceasta din urmă cu trei nivele (...)”. Secretar al 
contelui Delepin după 1878, Anatole Magrin este pe rând viceconsul al 
Franţei, consul onorific şi consul. Iniţiază şi finanţează realizarea unui 
monument al soldaţilor francezi căzuţi la Constanţa în timpul Războiului 
Crimeii, donează teren primăriei oraşului, face donaţii către biserica catolică. 
Este primul artist fotograf al oraşului, probabil chiar al Dobrogei, şi, solicitat 
să realizeze fotografii în Constanţa şi împrejurimi - aflăm din aceeaşi lucrare 
–  „menite să ilustreze broşura sa (a medicului Băilor, Alexandru, n.n.) 
Despre efectele fisiologice şi terapeutice ale băilor de mare din 
Constanţa, inclusă în selecţia română pentru Expoziţia Universală de la 
Paris”, Anatole Magrin se vede răsplătit cu medalia de aur a acestei expoziţii. 
Din 1895 devine Furnizor al Curţii Regale „drept recompensă pentru 
serviciile gratuite ce d. Magrin face poliţiei, parchetului şi spitalului de vre-
o 15 ani şi pentru un frumos album al Constanţei, cu fotografiile membrilor 
Familiei Regale, trimis M.M.L.L. cu ocasia Nunţei de argint”, ne informează 
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presa anului 1895, citată de Doina Păuleanu. Va mai fi decorat şi cu Ordinul 
Coroana României. A murit și a fost înmormântat la Constanța în 1929. 

În anul 2003, Muzeul Naţional de Istorie achiziţionează un lot de 
documente şi fotografii de la urmaşii Marcelei Oniţiu, nepoată a lui I. G. 
Duca, printre care se află şi un album Magrin cu fotografii din Dobrogea, 
conţinând 56 de imagini. Se presupune că el a fost realizat în perioada 1909-
1911 și este legat în piele. Imaginile reprezintă panorame ale unor localităţi 
dobrogene, dar și edificii, străzi, portrete etnice etc. Albumul nostru (căci 
avem și noi unul!), din care vom prezenta câteva în continuare, conţine 46 de 
fotografii, unele identice cu cele incluse în albumul aflat la muzeu, altele 
diferite. Modelul coperţilor sale este identic cu cel cunoscut, doar că nu este 
legat în piele, ci în pânză. Pentru prezentarea fotografiilor am folosit (acolo 
unde ele există) texte din lucrarea lui M. D. Ionescu, „Dobrogea în pragul 
secolului al XX-lea”, considerând că, fiind contemporani şi legaţi de aceeaşi 
dragoste pentru Dobrogea, pe care au abordat-o - fiecare prin arta lui - cu un 
interes inteligent şi fecund, textele şi fotografiile se completează reciproc în 
chip fericit. (În ce priveşte textele, am încercat să păstrăm, pe cât a fost 
posibil, parfumul epocii. Acolo unde textul nu-i aparţine lui M. D. Ionescu, 
am menţionat autorul.)  

 
 „Ultima noapte în Orient - întâia zi în Europa” 
 mărturii de la sfârșit de secol XIX 
 
Pentru o imagine cât mai sugestivă, cât mai apropiată de realitate, vom 

oferi cititorului prilejul de a citi descrierea avizată făcută orașului Tulcea de 
către Ionescu-Dobrogianu. Pacea, aici, la gurile Dunării, a fost instaurată 
doar prin crearea prin consens european a statului român, căci până atunci 
iată ce ne spune autorul citat că se întâmpla în Tulcea, capitala Dobrogei din 
Imperiul Otoman, cel mai mare oraș al provinciei: 
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Comuna Urbană Tulcea  
 
 

 
 

Oraşul Tulcea e construit lângă ruinele vechiului castru roman 
Aegysus (...). Trecutul oraşului, înainte şi după cucerirea otomană, se 
confundă cu acela al întregii provincii, numită sub administraţia 
turcească „Paşalâcul de Tulcea”, a cărei reşedinţă era în oraşul 
Tulcea. Nu ştiu, de unde îşi trage numirea pe care o poartă astăzi. El 
a fost cucerit de Turci în 1418, odată cu Isaccea, de către Sultanul 
Mahomed I-iu.  

În secolul XVIII-lea, Tulcea a jucat un rol important în resboaiele 
dintre Ruşi şi Turci. În 1770, Turcii aduseseră pe la Sulina mai multe 
vase de resboiu, pe care apoi le puseră sub adăpostul zidurilor cetăţii. 

Ruşii, sub generalii Weissman şi Mecnop, trec Dunărea, pun mâna 
pe oraşul şi garnisoana Tulcei, apoi dau asalt cetăţii, ard vasele ce le 
găsesc în port, arunc tunurile cetăţii în Dunăre, apoi după ce fac un 
măcel îngrozitor, încărcaţi de prăzi trec Dunărea la Ismail, la 10 
Decembrie. 
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În anul următor, la 12 Martie, generalul Weissman trece de la 
Ismail la Tulcea, cu 720 grenadieri şi 30 artilerişti, bate pe Samsongi-
Aga şi Arnăut-Paşa, ce apărau cetatea cu 500 ostaşi.  

 

 
 

În acelaşi timp Turcii sunt bombardaţi şi de pe apă. Weissman se 
întoarce biruitor la Ismail cu pradă de 29 tunuri şi 51 prisonieri. Opt 
şlepuri turceşti au fost arse, iar pe alte 15, Ruşii au pus pe Moldoveni 
şi pe Greci, cari locuiau aici şi le-au trecut în Ismail, la 13 Martie.  

La 3 Aprilie, Weissman trece din nou Dunărea cu 1.400 grenadieri, 
40 artilerişti, 200 muschetari şi două tunuri şi se îndreaptă spre 
Isaccea.  

În luna Maiu, Ruşii trecând Dunărea la Tulcea, sunt bătuţi de astă-
dată şi goniţi după insula din faţa oraşului; de aici Ruşii împiedicau 
trecerea Turcilor din Dunăre în Marea Neagră.  

Weissman trecu din nou fluviul la Tulcea, bate 8.000 de Turci, arde 
casele şi vasele lor. În această luptă cad morţi 1.000 Turci şi se fac 
100 prisonieri.  

Generalul rus trece din nou Dunărea, supune lagărul turcesc din faţa 
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cetăţii, bate toată puterea turcească venită de la Vizirul din Isaccea.  
După două zile de luptă, Weissman se întoarce la Ismail. El mai 

bate, puţin mai în urmă, un alt corp, care venea de la Babadag.  
La 7 Octombrie, Weissman pleacă iarăşi de la Ismail şi se repede 

asupra Tulcei. Învinge oştirea turcească, pune mâna pe lagărul 
otoman, le ia tunurile, dă asalt şi ia cetatea Tulcei, apoi punând mine, 
o saltă cu totul în aer şi distruge oraşul, după ce a luat de aici mai 
toate muniţiunile, tunurile, lădiţele cu bani şi pulbere şi după ce a 
umplut cu pământ toate şanţurile de prin prejur, făcute de Turci. 

După aceea repezându-se spre Babadag, face minuni de bravură, 
bătând pe Turci în toate părţile, în urmă se întoarce la Tulcea şi de 
acolo la Ismail, ducând cu dânsul pe toţi creştinii ce fugeau de robia 
Turcilor. 

La 24 Aprilie 1773, Potenkin trecu Dunărea la Tulcea, distruge un 
corp de 6.000 Turci, arde podurile, vasele, muniţiunile şi ia mulţi 
prisonieri.  

În 1789 Tulcea fu luată cu asalt de către amiralul rus Ribas.  La 9 
iunie 1791, Ruşii, sub comanda lui Repnin, bătură crunt lângă acest 
oraş, pe Turci. 

Vechiul oraş Tulcea, cum şi cetatea aşa de renumită în trecut a fost 
distrusă cu totul de Ruşi, în resboiul din 1828-29. Oraşul actual s’a 
construit la răsăritul celui vechiu, în urma acestui resboiu, pe o vale 
ce coboară la Dunăre prin mai multe terase în forma unui amfiteatru. 
Cifra populaţiunii oraşului Tulcea era în 1879, de 17.948 suflete, 
împărţită astfel: 6.744 Bulgari, 5.304 Români, 1.876 Ruşi, 1.736 
Lipoveni, 324 Greci, 160 Armeni, 304 Israeliţi, 224 Tătari, 300 Turci 
şi 976 diferite naţionalităţi (...).                                                                                       

Locuitorii cunosc mai bine vechia sub-împărţire pe mahalale, 
astfel: mahalaua tătărească la V; turcească la E; bulgărească, 
lipovenească, germană şi ovreiască. Românii şi Grecii sunt 
răspândiţi peste tot oraşul.  

(...)   Desvoltarea sa, oraşul a luat-o în timpii din urmă, căci după 
un plan din 1864, giamia se afla la bariera despre Mahmudia, iar 
către apus clădirea Comisiunii Dunărene era cu mult în afara 
oraşului. 

Sub administraţiunea noastră, Tulcea şi’a schimbat aspectul 
oriental de altă dată, numeroase construcţiuni publice şi particulare, 
înfrumuseţează oraşul. Palatul administrativ e o clădire măreaţă, în 
faţa căreia s’a ridicat statuia gloriosului stăpânitor al Dobrogei, 
Mircea cel Bătrân, lângă parcul municipal, locul de distracţie al 
orăşenilor.  
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(...) Apoi şcoalele de băieţi şi fete, spitalul comunal şi militar, 
bisericele şi construcţiuni ale particularilor, se întrec prin eleganţa şi 
curăţenia lor. Oraşul are acum 5.500 case, 35 bordeie, 10 hanuri, 71 
prăvălii, 54 mori şi 165 fântâni. 

Consulatele existente în Tulcea sunt: Rusesc, Grec, Austro-Ungar şi 
Turc. 

(...)  În oraş sunt mai multe biserici ale diferitelor naţionalităţi: 
Biserica catedrală cu hramul Sf. Niculaie, zidită în 1846-47 de familia 
românească “Gâscă”, are ca filiale, biserica elenă cu hramul Buna-
Vestire şi cea rusească cu acelaşi hram; apoi biserica românească 
Acoperământul Maicii Domnului, biserica rusească cu hramul 
Schimbarea la faţă, biserica bulgărească cu hramul Sf. Gheorghe.  

Mai sunt: o giamie fondată în 1847, trei sinagoge, o biserică a 
lipovenilor popovi, una a lipovenilor bespopoveţi, una catolică, una 
luterană, o casă de rugăciune a nămoliacilor, una a anabaptiştilor, 
un schit lipovenesc de călugăriţe şi o biserică armeană.  

 
 

Românii  
 
Formează astăzi elementul cel mai numeros din Dobrogia. 
În 1850 numărul lor se ridica la 3,656 familii şi erau după turci al 

doilea element preponderent. Karl F. Peters găseşce la 1865 numărul 
lor la 12,000 suflete, numărătoare luată după Vescovici, agent 
consular la Tulcea.  

Am vorbit mai sus care era simburele elementului românesc în 
Dobrogia, încă de la dominaţiunea romană. Cu toate invaziunile 
popoarelor barbare, coloniile romane nu pieriră cu desăvârşire, ci ele 
continuară a locui provincia, după deşertarea ei de barbari. Pe lângă 
aceşti colonişti, immigraţiunile din stânga Dunării sunt un fenomen 
continuu între al VI-lea şi al XIV-lea secol, mai ales când Mircea cel 
Mare cuceri pentru câţi-va ani Dobrogia. Chiar după cucerirea ei de 
turci, Muntenii, cărora li se acordau prin tocmeli de bună-voie, 
clausele cele mai ademenitoare – ne spune D. Cantemir – erau atraşi 
a locui Dobrogia.  

Pe timpul domniilor vitrege a ţărilor din stânga Dunării, din 
secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, mulţi din locuitorii nefericitelor 
Principate găsiră mai bine a trece în Dobrogia, unde erau mai puţin 
despoiaţi de produsul muncii lor, de cât în patria-mamă. Tot ţărmul 
Dunării de pe dreapta se umplu de sate românesci, care de-sigur 
trebuie să-şi fi avut fiinţa cu mult mai înainte, căci era firesc lucru, ca 
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noii veniţi să se grupeze în aceleaşi sate cu con-naţionalii lor. Aceştia 
erau Cojenii de acum, pentru părţile vecine Munteniei, Moldovenii 
pentru litoralul vecin Moldovei şi Bugeacului. 

Năvălirea tătarilor în Bugeak, nu puţin a contribuit la 
transplantarea populaţiunii pe dreapta Dunării, la Luncaviţa, 
Nicoliţel etc.  
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Românii transilvăneni (Mocanii), sunt veniţi în Dobrogia din 
veacul de mijloc. Prima revoltă întâmplată în Transilvania la 1477, 
provocă o emigrare a ţăranilor peste Carpaţi şi peste Dunăre în 
Dobrogia, unde găseau teren destul pentru cultură şi mai ales pentru 
păşiunatul vitelor lor, cei mai mulți dintre ’înșii fiind ciobani. 
Mişcările ce se urmară în 1514, 1785 şi mai apoi în 1848, avură ca 
corolar aducerea în Dobrogia a unui însemnat număr de 
transilvăneni. Ei formau adevărata bogăţie a ţării; ei dădeau 
Împărăţiei Otomane cel mai mare venit din Dobrogia, prin comerciul 
ce făceau cu lâna, brânza şi oile. A se ocupa cine-va de Mocani este a 
se atinge de una din cestiunile cele mai importante ale agriculturii 
acestei ţări – zicea I. Ionesco în 1850. Este de a vorbi de veniturile cele 
mari, pe care le aduc statului otoman. 

Industria Mocanilor este intim legată de sistemul economiei rurale 
a Dobrogei; această industrie dădea nascere la o mulţime de plângeri 
şi abusuri, pe care Turcii abia le puteau curma. Mocanii din Săcele, 
Săliştea, Telecea, Galicea, Răşinaru, Poenari, Redeni şi alte sate din 
Transilvania veneau toamna în Dobrogia, pentru iernatul turmelor; 
iar primă-vara plecau; unii din ei însă închiriau pământuri şi pentru 
vară. Din Săcele, Siliştea şi Poenari sunt dintre cei care veneau de 
mai multă vreme în Dobrogia; din aceştia unii intrau aci servitori şi 
se însurau cu fete de Români, apoi renunţau la protecţia austriacă şi 
deveneau rayele turceşti, fără care obligaţiune, de a se fixa în 
Dobrogia, ei nu se puteau însura, de oare-ce nici părinţii nu voiau să-
şi dea fetele, nici acestea nu voiau să se mărite cu tinerii care n-aveau 
stabilitate. Odată stabilit în sat, ciobanul devenea şi agricultor şi 
plătea dările către guvernul otoman, aceia ce provoca o mulţime de 
plângeri din partea Austriei.(...) 

În timpul dominaţiunii Otomane, Românii trăiau pe tot ţărmul 
drept al Dunării, de la Ostrov până la Tulcea; apoi în interiorul 
Dobrogei: la Sarinasuf (20 familii), Caraibil, Sarighiol, Agighiol, 
Calica, Sabangeak, Zebil, Visterna, Ienişala, Paşa-Câşla, Satu-Nou 
(lângă Babadag), în Babadag, Cataloi, Hasanlar, Cineli, Nalbant, 
Cilic, Frecăţei, Teliţa, Nicoliţel, Cocoş (monăstire fondată de Mocani), 
Meidanchioi, Trestenic, Ortachioi, Taiţa, Coium-Punar şi Camber. 
Apoi, la Sud, în Mahmud-Cuiusu, Iusufunar şi Adamclisi, pentru a nu 
enumera decât satele în care elementul românesc era mai mare”. 
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Turcii 

În Dobrogea este pentru prima oară, când Turcii pun piciorul în 
Europa, cu o sută de ani înaintea cuceririi Galiopolului. „În anul 
Egirei 662 (1263), după ce Mihail Paleologul găsi refugiu la curtea 
Seleucizilor şi după ce la întoarcerea sa în Constantinopol puse de 
scoase ochii lui Ioan Lascaris, urmaşul legitim la tronul Bizanţului, o 
colonie de 10-12.000 Turcomani, veni sub conducerea lui Saltukdede, 
a se stabili pe coastele occidentale ale Mării Negre, în ţinutul numit 
astăzi Dobrogia. Mai târziu această colonie a fost transportată în 
Crimeia, de Berke-Khan, şeful Tătarilor din Kipciac (Lufti, Histoire de 
Seldjukides)”. 

 

 
 

Familie de musulmani 
    

După Ewlia, istoriograful Imperiului Otoman – trăitor în secolul al 
XVII-lea, Saltukdede era considerat ca sfânt şi că după moartea sa 
ordonase discipolilor săi , de a-i îngropa rămăşiţele în 7 oraşe 
depărtate din ţinuturile necredincioşilor, cu scopul, ca urmaşii săi 
nesciind locul unde în adevăr este îngropat, pelerinii musulmani 
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venind în fie-care din aceste locuri, ar îndemna ast-fel pe Turci a 
încorpora cu Imperiul toate provinciile, unde există mormântul lui 
Saltukdede. Urmând această   tradiţiune, el fusese îngropat, între 
altele, şi la Babadagh. Cu toate năvălirile ce se continuară în cursul 
secolelor XIV şi XV, numeroase colonii otomane vin a se stabili în 
părţile cucerite, unde armata le sprijinea, pentru a se fusiona cu 
populaţia deja existândă. Dobrogea a fost printre cele dintâi provincii 
ale desfiinţatului Imperiu Româno-Bulgar, care a fost populat de 
Turci, atraşi aci de mormântul lui Saltukdede, pentru care aveau 
multă veneraţie. După o estimaţie aproximativă, în 1862 populaţia 
turcească în oraşe era de 2.000 suflete, care se ocupa cu agricultura 
şi creşterea vitelor; apoi organele administrative, politice şi ale 
cultului, aproximativ 300 de suflete, la care trebuie adăogat puterea 
militară, inclusiv marina şi corpul Kavasilor, la 4.500 oameni; cu 
totul 7.000 numai în Tulcea, Constanţa şi Sulina. Tot atâtea suflete şi 
în Babadag. Afară de populaţia turcească a oraşelor sus-arătate, mai 
trăia foarte multă la sate, cum: Greci, Hasaular, Rahman, Alifaca, 
Băltăgesci, Terzichioi, Satischioi, Anadolchioi, Caracorum, 
Hasiduluk, amestecată cu Bulgari şi Români.   

 
 

Tătarii 
 

Pe la începutul secolului XVII, khanatul tătăresc se întindea de la 
Dunăre până la Cuban şi era împărţit în 4 hoarde. În partea de jos a 
Basarabiei locuia Hoarda Nogailor de Bugeak, care sub ascultarea 
unui mârzak, ajunsese o putere de temut Domniilor lui Vasile Lupu şi 
Matei-Basarab.  

În timpul şederii lor în Bugeak, Tătarii au trecut în Dobrogia, iar 
numărul lor este destul de mare prin 1655, căci îi vedem întrebuinţaţi 
de Paşa de Silistra contra Cazacilor. Imigrări şi emigrări de tătari se 
continuară în tot cursul secolului XVIII, în, şi din, Dobrogia.  

În urma răsboiului din 1856 un număr de 2.225 familii tătăresci 
veniră să colonizeze Dobrogia, căreia îi dete numele de „ţara 
Tătarilor”; ei ocupară districtele cele mai fertile. Numărul 
populaţiunii tătăresci era la 1860 de 60.000 suflete, după Viscovich. 
Înaintea ocupării Dobrogiei de Români, numărul populaţiei tătare 
scăzu din cauza bolilor şi a răului nutriment. Ei au ocupat tot basinul 
râului Casâmcea, până la Capul Midia; toată regiunea văii Carasului 
până la Caraharman, unde se amestecau cu Bulgarii. Către sud 
trăiau mai mulţi la Mahmudkioi, până la Cocargea şi Tatlageak. Una 
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din ocupaţiile principale ale populaţiunii tătare este pe lângă 
agricultură şi creşterea cailor şi aceea de cărăuşi. Tătarii vechi se 
ocupau şi cu comerţul, mai ales în Medgidia, oraş fondat de Sayd- 
Paşa, în urma răsboiului din Crimeia şi în onoarea sultanului Abdul-
Medgid. Tătarii noi veniţi în urma răsboiului din 1856, au ocupat 
bordeiele de pe marginea oraşului Medgidia şi erau o povară pentru 
vechii locuitori ai Dobrogiei, pe care îi jefuiau şi mai ales pe creştini, 
în satele cărora se stabiliau într’adins, pentru acest fel de ocupaţie. 
Între satele din nou înfiinţate de Tătari la 1864, erau Dunavăţul, 
Beibugeac, Morughiol, Saraiul.   
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Bulgarii 

Imigrarea Bulgarilor în Dobrogea veniţi din Sudul Balcanilor este 
cu totul nouă. După răsboiul din 1829, Rusia voind să coloniseze 
Bugeacul cu Bulgari îi atrase în Basarabia Sudică. În emigrarea lor, 
o parte a rămas pe ţărmul lacului Razelm, unde îi găsim în 1850 
grupaţi în câte-va sate, cum: Caramanchioi, Caugagi, Hamamgi, 
Ciamurli, Sariurt, Casapchioi şi Gargalik. Numărul lor era de 1194 
familii, din care cele mai multe în Casa (districtul) Babadagului. În 
1864 erau 25.000 suflete. De la stabilirea lor în Europa, Bulgarii au 
avut ca ocupaţie agricultura şi creşterea vitelor.    

 

 
 

Bulgari 
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Ruşii 
 

 
 

După provenienţa lor pot fi împărţiţi în două clase: Rutenii  
(ucrainenii, n.n.) şi Moscoviţii sau Lipovenii. 

Cei dintâi aparţin desfiinţatului Regat Polon. Ei au imigrat în 
Turcia, în anul 1709, sub conducerea Zaporojenilor, ordin militar şi 
religios. Aici încheiară un tratat cu Poarta, care le asigura 
independenţa şi le da terenuri, voia pescăritului pe malul drept al 
Dunării; în schimb ei se obligau a da un contingent în oameni şi cai, 
la cas de război. Cazacii Zaporojeni au păstrat organisarea  
militărească şi s-au stabilit în sate sau mai bine în lagăre întărite 
numite Secz, unde era oprit femeilor de a intra; aici trăiau sub 
ascultarea unui Hatman al lor, ales cu consimţământul tuturor. Acei 
care voiau să se căsătorească, trebuiau să părăsească Lagărul şi 
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mergeau a locui în sate, însă aveau obligaţiunea de a răspunde în cas 
de război. (...) Principalele lor stabilimente prin 1862 erau în Delta 
Dunării, unde au fondat mai multe pescării. La Prislav există o 
colonie de Ruteni retraşi din lagărele distruse de ruşi la 1828. 
Numărul lor la 1850 era de 1.092 familii. 

Lipovenii sau Moscoviţii  (...).Începutul doctrinei lipoveniste s-a ivit 
în 1419 la Pscow (Rusia) şi în două secole şi jumătate se răspândi aşa 
de mult, că produse în Rusia sguduiri puternice în Biserică, sguduiri 
care s-au sfârşit printr-o schismă ce nu-şi are pereche în istoria 
popoarelor ortodoxe şi care există şi astăzi. 

 
(în numerele viitoare vom continua cu prezentarea și a celorlalte etnii 
trăitoare în Dobrogea)
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14 Noiembrie 1878, Brăila. Armata română intră în Dobrogea 

 
CÂND AU INTRAT ROMÂNII ÎN DOBROGEA 
(din presa vremii) 
 

Dan ARHIRE 
 
 

Spre sfârșitul verii anului 1878 opinia publică din România dezbătea 
cu aprindere consecințele Războiului de Independență, stipulate prin 
Tratatul de Pace de la Berlin: cedarea către Imperiul Țarist a sudului 
Basarabiei și alipirea Dobrogei la tânărul stat român. Trebuie spus că, 
după sfârșitul – glorios, pentru români – al războiului de la 1877, 
opinia publică românească și marea majoritate a oamenilor politici 
așteptau alipirea la principate a nordului Basarabiei, din care 
primiserăm deja cele trei județe – Cahul, Ismail și Bolgrad - împreună 
cu brațul Chilia, încă din 1856, după Războiul Crimeii. Tratatul de la 
Berlin, prin care s-au fixat consecințele războiului de la 1877, a făcut ca 
Mihai Eminescu însuși, nu foarte încântat de respectivele consecințe, 
să scrie în numărul 182 din 19 august al ziarului Timpul, următoarele: 
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Dar dacă dreptul nostru istoric (în Dobrogea, n.n.) și împrejurările 
sunt îndestul de puternice față cu Bulgaria și cu alte puteri, lucrul nu 
stă tot astfel cu chiar populațiunea Dobrogei.(…) îl primim (teritoriul 
Dobrogei, n.n.) într-adevăr, dar numai c-un titlu veritabil de drept, cu 
consimțământul populațiunilor.(…) În cazul când populaţiile 
Dobrogei ar fi contra anexiunii în forma ei cea mai blândă chiar, de 
exemplu contra uniunii personale, atunci ar fi un semn: 1) că 
stipularea Tratatului de la Berlin relativă la aceasta a fost subminată 
de mult de contralucrările unei puteri mari; 2) că ni s-a preparat o 
mreajă care să ne consume puterile şi mijloacele în lupte sterile, al 
căror rezultat - cel mai bun chiar -  ar fi cucerirea unei provincii cu 
un climat în mare parte nesănătos şi care nu ne-ar aduce nici un folos 
pentru cincizeci de ani; căci n-avem nevoie a spune, ceea ce toţi ştiu, 
cum că de când Dobrogea e cunoscută - adică de 2500 de ani 
aproape, de la Herodot şi până azi - ea a fost o provincie mlăştinoasă, 
puţin populată, foarte fertilă, dar şi foarte nesănătoasă, care numai 
sub cârma de fier a poporului roman putuse ajunge la un grad de 
înflorire relativă. Dar cum a căzut cauza acelei înfloriri, adică Roma, 
toată suprafaţa Dobrogei, lăsată la discreţia agenţilor naturii, care o 
stăpânesc, redeveni repede pustiul care a fost întotdeauna, un pustiu 
care atrage prin fertilitatea lui mereu colonii noi, dar pe care le şi 
stinge cu aceeaşi repeziciune cu care le atrage. 

 
Oarecum nedrepte erau cuvintele marelui nostru poet, deoarece 

numai de respingere nu se putea vorbi în cazul dobrogenilor! Căci, pe 
la începutul lunii noiembrie a aceluiași an, micul orășel Tulcea era în 
fierbere. Evenimentul îndelung așteptat – sosirea reprezentanților 
administrației românești ce urma a se instala în noua provincie 
Dobrogea - întârzia să se producă. Vești contradictorii agitau populația 
pașnicului orășel dobrogean, amețindu-i pe nerăbdătorii săi cetățeni ba 
că „Vin românii!”, ba, că „Nu mai vin românii!”. Corespondentul la 
Tulcea al ziarului bucureștean Pressa transmitea în capitală, spre a fi 
publicate în numărul 246 din 6-7 noiembrie, următoarele : 

 
Românii se întrec cu şaga! Atâta întârziere este de nepriceput, mai 

cu seamă că toate interesele suferă. Ce să fie oare! Prin jurnalele 
oficioase nu găsim nimic, nu se vorbeşte nimic de această stranie 
tărăgănare a ocupaţiei. Populaţia de aici e cuprinsă ca de friguri, şi-
ar fi în stare să pună mână de la mână şi să transporte trupele 
române până aici, numai să se decidă odată să intre. 
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Timpul s-a înseninat din nou şi s-a încălzit, se pare că şi cerul 
aşteptă, ca înainte de a se acoperi de norii zăpezii să vadă defilarea 
legiunilor române pe drumul ce duce la mare, care de astăzi va trebui 
să fie o ţintă constantă a stabilirii noastre. 

Lumea speculantă este în mare mişcare aici, fiecare voind să 
întreprindă câte ceva cu norocoasa venire a Românilor în această 
localitate. Astfel se proiectează aşezarea unei imprimerii române; 
deschiderea unui stabiliment de locantă şi cazin; deschiderea unei 
magazii moderne de tot felul de papetărie pentru necesitatea 
particularilor şi autorităţilor. Tânărul Franghia, un inteligent şi 
amabil negustor, a luat această sarcină şi merită toate laudele, căci 
Tulcea e lipsită de multe lucruri trebuincioase unui popor cult şi în 
progres.    

Casele de locuinţă, care la început se puteau avea pe nimic pentru 
închiriere, astăzi sunt destul de scumpe. În general, traiul este ieftin şi 
nu va fi nevoie decât de oarecare măsuri înţelepte a administraţiei 
române, pentru a menţine această ieftinătate (…)  

Populaţia turcă începe a se întoarce; din gospodarii ei de frunte, 
care lăsaseră case bune şi vii cultivate bine, astăzi găsesc ruine în 
locul caselor, şi viile închiriate unor speculanţi locali. Turcii bat la 
toate uşile, se jeluiesc la toate autorităţile, dar rămân cu jalbele 
numai, căci nimeni nu se mişcă la strigătele lor. Aceşti oameni, odată 
stăpâni, mândri, se târăsc astăzi la picioarele slugilor lor de mai 
înainte, care îi depărtează cu dispreţ şi ură.  

Facă cerul ca dominaţia română să poată uşura întrucâtva 
existenţa acestor oameni printre populaţiile creştine, recunoscându-le 
măcar a zecea parte din ce li se cuvine”. 

 
Așteptarea nu avea să mai dureze mult. În dimineața zilei de 14 

noiembrie 1878, la Brăila, Carol I trecea în revistă trupele române ce 
urmau a trece Dunărea în Dobrogea.  

Ziua intrării în Tulcea a Comisiei române pentru primirea Dobrogei 
ne este astfel redată în presa vremii, prin ochiul gazetarului fericit de a 
asista la un atât de mare moment istoric: 
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14 noiembrie 1878 la Tulcea 
 
Domnule Redactor,  
După atâta aşteptare, în fine, astăzi s-a făcut primirea solemnă a 

Comisiei române pentru primirea Dobrogei. Pe la ora 11 de 
dimineaţă, se dădu ordine pentru îmbrăcarea arcurilor de triumf şi 
aşezarea transparentelor; lumea începu a se mişca în toate direcţiile 
şi încă pe la 12 ore o mulţime mare umplea ograda Agenţiei austriece 
şi cafenelele portului; comisia era aşteptată pentru ora trei după 
amiază.  

Pe la ora 2 şi jumătate, sosi la debarcader agentul nostru (agentul 
consular român Constantin Stoianovici, n.n. ), în trăsura beiului 
Dumitrachi, dimpreună cu mai mulţi notabili români din Tulcea. Pe 
la ora 3 fără un sfert, se zări vaporul român „România" cu hornul lui 
cel alb ca zăpada, şi lumea începu a se îndesa în port. Peste câteva 
minute, sosiră toţi consulii şi vice-consulii puterilor străine şi toate 
flamurele consulatelor se ridicară de-a lungul portului; la debarcader 
se înfipseră două steaguri române. Sosiră imediat apoi guvernatorul 
rus al provinciei, împreună cu Prea Sfinţia Sa Mitropolitul bulgar, 
asemenea Prea Sfinţiile lor Vlădicii greci şi primarul oraşului. Pe la 
ora 3, vaporul român zvârli funiile la debarcader, şi guvernatorul, 
împreună cu toţi cei de mai sus, făcu onorurile primirei comisiei 
române.  

Distinsul nostru bărbat Nicolae Catargi, preşedintele comisiei, 
salută cu distincţie pe toţi cei de faţă la debarcader, sărută crucea din 
mâna Prea Sfinţilor Vlădici, şi, luat de guvernator în trăsură, plecă la 
conac  (sediul guvernatorului provinciei, generalul rus Belațercovici, 
apoi sediul prefecturii, actualmente Muzeul de Artă, n.n.). Fiecare 
comisar român fu luat prin trăsuri particulare, de personajele 
distinse aflate la debarcader şi conduşi cu toţii la conac.  

Mulţimea se luă în fugă după trăsuri; copii, femei, bărbaţi, cu toţii 
deteră buzna, şi toate dughenile şi toate casele pe drumul pe unde 
trecea comisia erau ticsite de lume şi de popor voios. 

Ajungând la conac, comisia română fu introdusă de guvernator în 
salonul cel mare, şi aici distinsul d. Catargi recomandă 
guvernatorului pe ceilalţi membri ai comisiei. Pe colonelul Pilat din 
partea ministerului de război, pe d. Vera din partea finanţelor, pe d. 
Liciu din partea justiţiei, pe d. Perisceanu din partea ministerului de 
interne. După câteva momente, guvernatorul se retrase şi comisiunea 
română rămase a primi felicitările localilor; ei fură duşi în urmă pe 
la quartirile pregătite.  
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N-am crezut vreodată că, la primirea comisiei, va fi o aşa de 
însemnată demonstraţie pe stradă. Peste 8.000 de persoane, de toate 
clasele, umpleau străzile de la port până la conac, şi apoi uliţa până 
la biserica română; şi această demonstraţie a fost spontană, fără ca 
nimeni să o provoace; ea a fost produsul unui mare sentiment de 
bucurie a populaţiei şi ea onorează foarte mult ţara noastră. Ce va fi 
dar cu ocazia intrării trupelor române, şi ce proporţii va lua 
demonstraţia? Ar fi foarte prudent ca, la intrarea trupelor române în 
Tulcea, o mână vigilentă să organizeze un mic serviciu de poliţie, 
pentru a menţine ordinea în mersul şi aglomerarea mulţimii. Nu ne 
îndoim că guvernul român se va fi gândit la aceasta.  

Din faţa debarcaderului şi până la biserica românească, unde 
armatele româneşti se vor opri acolo pentru a primi binecuvântarea 
religioasă este un parcurs cam de 15 minute. În lungul acestui 
parcurs, sunt ridicate 4 arcuri frumoase de triumf şi un mare 
transparent în faţa bisericii. Arcul, din vale de la port, care este cel 
dintâi la intrarea armatei în Tulcea, are peste 20 de stânjeni lăţimea 
şi 6 înălţimea, foarte frumos îmbrăcat şi gătit. Mijlocul său are în 
faţă marca ţării nostre cu deviza Măriei Sale; latura din dreapta are 
un cerc mare, în care stă scris „Alexandru II”, iar latura din stânga 
un cerc asemănător în care stă scris „Carol I”. Steguleţele, ce 
împodobesc acest cerc, sunt române şi ruse în aceeaşi cantitate şi 
mărime. Acest mai bogat şi mai principal din oraş este ridicat după 
gustul guvernatorului de populaţia bulgară. Pe el stă scris iluştrilor 
aliaţi, ceea ce pare cam întunecos, deoarece nu putem pricepe, mai 
ales că vedem scris, Alexandru II, şi steaguri ruseşti, ce înseamnă 
iluştri aliaţi. Este făcut pentru românii care vin, sau pentru ruşii care 
se duc? Căci şi unii şi alţii au fost aliaţi. Apoi iară nu pricepem cum 
noi am fost „aliaţii" bulgarilor din Tulcea, deoarece până în prezent 
ocazia nu s-a prezentat, încă. Oricum ar fi, este desigur o politică 
ascunsă la mijloc, pe care noi nici nu ne mai batem capul de a o 
dezlega, deoarece nu poate avea nicio consecinţă serioasă, şi nici nu 
se poate frustra cu asemenea tertipuri sentimentul mare şi profund al 
populaţiei din Tulcea pentru români şi guvernul lor.    

Al doilea arc vine acel în dreptul hotelului Odesa, cuprinzând 
lăţimea uliţei şi care aparţine îndeosebi comunităţii grece. În faţă, se 
văd zugrăviţi oştenii români; pe laturi şi în frontispiciu, o mare 
ghirlandă cu potretul Alteţei Sale Regale Carol în dreapta, şi în 
stânga portretul Doamnei. În faţa farmaciei, vine al treilea arc de 
triumf, ridicat de comunitatea israelită, cu o mare ghirlandă de flori 
în frontispiciu şi cu marca României, purtată de doi îngeri, şi cu 
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diferite alte tablouri şi urări pentru Vodă şi armată. Între altele, am 
citit sub coroană, scrise cu litere mari: „Onoare patriei” şi am rămas 
surprins, găsind asemenea devize în populaţia Tulcei, ceea ce nu se 
găseşte decât la popoare înaintate în cultură şi în sentimente. Mai la 
deal, şi aproape de biserica română St. Nicolae, care de acum va 
deveni catedrala provinciei întregi, stă al patrulea arc de triumf al 
populaţiei române din Tulcea. Frontispiciul împodobit cu flori; latura 
dreaptă are un ţăran cu un steag în mână, şi cu inscripţia „Trăiască 
populaţia Dobrogei”, iar latura din stânga are o ţărancă care toarce, 
cu inscripţia „Trăiască independenţa română”. Apoi, vine un mare 
transparent în faţa bisericii purtând în frontispiciu pe Măria Sa cu 
Doamna la braţ şi înconjurată de o ghirlandă de flori. Sub Alteţele 
Lor Regale stă înscris „Bine aţi venit fraţi români”. În dreapta, 
zugrăvită o ţărancă cu un snop de grâu pe umeri, iar, în stânga, un 
dorobanţ român.    

Toate aceste arcuri sunt bine îmbrăcate şi frumos zugrăvite; ele 
sunt împodobite cu steaguri române mari şi mici, amestecate pe unele 
locuri şi cu steagurile ruseşti; dar astfel a fost porunca, şi 
dumneavoastră cunoaşteţi deja cu câte greutăţi a trebuit să lupte 
populaţia, pentru a putea face şi ceea ce a făcut.  

Dacă comparăm primirea comisiei române de către populaţia din 
Tulcea, cu acea ce s-a făcut de populaţia din Ismail comisiei ruse, apoi 
ne putem mândri cu afecţiunea şi interesul ce ni se poartă. Suntem 
într-adevăr un popor mic la număr şi la putere, dar suntem mare 
prin libertăţile noastre, prin cultura noastră, prin veneraţia şi 
respectul ce avem pentru libertatea, onoarea şi averea altuia. 
Primirea afectuoasă, spontană, făcută de populaţia Tulcei comisiei 
române este încă o dovadă strălucită de stima şi încrederea ce 
insuflăm în afară de hotarele noastre. 

Dar, ziarul, este o opera de o zi! Ziua, însă, ziua de 14 Noiembrie, 
este și trebuie să rămână dăinuitoare! 
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140 de ani de la unirea Dobrogei 
ROMÂNIA - MAMĂ PURTĂTOARE A 
EMBRIONULUI UNIUNII EUROPENE! 

 
Dan ARHIRE 

 
În secolul al XIX-lea, o generație de excepție în istoria românilor a 

reușit (urmărind pe parcursul unei vieți întregi idealurile naționale) să 
consolideze conștiința națională, să impună, mai întâi, simbolurile 
unei patrii comune – numele de România și drapelul tricolor roșu, 
galben, albastru -,  mai apoi acea patrie comună în forma ei incipientă, 
consecutivă Unirii Principatelor Române; apoi dinastia europeană, 
menită a fi garanție internă și externă a noului stat, constituția, 
independența, regatul și unirea Dobrogei cu gurile Dunării și ieșirea la 
mare, confirmare a rolului major meritat de România în această parte 
a Europei și încredințat ei de Europa, acela de a fi garantul pe teren 
regimului internațional liber al gurilor Dunării, în beneficiu european. 
Folosind cu abnegație și inteligență bunurile și relațiile personale, 
manevrând cu o extraordinară abilitate politică în apele tulburi ale 
confruntărilor de interese ale marilor puteri imperiale vecine – Turcia, 
Rusia, Austria -,  dar și mai îndepărtate geografic, neriverane Dunării 
și deltei, bărbații de stat ai generației pașoptiste au reușit, fără a avea 
vreo armată în spate și de cele mai multe ori împotriva voinței 
oficialilor moldoveni și valahi ai timpului, să impună Europei IDEEA 
importanței poporului acestor locuri, în spațiul de care ea era atât de 
interesată și să o convingă că echilibrul european la gurile Dunării, de 
care ea avea atâta nevoie, își avea cea mai reușită rezolvare politică în 
crearea noului stat România, drepturile istorice ale națiunii române la 
această rezolvare fiind de netăgăduit. În acest fel, pe fondul 
cronicizării Crizei Orientale și acutizării problemei gurilor 
Dunării, precum și consecință a activităților politice de 
excepție ale generației pașoptiste, în 1856, la Conferința de 
Pace de la Paris consecutivă Războiului Crimeii, marile 
puteri au hotărât alipirea la Moldova a deltei cu gurile 
Dunării  și a județelor Cahul, Ismail și Bolgrad, îndepărtată 
fiind astfel Rusia de Dunăre și punându-se pentru prima 
dată într-un asemenea context, problema unirii 
principatelor române, idee politică având, ca de obicei, atât 
partizani, cât și adversari. Tot atunci marile puteri europene 
au constituit Comisia Europeană a Dunării, cu sediul mai 
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întâi la Galați și apoi (de facto) la Sulina, prin instalarea aici 
a comisiei ei tehnice. 

     După realizarea, în 1859, a Unirii Principatelor în condițiile 
cunoscute, tânărul stat român în componența căruia intrau și cele trei 
județe mai sus pomenite a fost silit să guverneze în aceleași ape tulburi 
ale intereselor politice ale marilor săi vecini, decis să demonstreze 
susținătorilor, dar și adversarilor săi, prin marile reforme începute de 
Alexandru Ioan Cuza și continuate de Carol I și prin politica de 
neutralitate, că drumul pe care s-a angajat în mod ireversibil este cel 
european. 

 
 

Realizările tânărului stat român în perioada 1859-1877, precum și 
comportamentul său și al armatei sale pe câmpul de onoare, în Războiul 
de Independență, i-au conferit aprecierea și încrederea marilor puteri 
europene, prin Tratatul de la Berlin din 1878 României recunoscându-i-se 
independența de stat și alipindu-i-se Dobrogea și gurile Dunării, cele ce 
adăposteau încă de la 1856 Comisia Europeană a Dunării.  

     Înființată cu dublu scop, unul tehnic (de a menține navigabile 
gurile Dunării, în speță Brațul Sulina) și unul politic (de a afirma aici 
voința marilor puteri europene neriverane în a-și proteja interesele 
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politice și economice devenite ad-hoc interes comun european!), 
Comisia Europeană a Dunării (din care, ca stat independent, și 
România a făcut ulterior parte) a fost prima instituție europeană, 
înființată cu aproape 100 de ani înaintea înființării Uniunii Europene. 
Ea se cerea însă protejată în interiorul unui stat devotat intereselor 
proprii şi loial intereselor generale europene, care să constituie o 
temeinică garanție a echilibrului în această zonă geostrategică. Acest 
stat era gândit a se interpune marilor puteri riverane, Rusia 
și Turcia, aflate într-un permanent conflict de natură a bloca 
navigația și transportul comercial pe Dunăre și ieșirea în 
Marea Neagră. La gurile Dunării, la Sulina, România și-a 
câștigat un important rol de echilibru în conștiinţa 
europeană, de pace și armonie comunitară dătătoare de 
prosperitate și încă de atunci a început misiunea sa 
continentală, în concordanţă cu interesul biunivoc, 
desăvârşită la 1 ianuarie 2007, prin integrarea de jure în 
Uniunea Europeană.   

     Criticat în ședința Senatului din 6 decembrie 1878, la doar 3 
săptămâni de la preluarea Dobrogei de către administrația românească 
(14 Noiembrie 1878), de reprezentanții opoziției (care îi reproșau că la 
Conferința de Pace de la Berlin nu a făcut totul pentru a menține 
județele Cahul, Ismail și Bolgrad în cuprinsul statului roman și a obține 
și restul Basarabiei, ci a acceptat în schimbul acesteia Dobrogea și 
gurile Dunării, în ciuda faptului că această  zonă nu reprezenta un 
interes major pentru Europa), prim-ministrul Ion C. Brătianu a 
răspuns, edificator : 

  „ (…) Prin urmare vedeţi domnilor că este de un interes 
german și nu numai german, ci european – nu mai vorbesc 
de Austria, fiindcă Europa întreagă se interesează de 
libertatea gurilor Dunării – ca noi să avem în posesiune 
gurile Dunării, impunându-ne Dobrogea. Socotiți că a fost o 
concesiune care a făcut-o Rusia? Nicidecum! Dovada este că  
- cum zice francezul – deget cu deget ne-a disputat de a nu ne 
întinde în Dobrogea, de a nu lua un teritoriu mai      
însemnat. Ni s-a impus dară Dobrogea de Europa (…) din 
cauza interesului european la gurile Dunării. Domnilor, nu 
se impune unei națiuni daruri de către Europa, decât atunci 
când este un interes al său; ne-a dat Dobrogea  fiindcă ne-a 
văzut că suntem o națiune bărbată, o națiune plină de 
vigoare, o națiune bine distinsă, care are caracterul ei 
propriu deosebit  de celelalte națiuni din orient – iată de ce 
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ne-a dat Dobrogea. Ne-a dat-o fiindcă este în interesul 
Europei ca gurile Dunării să fie în mâinile unui popor care să 
asigure libertatea Dunării. Si dovada despre aceasta este că 
dacă nu se interesa de gurile Dunării, apoi perpetua și 
creștea drepturile Comisiei Europene a Dunării? Apoi 
întindea hotarele Dunărei (Comisiei Europene a Dunării, n.n.) 
până la Galați? Prin urmare toate faptele vă dovedesc că nu 
numai Germania, ci Europa întreagă  vede interesul acesta 
mare, cum orice om care își dă puțină osteneală vede 
aceasta, fără să vă mai spună Europa că gurile Dunării sunt 
de interes european!” 
 

 
 
Palatul Comisiei Dunării de la Sulina 
 

Nu aiurea, ci la Galați, pe teritoriul Principatului Moldova, și mai 
apoi la Sulina, pe teritoriul României, și-a avut sediul Comisia 
Europeană a Dunării (la Sulina, doar Comisia tehnică), expresia 
istorică și incipient-embrionară a interesului comun de astăzi, 
instituționalizat sub forma Uniunii Europene. Tocmai aici, la gurile 
Dunării, interesele vitale ale viitorului stat România s-au 
împletit cu interesele vitale ale viitoarei Uniuni Europene, 
având nevoie una de alta; tocmai aici, anume la Sulina, în cel mai estic 
punct locuit al României și, deci, al Uniunii Europene, există clădirea-
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simbol a sediului Comisiei Europene a Dunării, actualmente sediul 
local al A.F.D.J. Galați. Dată fiind importanța simbolică a clădirii și 
locului, considerăm că atât clădirea, cât și locul ar putea fi puse mult 
mai bine în valoare în beneficiu național, subliniind la nivel european 
uriașul lor simbol. Percepția opiniei publice, românești și europene, 
asupra locului, este, de mult timp, din păcate, aceea a unui capăt, a 
unui sfârșit de lume; locul este, dimpotrivă, cel al unui capăt, al unui 
început de țară și al unui început de Uniune Europeană!  
      

 

OSTAȘI, 
Marile puteri europene, prin tratatul din Berlin, au 
unit cu România Dobrogea, posesiunea vechilor Domni 
Români. Astăzi voi puneți piciorul pe acest pământ 
care redevine țară românească. Voi nu intrați în 
Dobrogea ca cuceritori, ci intrați ca amici, ca frați ai 
unor locuitori cari de astăzi sunt concetățenii voștri. 
Ostași! În noua Românie voi veți găsi o populație, în 
cea mai mare parte română! Dar veți găsi și locuitori 
de alt neam, de altă religiune. Toți aceștia, devenind 
membri ai statului român, au drept deopotrivă la 
protecțiunea, la iubirea voastră. Între aceștia veți afla 
și populațiuni musulmane a căror religiune, familie, 
moravuri se deosebesc de ale noastre. Eu cu dinadins 
vă recomand de a le respecta. Fiți în mijlocul noilor 
voștri concetățeni ceea ce ați fost până acum și în 
timp de pace, ca și pe câmpul de onoare, ceea ce cu 
mândrie constat că vă recunoaște astăzi Europa 
întreagă, adică model de bravură și de disciplină, 
apărătorii drepturilor României și înainte-mergători 
ai legalității și ai civilizațiunii europene. 
Cale bună dar, soldaților români, și Dumnezeu să vă 
protege! 
Cugetările mele cele mai afectuoase sunt nedespărțite 
de voi! 
Să trăiască România! 
 

Brăila, 14 Noiembrie 1878. 
                                                                                                                                                     

C A R O L 
 

 
„Înaltul Ordin de Zi pentru Oștire” rostit de Carol I în dimineața zilei de 14 Noiembrie 1878 
în fața trupelor române, înaintea traversării Dunării în Dobrogea. 
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Considerăm că, dată fiind încărcătura simbolică a acestui loc, 
putem și suntem datori a acționa concret astăzi, când sărbătorim 140 
de ani de la   Unirea Dobrogei cu România, Patria ei Mamă,  și 100 de 
ani de Mare Unire și când ne pregătim ca, în 2019, să preluăm pentru 6 
luni președinția Uniunii Europene!  

Dat fiind faptul că Sulina este cel mai estic punct locuit al Uniunii 
Europene și dată fiind unicitatea europeană a Deltei Dunării, un 
demers politic și diplomatic concret în acest sens ar fi pe deplin 
justificat, pentru punerea în valoare a ceea ce ea înseamnă de fapt 
pentru respectiva uniune:  un plus de trecut și un plus de teritoriu în 
ceea ce privește propria-i manifestare istorică, și un plus de 
semnificație onorantă pentru statul român, căci, dacă admitem ideea 
potrivit căreia Comisia Europeană a Dunării a constituit, prin misiunea 
și rațiunea ei de a exista, expresia embrionară a Uniunii Europene, 
atunci trebuie să admitem și ideea care se impune de la sine, anume 
aceea că statul român a fost constituit și consacrat, cu certitudine, 
drept mamă purtătoare a acestui embrion politic!   

Pentru noi, românii, această zi însemnă, însă, și mai mult! Însemnă 
că, prin unirea Dobrogei cu România, acum 140 de ani, unire 
condiționând și determinând și apariția noului stat independent pe 
harta lumii, egal cu toate celelalte state, pentru prima oară în istorie, 
după Mihai Viteazul, au  apărut căldura, nădejdea și calea, pentru toți 
românii aflați risipiți fără drepturi prin alte state, străine, a unui 
ACASĂ, a unei PATRII MAMĂ! Aceasta până atunci nu existase, decât 
în vis! Căci de acum, abia, a început ca soarele să răsară de la 
București, și la acest stat independent, înconjurând Dobrogea cu gurile 
Dunării, au venit de s-au unit și Basarabia, și Bucovina, și Transilvania 
și Banatul, căci ele nu s-au unit între ele! Era acesta un ideal românesc 
măcinând generații, a cărui împlinire o vom sărbători peste două 
săptămâni.  

În perspectiva preluării președinției europene, e bine ca oamenii 
noștri politici să cunoască și, dacă se poate, să folosească util toate 
acestea, căci, pentru orice stat, istoria este un capital uneori mai 
valoros decât aurul de la Roșia Montană! Necunoașterea înseamnă 
nefolosirea și astfel, de exemplu, bieții bucureșteni au fost văduviți de 
treizeci de sărbătoriri, căci din 1990 toate conducerile țării, indiferent 
de culoarea lor politică, au plecat pe frig și îngheț din capitală la Iași, 
spre a dansa Hora Unirii de 24 ianuarie, zi care marchează Unirea 
Principatelor, dar în care zi Alexandru Ioan Cuza a fost votat și ca 
domnitor al Țării Românești, în București, în Dealul Mitropoliei, 
nu la Iași!  
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CUVINTE CARE NE ONOREAZĂ! 
 
 

Pentru toate cele de mai sus, pentru specificitatea Dobrogei și 
pentru importanța ei în procesul de închegare a statalității românești, 
Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” au organizat, la începutul Anului 
Centenar 2018, un concurs de studii istorice, cu premii în bani, pe 
tema unirii Dobrogei la România, în 14 Noiembrie 1878, adică acum 
140 de ani. Lucrările, jurizate de o comisie formată din domnii 
profesor doctor Valentin Ciorbea, profesor doctor Daniel Flaut, doctor 
Sorin Marcel Colesniuc, constituie substanța volumului „140 DE ANI 
DE LA UNIREA DOBROGEI CU ROMÂNIA/ Studii istorice (Editura 
Academiei Oamenilor de Știință din România, București, 2018). 
Publicăm mai jos câteva ecouri la concurs și lansarea volumului, 
cuvinte care ne onorează: 

A fost pentru mine o onoare și o bucurie să vă fiu partener în 
calitate de președinte al comisiei de evaluare a studiilor istorice 
înscrise în concursul lansat de dumneavoastră (...). Mărturisesc că 
am fost impresionat de grija, atenția și respectul pentru trecutul 
Dobrogei și al Țării și, în acest context, de prețuirea acordată 
personalităților tulcene de către conducătorii instituțiilor din Județul 
Tulcea. (Profesor doctor Valentin CIORBEA)  

 
Sincere aprecieri privind organizarea și desfășurarea festivităților 

dedicate zilei de 14 Noiembrie – Ziua Dobrogei, care au însumat 
eforturile dumneavoastră și ale autorităților locale. Remarc în mod 
deosebit interesul și preocupările Ansamblului pentru cercetarea, 
cunoașterea și promovarea istoriei locale/regionale, ca un capitol 
important al istoriei și identității noastre naționale. (Muzeograf 
doctor Delia Roxana CORNEA) 

 
În urma participării la evenimentul inițiat și organizat de Dvs. în 

data de 12 noiembrie, dedicat Zilei Dobrogei, doresc să vă felicit și pe 
această cale pentru profesionalismul dovedit și cu această ocazie. 

Personal, am remarcat în mod deosebit ospitalitatea Dvs. și 
implicarea desăvârșită în susținerea durabilă a identității naționale. 

Am fost onorat să mă aflu printre profesioniștii scrisului istoric 
distinși în urma participării la concursul de studii. Volumul editat sub 
egida instituției pe care o reprezentați va rămâne cu siguranță un reper 
între contribuțiile dedicate istoriei Dobrogei. (Doctor Florin STAN) 
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MOCANII 
Transhumanța în Dobrogea 

 
Dan ARHIRE 

 
În textele lui M.D. Ionescu publicate mai sus am putut constata 

importanța pe care acesta o acorda mocanilor, adică păstorilor 
transilvăneni, din punctul de vedere atât al populației românești din 
provincie, cât și al veniturilor visteriei statului otoman. Prin 
pendularea periodică, însă, între zonele de baștină (în special 
Mărginimea Sibiului, dar nu numai) și zonele de pășunat, producție și 
comerț, din Dobrogea, mocanii au avut, însă, și un deosebit rol cultural 
și integrator.  

 

 
 

Căci transhumanţa a dat românilor primii navigatori din neamul 
lor! În circuitul lor anual de la munte la şes, păstorii traversau 
pustiurile aidoma corăbierilor, luptând cu stihiile ca şi ei, întâlnind 
ţinuturi noi şi oameni de altă lege, tot ca şi ei, învățând mereu de la 
natură, oameni şi locuri lucrurile semnificative. Stelele erau reperele 
lor în drumurile lungi, uneori de mii de kilometri, pe care le aveau de 
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făcut. Apoi erau nevoiţi să-şi protejeze avutul şi noua agoniseală, 
obţinută cu truda muncii şi inteligenţa învoielilor de tot felul, făcute 
adesea cu oameni de altă limbă şi din alte ţări. Îşi munceau mintea şi 
găseau soluţii. Nimeni mai mult ca păstorii nu discuta cu autorităţile 
timpurilor şi locurilor, nevoiţi fiind a obţine paşapoarte, permise de 
liberă trecere, protecţie şi privilegii. Ştiau carte, căci trebuia să ţină 
socoteala cheltuielilor făcute pe drum cu oile fiecărui proprietar aflate 
în grija lor. 

 Apoi păstorii se întorceau acasă şi duceau cu ei poveştile drumului, 
experienţa acumulată şi noile înţelesuri pe care, astfel, şi satele le aflau. 
La plecare luau cu ei ceea ce ştiau că nu vor găsi acolo unde mai 
fuseseră, vreo carte bisericească, vreo unealtă, vreo sămânţă de plantă, 
vreun cântec – şi poveştile de acasă, cu obiceiurile şi tradiţiile locurilor 
natale. Erau fermentul.  Şi tot ca navigatorilor prin spuma valurilor, li 
s-au şters urmele prin pulberea drumurilor, dar uneori, în formule 
tainice pentru noi, cei de astăzi, au mai lăsat câte un semn prin folclor! 
Turmele de oi apar încă de pe Columna lui Traian şi, pe oriunde v-aţi 
învârti acum prin ţară, este imposibil să nu le găsiţi! De două mii de 
ani, cel puţin, turmele de oi se mişcă pe harta în continuă schimbare 
după traseele cunoscute de ciobanii lor din tată în fiu şi pare că istoria 
nu le poate ajunge din urmă. Plecate cel mai adesea de pe linia nordică 
a Carpaţilor Meridionali, cam între Braşov şi Orăştie, ele au ajuns în 
trecut în vest, până la Debreţin, în sud până mai jos de Belgrad - în 
Banat şi până la linia Dunării - în Muntenia, în sud-est până la Balcic, 
în est până la Marea Neagră şi Delta Dunării, Balta Brăilei şi, uneori, 
până în Crimeea. Dar nu întotdeauna s-au oprit aici! Mulţi dintre cei 
care le-au dus spre păşunile verzi nu s-au mai întors, au rămas să 
îngraşe pământurile altor ţări; alţii nu s-au mai întors pentru că s-au 
aşezat (în Dobrogea, mai ales) şi au pus temelii. „Păstorii sunt 
mişcători, dar legaţi de rădăcină. Noi suntem ca grâul şi ca stejarul. 
De-am face pământul străveziu, ar fi numai oase de-ale noastre. 
Românu-i ca părul, şapte rădăcini îl ţin; cu cât vrei să-l scoţi, cu atât se 
ţine mai bine”- spunea în 1969, pe când avea 87 de ani, păstorul 
Curmei Teodor din Hârtop- Orhei, Basarabia 
(cf.www.spiritromânesc.go.ro). 
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(Traducere) Paşaport din partea Guvernământului Militar şi Civil Transilvănean 
pentru Moldova şi Valahia 
 

Vârsta - 14 Pentru Dumitru 
Kiparu 

Călătoreşte pe jos de 
la Sălişte la Galaţi în 
Moldova 

Statura - mică 
Faţa - ovală Caracterul - oier 
Păru l- negru Născut 

Aşezat 
Locuieşte  - Sălişte 

Ochii - negri 
Gura -normale 
Nasul 
Semne deosebite – 6 
degete la piciorul 
stâng 

Trebi - la oi 

Subscripţiunea 
proprie -  

 

Toate autorităţile civile şi militare sunt rugate să-l lase pe 
înfăţişătorul acestui paşaport să treacă şi să treacă înapoi prin toate 
locurile liber şi nestingherit. 
Sibiu 17 Septembrie 1851                                                                    
 

 
   Aceasta a fost transhumanţa la români, fenomen care a contribuit din 
plin la cristalizarea unei culturi şi civilizaţii unitare. Istoria, legată la 
ochi ca şi Justiţia, a decis că aşa nu se mai poate! Sunt, încă, multe oi, 
dar nu mai există astăzi transhumanţă. Veţi găsi, în cele ce urmează, 
câte ceva despre povestea păstoritului românesc, acum când actul de 
deces oficial al transhumanţei a fost deja semnat. 
 

* 
*          * 

 
Cei care, în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, se 

îndeletniceau cu transhumanţa, purtându-şi turmele peste munţi, din 
Ardeal spre Ţara Românească şi Moldova şi de aici chiar până în 
Basarabia, aveau de înfruntat riscuri şi pericole ce deveniseră aidoma 
ocupaţiei lor – tradiţionale: abuzuri de tot felul din partea slujbaşilor 
din Principate, măriri nejustificate de taxe vamale aducătoare de 
pagubă şi chiar robia turcească. Documentele vremii păstrează o 
însemnare a „diregătorilor şi bătrânilor” din Sălişte care mărturiseau 
că patru consăteni de-ai lor plecaţi în anul 1773 în Ţara Românească să 
cumpere oi cu 200 de galbeni împrumutaţi cu camătă, nu s-au mai 
întors în Ardeal deoarece au fost robiţi de turcii care au trecut Dunărea 
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ca să jefuiască. Odată cu libertatea au pierdut şi toate oile cumpărate, 
căci turcii au prădat tot, în afară de porci. Cei patru se aflau la „Dristor” 
şi probabil că nu şi-au mai  recăpătat libertatea. Deşi documentul nu 
precizează, bănuim că oierii plecaseră în Valahia nu numai în interes 
personal, ci pentru a cumpăra oi în folosul întregii comunităţi din 
Sălişte, care acum se vedea nevoită să plătească galbenii împrumutaţi, 
cu tot cu dobândă, fără a-şi mai putea recupera pierderea. 

   Mai puţin grave, dar mai frecvente, erau situaţiile în care păstorii 
erau supuşi abuzurilor. În 1772, oierii din scaunul Sălişte se plângeau 
autorităţilor austriece de pagubele suferite din partea  căpitanului de 
Loviştea şi a plăieşilor săi, precum şi din partea unui oarecare 
Costandin Crăsnaru. Aceştia i-au forţat să plătească „vamă” (noi am 
numi-o astăzi taxă de protecţie!) pentru muntele unde îşi duseseră oile 
la păscut,  fără ca această vamă să fie în obicei. I-au păgubit astfel de 
2.200 de lei şi 30 de zloţi. În plus, au căutat pricină tuturor de i-au mai 
obligat să dea câte un zlot de fiecare om, pentru băutură. Nici taxele 
obişnuite nu au fost percepute în chip cinstit, vătaful de Loviştea luând 
tot cu doi lei mai mult de la fiecare om. Dacă oamenii stăpânirii i-au 
stors de parale, nici feţele bisericeşti se pare că nu s-au lăsat mai prejos 
şi i-au spoliat fără ruşine. Călugărul de la Brastavăţ era acuzat că i-a 
obligat să plătească dublu faţă de cât era obiceiul şi le-a luat „suhat 
îndoit” din produse. Păstorii se rugau să li se ia în seamă plângerea şi 
să li se facă dreptate, fiindcă altfel se vor prăpădi cu totul. Totuşi, se 
puteau considera norocoşi faţă de oierii din Galeş (în Mărginimea 
Sibiului, n.n.), care au avut de-a face între anii 1770 – 1772 cu vătaful 
Tudor, căpitanul Drăgan şi căprarul Rădoi. Aceştia nu numai că nu s-
au mulţumit  să le ia cu de-a sila bani, cai şi oile cele mai frumoase, dar 
i-au mai şi bătut după aceea. Ca şi când nu ar fi fost de ajuns, au fost 
călcaţi mai târziu şi de hoţi, care le-au luat şi ce le mai rămăsese şi 
pentru că au opus rezistenţă i-au bătut, iar pe unul dintre ei l-au 
mutilat, tăindu-i nasul.    

Fără îndoială că transhumanţa nu a fost vreodată lipsită de pericol, 
după cum am  aflat încă de pe băncile şcolii, graţie baladei „Mioriţa”; 
întâmplări nefericite precum cele relatate mai sus se vor fi petrecut şi 
în veacurile anterioare celui de-al XVIII-lea, numai că de data aceasta 
au atras atenţia unui stat puternic, Austria, care s-a străduit să le pună 
capăt sau măcar să le limiteze amploarea. Interesele comerciale 
austriece în Principatele Române erau destul de însemnate, mai ales că 
dublau interese politice dintre cele mai serioase într-o zonă foarte 
sensibilă a Europei, disputată de trei puternice imperii. De aceea, 
protejarea oierilor care îşi aduceau turmele la iernat în Moldova şi Ţara 
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Românească nu era doar spre folosul acestora, ci şi în beneficiul 
Austriei. Curtea de la Viena s-a străduit în primul rând să obţină o 
reducere a taxelor vamale pentru turmele care intrau în cele două ţări 
şi să se asigure că vama, odată ce a fost redusă, va fi percepută în mod 
corect. Îndeplinirea acestui scop ar fi creat un cadru general favorabil 
desfăşurării transhumanţei, ceea ce ar fi dus automat şi la o reducere a 
abuzurilor şi nedreptăţilor. Instrumentul cel mai eficient de care s-au 
slujit austriecii pentru atingerea acestui scop a fost agenţia consulară 
înfiinţată din 1782 la Bucureşti şi în fruntea căreia a fost numit Ştefan 
Ignaz Raicevici, fostul secretar al domnitorului Alexandru Ipsilanti. 
Înaintea înfiinţării agenţiei consulare, problemele păstorilor 
transhumanţi erau reglementate prin firmane (ultimul data din 1767) 
ale căror prevederi erau rareori respectate. După acest moment 
diplomaţia austriacă s-a străduit - şi în 1786 a reuşit - să reglementeze 
în mod satisfăcător chestiunea păstorilor ardeleni. Ordinul Porţii, către 
domnitorul Mavrogheni, care stabilea ce şi cât trebuia să plătească 
oierii, a fost considerat de către austrieci un veritabil succes şi timpul 
avea să confirme această apreciere. 

(Pentru scrierea acestui articol ne-am folosit de lucrarea lui Harald 
Heppner, Austria şi Principatele Dunărene (1774 - 1812). O 
contribuţie la politica Sud – Est Europeană a Habsburgilor şi de 
documente păstrate laDirecţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale)  

 
* 

*          * 
 

Când oamenii erau mai puţini, şi turmele erau mai puţine. Păşteau 
pe lângă sate. Iarna, însă, la munte îngheţa ca la munte şi nu mai prea 
era hrană. Aşa a apărut coborârea oilor toamna spre câmpie şi apoi 
iarna mai departe, spre Dunăre şi bălţile ei, și astfel au apărut și marile 
rute comerciale sau „drumurile oilor”, care coborau din Carpaţii 
Meridionali pe văile Prahovei, Dâmboviţei şi Ialomiţei şi duceau pînă 
la marele fluviu. Prin pădurile din sudul munţilor se defrişau poieni 
pentru păscutul turmelor, apoi plugarii locului le măreau şi le cultivau. 
Turmele îşi continuau neabătute drumurile spre bălţi şi Dunăre, unde 
hrana se găsea îndestulătoare iarna şi chiar spre mare, unde păstorii 
puteau să-şi vândă bine marfa negustorilor ce plecau spre Stambul. 
Obiceiul era ca, la întoarcerea la munte, oierii să-şi tundă oile aproape 
de vamă, în Ţara Românească, înainte să urce spre păşunile alpine ale 
munţilor lor din Transilvania, dar, cum preţul lânii era bun în Ardeal, 
ei începuseră să mai cumpere lână străină prin sate şi s-o prezinte la 
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vamă ca fiind a lor. Astfel, la 1792, Şuţu Vodă le reîntăreşte păstorilor 
ardeleni privilegiul de a-şi scoate lâna nevămuită din Ţara 
Românească, dar cu condiţia ca ea să fie cântărită de vameşi, 
socotindu-se câte o oca de lână de cap de oaie ţurcană şi câte două oca 
de lână de cap de oaie bârsană. Şi aşa au început cântăririle la vamă, 
care mai durează şi astăzi! 

Lâna era unul din cele trei produse importante care aduc venituri de 
pe oaie şi asta s-a simţit în drumurile păstorilor. Astfel, la vărsarea 
Ialomiţei(râul de-a lungul căruia coborau spre Dobrogea), cam în 
dreptul trecerii de la Vadul Oii (!), loc în care imposibil să nu se fi 
petrecut zile sau săptămâni întregi în aşteptarea condiţiilor favorabile 
de traversat fluviul, a apărut Târgul (sau Oraşul) de Floci, atestat 
documentar din 1431, cea mai importantă aşezare comercială din 
Câmpia Română, pentru multă vreme capitala ţinutului. În 
Monografia oraşului Floci din Dicţionarul geografic al judeţului 
Ialomiţa, citim: „Fiind port însemnat în ţară, aici era mare mişcare 
comercială; se exportau pentru Orient: boi, oi, cai, sare, unt, seu, 
vin, pastramă, miere, piei de vite, vânaturi, lemne etc. Era cea 
mai însemnată piaţă a ţării, unde se vindea multă lână, pentru care 
şi oraşul şi-a luat denumirea Oraşul de Floci”(s.n.). Apoi, după 1770, 
oraşul a decăzut în urma războaielor ruso-turce, iar păstorii ardeleni 
au fost nevoiţi să caute noi debușeuri pentru produsele lor. Dobrogea, 
mai vechea lor gazdă, devenea cu atât mai atractivă!  

 „În a doua jumătate a secolului XIX, dezvoltarea industriilor şi 
căilor de comunicaţie în Occident face ca cerealele noastre să aibă 
căutare, în special grâul, fapt care aduce după sine o schimbare bruscă 
între proporţia dintre solul arabil, păşuni şi fâneţe. Este o tendinţă de a 
desfiinţa orice teritoriu de păşune pentru a produce cât mai mult grâu” 
(Enciclopedia României, vol. III, Economia Naţională, pag. 431, 1939). 
Astfel, din 1837 şi până în 1916, în principate şi apoi în România, 
dispar cam 5.000.000 de ha de fâneţe şi păşuni care intră în rândul  
terenurilor arabile. Acest fapt este de natură a-i împinge pe păstori şi 
mai mult spre Dobrogea, bălţile şi Delta Dunării, după ce anexarea 
Basarabiei de către Imperiul Ţarist, în 1812, îi forţase pe cei care iernau 
în nordul Deltei Dunării, în Bugeac, să treacă, la rândul lor, Braţul 
Chilia, spre grindurile şi ostrovurile aceleiaşi delte. Cel mai târziu de 
atunci, deci, au apărut toponimele  Gârla lui Ene, Japca lui Iacob, 
Ghiolul Nebunu, Gârla lui Cocoşel, Grindul Răducului, Ghiolul 
Magearu, Grindul Căpăţână, Grindul lui Bălan, Grindul lui Hujă, Japca  
lui Matei etc. (Constantinescu, Ion, 1930. Note asupra toponimiei 
grindurilor şi apelor din Delta Dunării, Analele Dobrogei, nr. XI)      
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Danezul Andersen, cu prilejul unei călătorii de la Carasu 
(Cernavoda) la Constanţa, făcută cam pe la 1840, îi descrie astfel pe 
păstorii români întâlniţi pe valea Carasu: „Poartă sarici lungi de oaie 
cu miţa în afară, iar în cap pălării mari sau căciuli: părul negru, lung 
şi drept le atârnă pe umeri; fiecare poartă o măciucă grea... În acest 
zăduf, păstorii rămân nemişcaţi în cojocul lor, sprijiniţi în bâte. Bieţii 
nomazi!” Îi recunoaşteţi ? 

Pe la 1850, Dobrogea părea unor călători străini „o mare stână de 
ciobani ardeleni”. Veniţi din ce în ce mai mulţi, mocanii încep să se 
căsătorească în Dobrogea - unii din ei - şi să rămână. Trec şi la plugărit 
şi agricultură, în general. Întemeiază sate, aduc învăţători şi preoţi, fac 
fântâni, biserici şi mănăstiri. Cumpără pământ şi încep negustorii. Fac 
mică industrie. Colonizează. Aşa ni-i descrie George Vâlsan, în 1928, în 
lucrarea Mocanii din Dobrogea, la 1845: „Cutreerător secular şi 
paşnic de pământuri, citindu-şi drumul în stelele cerului, cu bâta ca 
armă, cu străvechiul cojoc ca scut şi cu turma de oi ca oaste, păstorul, 
mocanul, a cucerit nu numai câmpiile ocolite de plugari din jurul 
Carpaţilor, ci şi toată zona de stepe din jurul Mării Negre. A tras 
drumuri nouă prin împărăţia ierburilor, a deschis vaduri, a săpat 
fântâni, a ridicat târle şi odăi, descoperind valoarea unor pământuri 
nepreţuite şi părăsite, a întemeiat sate şi prin prăsila lor sănătoasă a 
colonizat un întreg colţ de ţară, mai frumos şi mai temeinic decât 
orice colonizare oficială”.   

 
Drumurile 
Povestite nouă de Nicolae Iovan, zis Adam, păstor din 
Poiana Sibiului 
 

Despre ciobănitul mai din urmă, practicat de el sub trei regimuri, 
ne-a vorbit Nicolae Iovan, zis Adam, din Poiana Sibiului, astăzi în 
vârstă de 86 de ani. Înalt şi frumos şi acum, după atâta vreme, badea 
Nicolae a strâns în el multă învăţătură, din multele întâmplări prin 
care a trecut. De-ale drumurilor. A avut privirea ageră, badea Nicolae, 
şi dacă a privit o dată ceva cu ochii săi atât de inteligenţi cum ni-i 
înfăţişează fotografia de nuntă, a înţeles pentru totdeauna. A fost 
martor şi parte a declinului transhumanţei, a întârzierii sale în istorie, 
dar cu toate astea un singur lucru nu înţelege: de ce nu se mai poate? 

Am fost cu oile spre Belgrad. Am început ciobănitul de mic, de la 11 
ani, şi cel mai mult am fost în Banat, pe lângă Timişoara, dar şi în 
Crişana, spre Oradea. Plecam cam după 15 septembrie. Vara stăteam 
cu oile în munte în Retezat şi cam pe atunci se termina şi iarba şi 
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laptele şi începea să dea bruma. Acolo aveam stâna, eram mai mulţi - 
patru, cinci familii. Vara stăteau şi femeile şi copiii. Aduceam în 
primăvară oile de la Timişoara şi le duceam de la Sarmisegetusa, mai 
sus. Apoi familiile veneau de aicea, de acasă, cu căruţa, că nu erau 
nici drumuri, nici maşini, şi făceau aproape 2 zile.  

 

 
 
Nicolae Iovan, zis Adam, pe vremea ciobăniei și a tinereții, alături de mândra 
mândrelor din Poiana! 

 
Mergeam în Retezat, că acolo şi-or găsit loc părinţii şi părinţii 

părinţilor noştri, loc de l-or închiriat. Era un grof, Kendeffy, care a 
închiriat golul alpin pentru păşunat. Apăi, pe lângă golul alpin s-o 
tăiat şi pădurile, or venit nişte italieni şi or cumpărat lemnul de la 
Kendeffy. S-o tăiat pădurile, dar nu s-or replantat. Aveam cam 1.500-
1.800 de oi şi vreo 4-5 inşi. Erau cam 3 persoane la 5-600 de oi, 
ajungeau, se puteau păzi. Când era vara, să le mulgi, apăi trebuiau 
mai mulţi. La 500 de oi, mulgeau cam 3-4 inşi. Cam 150 de oi de om, 
dar acum, că nu mai prea sunt oameni, mulge un om şi 200 şi peste 
două sute. Nu mai prea sunt oameni.    
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Cele mai mari necazuri pe care le putea avea un cioban ţineau de 
drumuri. De când plecai şi până ajungeai era greu. Intenţia noastră 
era să facem cât mai mult pe drum, ca să lăsăm oile încet să pască. 
Mai stăteau în unele locuri mai mult timp, le mai învoiam câte 7-8 
zile, uneori şi câte o lună de zile, dacă găseam păşune bună. Când 
ajungeam în locul de iernat, cu atât era mai bine, cu cât ajungeam 
mai târziu, că rămânea locul nepăscut şi aveai mai mult pentru oi.  

 
Brânza, lâna şi mieii 
 
Brânza o vindeam pe la Petroşani, în Valea Jiului, că erau mulţi 

mineri. Lâna o aduceam cam aici, în Poiană, cu căruţele. Noi n-o prea 
prelucram, până la război ne-o luau nişte saşi din Cisnădie - şi miţele, 
şi lâna - care făceau covoare şi ce ştiu eu mai ce făceau. Când auzeau 
că ai venit acasă cu lâna de pe unde ai fost, veneau şi ţi-o luau de 
acasă şi ţi-o plăteau. Plăteau bine.  

După război or venit cotele şi majoritatea doseau ce puteau, ca să 
nu se impună. Nu puteai să mai vinzi lâna, trebuia s-o predai toată la 
D.C.A. Dacă le-aveai toate oile scrise, erai obligat să dai tot, pe 
contract, cât era: 1,5 - 2 kg de oaie.  

Ce mai doseam o spălam, o dărăceam şi mai duceam pe la 
Bucureşti. Şi în Moldova se căuta, după războaie. N-aveau lână, câtă 
era atunci nevoie. Acuma... nimica! Vai şi-amar! Eu m-am lăsat la 65 
de ani, adică acum 20 de ani. Cel mai bine pentru cioban a fost 
înainte de război. Pe timpul războiului a fost rău, apăi după război a 
fost şi mai rău, cu contractele pe lână, pe lapte, pe miei. Că stăpânul 
te făcea şi hoţ! Nu declaram tot. Când le dădeam mieii, nici pielea nu 
era plătită, cu ce ne dădeau ei.  Când au început colectivizările a fost 
nenorocire. Puseseră 32 de kg de lapte de fiecare oaie să predai. Atâta 
era cota! Nu făceai nici 30 de oaie! Era presiune maximă să predai 
laptele, că făcuseră ei căşării unde-l închegau,ca să nu mai ai tu nici 
zărul! Să le dai totul lor! Dacă făceam noi brânza, tot ne rămânea şi 
nouă zerul, de mai creşteam câte-un porc. A fost greu de tot! Munceai 
toată vara la oi şi toamna nu mai aveai câteva putini de brânză să 
vinzi, să mai faci un ban. Făceam telemeaua, caşul, brânza de burduf 
şi cam atât.  

Acuma, pentru ciobani e destul de rău. De la oi se obţin trei 
produse: brânza, lâna şi mielul. Înainte, cam din trei produse, după 
ce cheltuiai, unul îţi rămânea să-l vinzi, să scoţi un ban pe el pentru 
întreţinerea familiei. Acum nu-ţi mai rămâne aproape nimic.  
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Nicolae Iovan, zis Adam, cu mândra mândrelor din Poiana! 

 
După colectivizare, după cote, s-au mai îndulcit lucrurile, nu ne 

mai lua statul aşa de mult şi puteam merge şi noi să vindem în piaţă. 
Să fi avut brânză cât de multă! Câtă aveam, pe toată o vindeam şi o 
vindeam repede, nu pierdeam timpul cu ea în piaţă. Acum, brânza ţi-
o iau negustorii şi ţi-o vând ei, toate mesele sunt ocupate, tu, ca 
producător, nici n-ai timp să stai cu ea la vânzare. La 1.500 de oi să 
faci 3-4 mii de kg de brânză, nu poţi să stai tu până o vinzi. N-ai timp. 



71 
 

Intermediarii îţi dau 70-80 de mii pe kg (în anul 2008, n.n.). Ei o dau 
la Bucureşti cu 200.000 lei şi noi cu ce rămânem? Lâna, nu luăm 
nimic pe ea şi mai rămân mieii, dar şi aici ţine de noroc. Primăvara, 
care are posibilitate şi-i fată oile  mai devreme, pe timpul când începe 
Paştile la catolici, în special, atunci se plătesc mieii bine. Cine apucă 
să facă mieii la 12-15 kg până atunci. Acum am dat şi cu 50 de mii 
kilogramul de carne de miel!  

 
Putea fi oricine cioban? 
 
Nu putea să fie orice prost cioban şi-ţi trebuie să ai plăcere să faci 

ce faci. Fiecare meserie are munca şi secretul ei. Într-a noastră şi 
înainte era greu pe drum - acum e aproape imposibil. Trebuie să ştii 
toate hotarele şi toate pădurile ca să nu te apropii de şosele, că pe 
şosele, acuma nu mai poţi! Le ştii pe toate astea de la ăi mai bătrâni şi 
te mai învaţă şi necazul. 

Din satul de lângă noi, din Rod, au fost mulţi care au ajuns până în 
Crimeea cu turmele, până la 2.000 de oi. Destui s-au înjghebat şi s-au 
şi stabilit acolo.  
   Acuma nu mai stă nimeni la oi. Dacă aş fi s-o iau de la capăt - ce să 
vă spun? Eu am îndrăgit-o şi mi-a plăcut. Am îndrăgit oile, vitele. În 
fabrică nu aş fi putut lucra, închis acolo”.   
 

Preotul Vasile Buja din Poiană şi turma sa   
 
   „Din 1982, din octombrie, sunt preot aici, mai înainte am fost 3 ani 
cântăreţ. Eu sunt tot poienar. Suntem trei preoţi şi facem prin rotaţie 
cu săptămîna: una la Vad, una la Deal şi una în rezervă. Mai sunt 
vreo 3-4 familii care mai fac transhumanţă. Înainte toţi făceau, erau 
ţurcănari.  
   Au scăzut şi înmormântările şi botezurile. Acum familiile fac 
maximum 1-2 copii. Mai demult făceau 7-8-10. Înainte erau vreo 
7.000 de suflete. Am găsit nişte notiţe ale preotului dinaintea mea, 
spre sfârşitul anilor '60: 99 de botezuri într-un an! Acum, dacă facem 
25! Asta, în toate trei parohiile. Anul ăsta sunt mai mulţi morţi de 
câte botezuri au fost. Asta-i situaţia!” 
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Scara fără capăt din podul bisericii 
 
                                              

Ultimul  păstor din clanul Șufană 
Băieţii 

 
   Am fost în Poiana Sibiului, în judeţul Sibiu, şi am discutat cu oamenii 
de acolo despre ciobănie şi asprimea neîntreruptă a vremurilor. I-am 
întâlnit acolo şi pe Neluţu şi Ghiţă, feciorii lui Ion Şufană, cioban vechi 
în Delta Dunării. Băieţii ne-au purtat prin sat şi ne-au povestit despre 
viaţa aspră a ciobanilor. Părintele lor este printre ultimii ciobani 
mărgineni în Delta Dunării. Mai este şi familia vecină, Lal. Cam ei ar fi 
ultimii mocani. Băieţii nu puteau, încă, să-mi răspundă  cu certitudine 
la întrebarea privind legătura dintre viitorul lor şi ciobănie. Priveau în 
lături sau pe de-asupra mea atunci când, politicos, mi-au răspuns. 
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Mai merg în deltă, în vacanțe. Nu glumesc cu viitorul. 
 

   În deltă l-am căutat pe tatăl lor. Nu era la oi, la Pardina, pe braţul 
Chilia, ci era la Tulcea, la bancă. Avea nişte mici probleme cu un cont 
în care urma să-i intre subvenţia. S-au mai schimbat lucrurile în 
ciobănit, oamenii nu mai urmăresc luceferii pe cer şi nu-i prea mai zic 
din fluier. Au combine muzicale, acum, şi curent electric de la 
generator.  

 
Tatăl 
 
Mă numesc Şufană Ion şi am 50 de ani. Împreună cu soţia mea, 

Maria, am doi copii: Neluţu, de 19 ani, şi Ghiţă, de 14 ani. 
Vin cu oile în Delta Dunării din 1969, când, copil fiind, îmi 

însoţeam părinţii. Ei fuseseră înainte în Insula Mare a Brăilei, şi 
părinţii lor tot acolo, de pe la 1916.Tot neamul nostru asta a făcut, cu 
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asta s-a ocupat. Dintr-ai lui Şufană au fost care au ajuns până în 
Crimeea cu oile. Au mai fost şi alţii din Poiana Sibiului care au ajuns 
prin Crimeea şi trei ştiu că s-au întors. Mai sunt urmaşi de-ai lor în 
viaţă. Or fi fost şi care nu s-au întors, dar nu-i ştiu. 

Tata - au fost 9 fraţi. Bunicul a avut multe oi, dar le-a împărţit 
între unchii mei, fraţii lui tata. Toţi au fost plecaţi toată viaţa cu oile, 
dar fiecare generaţie şi-a avut casa la Poiana Sibiului. Venim, ca şi 
bătrînii noştri, acasă de Crăciun până la Sfântul Ion, puţin de Paşti şi 
toamna, dacă avem nunţi, mai venim la nunţi. 

 

 
 

   Copiii vin la stână, în deltă, numai vara în vacanţă, în rest stau 
acasă, cu şcoala. Ăla mare ne ajută, ştie ce-i de făcut, iar pe ăla mic – 
vara asta să-l învăţăm. Nu ştiu dacă or rămâne la oi. I-am dat la 
şcoală, că n-am vrut să-mi zică vreodată că nu i-am lăsat să înveţe. 
Dacă n-or rămâne ei, poate or rămâne alţii. Dacă nu… E greu cu 
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oamenii, nu-i mai prea găsim. Nu se pune problema de bani, dar nu le 
mai place. 

Cele povestite în a doua parte a materialului de mai sus sunt 
realizate ca documentări pe teren în anul 2008, adică acum zece ani. 
Nu mai știm nimic de acei oameni pe care i-am cunoscut cu drag, pe 
atunci. Cultura noastră tradițională este o carte de identitate 
românească – ne deosebește în lume, plasându-ne cumva în afara ei. 
Toți am învățat, mai mult sau mai puțin formal, că opera capitală 
folclorică a culturii noastre tradiționale este „Miorița”, splendoare 
multimilenară înfășurată pe o poveste nedeslușită a unei turme de oi, 
la drum, cu ciobanii și câinii săi. În orațiile noastre de nuntă există, 
neabătut, episodul în care „tânărul nostru împărat”, adică mirele, 
găsește o urmă în codru și își trimite supușii să caute, să găsească. 
Luându-se după o stea (în general!) ei ajung la o casă, acolo unde 
găsesc „floarea”, adică „fata de crai”, adică „împărăteasa”, atunci când 
ea devine mireasă! Doar la românii de dincolo de Nistru și de Bug, 
mare parte proveniți din păstori poposiți din vremi de demult din toate 
zonele incluse astăzi în statul român, se mai găseau, încă, în anii de 
demult ai celui de-Al Doilea Război Mondial, niște versuri „mai altfel”, 
în aceleași orații de nuntă. Ele sunau cam așa (și vom cita doar o 
singură variantă!):   

(orație la Conăcărie, culeasă în 1942 de la Vasile Silvestru, 
localitatea Alexandruca - Nicolaev, Kersonskaia:). (...) și ni-o trimăs 
din conac în conac/ Cu caii de olac/ Pe crâncul șerului/ Și pe 
lumina stelelor/ Pe sămnu moghilelor/ Pe cărarea copilelor. 
(GOLOPENȚIA 2006 II, 28). 

 
Acest „pe crâncul (crugul!) cerului” și acest „pe lumina stelelor” ne 

vorbesc explicit de orientarea „marinărească” a vechilor noștri 
„navigatori”, păstorii, prin imensitatea stepelor estice. Acel „pă sămnu 
moghilelor” reprezintă, credem, imaginea – supraviețuind realităților 
– vechilor jaloane ale enigmaticelor aliniamente plecând din actuala 
Republică Moldova de la nord spre sud și cotind, pierzându-se spre 
răsărit, în Bugeac, despre care vorbesc Dimitrie Cantemir și Bogdan 
Petriceicu Hașdău! Dar nici „sămnele moghilelor” nu mai sunt astăzi, 
nici orațiile de nuntă care le pomeneau, nici românii de dincolo de 
Nistru și Bug și nici turme pendulându-se de la munte la șes. Și, în 
general, nici hamburgheri din carne de oaie nu s-au prea văzut!                               
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CATE CEVA DESPRE URMAȘII DOBROGENI 
AI MOCANILOR 
 
                                                                           Valeriu LEONOV 

 
Motto: Asta are să rămână ca o poveste pentru 
urmaşi, dar Mioriţa nu se mai naşte. Astăzi zboară 
sufletul în alte părţi, viaţa e alta, pământurile s-au 
încheiat, iar pe vechile imaşuri se fac semănături. 
Oameni care să iasă în lume, să stea strânşi lângă 
focuri sub cerul liber, cântând din fluier şi din gură 
sau povestind întâmplări de demult, nu mai există. 

(Ichim Ion 55 ani în 1940 – Somova  - Tulcea) 
 
 

Păstoritul, ocupaţie din timpuri străvechi, a fost o îndeletnicire de 
bază a poporului român. Păstoritul în forma sa tradiţională, la români, 
a cunoscut mai multe tipuri, însă cel mai complex poate fi numit 
păstoritul transhumant. Transhumanţa reprezintă mişcarea după 
sezon, în fiecare an, a păstorilor şi a efectivelor de vite, către păşunile 
de la şes şi apoi către cele de la munte. 

Transhumanţa este cunoscută sub două forme: 
a) transhumanţa redusă, care de cele mai multe ori nu 

acoperea nevoile de hrană ale vitelor; 
b) transhumanţa amplă, care se făcea pe distanţe mari sau 

chiar foarte mari între cele două zone ale deplasării. 
În cadrul transhumanţei ample putem vorbi despre păstoritul în 

Dobrogea al mocanilor din sudul Transilvaniei. Deplasarea mocanilor a 
fost determinată de insuficienţa păşunilor şi a nutreţului din zonele din 
care proveneau, raportat la efectivele oilor şi vitelor pe care le deţineau.  

Transhumanţa a avut influenţe importante asupra fenomenelor 
demografice, politice şi culturale, toate acestea contribuind la 
menţinerea unităţii poporului român. 

În Dobrogea, într-o perioadă în care acest pământ românesc se afla 
sub ocupaţie străină, păstoritul mocanilor a constituit un factor 
determinant în întărirea legăturilor economice, dar - foarte important! 
-  a legăturilor de suflet cu patria mamă. 

 Transhumanţa a fost determinată strict de numărul mare de vite şi 
de cantităţile insuficiente ale furajelor necesare acestora şi nu din 
cauze demografice. Mocanii nu şi-au abandonat niciodată aşezările, ele 
rămânând vii până în zilele noastre. Putem trage concluzia, că prin  
fenomenul transhumanţei, avem o dovadă de netăgăduit, a 
continuităţii poporului român în aceste locuri. 
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Dumitru Sechila, zis nea Ciupală, născut la 16 iunie 1922, în 
localitatea Niculiţel, judeţul Tulcea, în vârstă de 83 de ani la data 
investigaţiei, în anul 2005, îşi aduce aminte că la ei în localitate trăia 
un mocan, moş Neculae Dancu, care avea vreo 400 de oi. 

 

  
 
Dumitru Sechila, din Niculițel 
 

De fapt moş Dancu, ,,un om foarte cumsecade şi cu frică de 
Dumnezeu’’, era cel mai înstărit cioban din Niculiţel. Trăia doar cu 
soţia lui, neavând copii, într-o casă mai spre marginea localităţii.  La 
un moment dat au înfiat o fetiţă de la familia Dălcăran, tot din 
Niculiţel, care avea 6 băieţi şi o fată. Familia Dălcăran fiind o familie 
mai săracă, după ce au făcut un consiliu de familie, au hotărât să dea 
lui moş Dancu şi soţiei sale, pentru înfiat, unica fată. De asemenea 
Dumitru Sechila îşi mai aminteşte şi de un alt mocan, aproape la fel de 
înstărit ca moş Neculae Dancu, pe nume Nicu,  care la un moment dat 
s-a întors în Transilvania. Moş Dancu  a rămas până la sfârşitul vieţii în 
Niculiţel.  
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Printre ciobanii autohtoni, care deţineau multe oi, era şi Sechila Ion, 
bunicul lui Sechila Dumitru, cu un efectiv de 200 de capete. 

Păstoritul în Dobrogea era practicat numai de bărbaţi sănătoşi, în 
stare să suporte condiţiile unei vieţi  dure. Membrii familiilor rămase 
acasă se ocupau de treburile gospodăreşti, practicând agricultura, 
comerţul şi meşteşugurile casnice. O parte destul de însemnată dintre 
păstorii mocani îşi aducea familiile în spaţiul dobrogean şi se stabileau 
definitiv în aceste locuri, ieşind însă din curentul transhumanţei. Cu 
această ocazie, principalele îndeletniciri deveneau cultivarea 
pământului şi păstoritul local.  

Păstoritul a reprezentat unul din aspectele vieţii sociale a poporului 
român (care nu a fost popor de păstori), mereu legat de pământ şi de 
viaţa sedentară. Fenomenul transhumanţei nu are nimic comun cu 
nomadismul. 

Dumitru Sechila din Niculiţel spunea că ciobănitul, în zona lor, se 
practica şi se practică local şi nu transhumant. Până la cositul 
câmpului ciobanii păşteau oile în pădure contra unei taxe, dar mai 
practicau şi păşunatul ilegal. Uneori, s-au iscat conflicte cu pădurarii, 
soldate chiar cu moartea reprezentanţilor statului. Un nepot de-al lui 
nea Sechila Dumitru, în vârstă de 18 ani, a înjunghiat un pădurar, care 
ulterior a decedat. Acesta din urmă era ,,din neamu’ lu’ Despina’’. În 
general, se ajungea la situaţii de acest gen numai cu ,,pădurari - 
oameni răi’’. Pădurarul înjunghiat de nepotul lui nea Dumitru făcea 
parte din „oamenii răi” ai localităţii, deoarece aşa era firea lui, rea, nu 
numai la serviciu ci şi în relaţiile de zi de zi cu sătenii.  

Cercetătorul I. Vlăduţiu consideră că termenul ,,moacă’’ = bâtă 
ciobănească, reprezintă rădăcina denumirii de mocan. În lucrarea 
,,Mocanii în Dobrogea’’, D. Şandru afirmă că mocanii adevăraţi trebuie 
consideraţi numai cei din Ţara Bârsei (bârsanii) şi cei din Mărginimea 
Sibiului (mărginenii).  După G. Vâlsan prin mocani se înţeleg exclusiv 
păstorii români din sudul Transilvaniei, ,,economii de oi’’, cu toate că  
ei creşteau, pe lângă ovine şi numeroase alte vite. Mocanii erau păstori-
stăpâni de vite. O altă categorie de păstori erau păstorii angajaţi cu 
simbrie, care puteau fi din  Transilvania, din Ţara Românească şi 
Moldova, şi care nu fac parte din categoria mocanilor  
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„Drumurile oilor” ne-au brăzdat istoria 
 
  În investigaţia făcută de noi la Niculiţel,  jud. Tulcea, localnicul 

Sechila Dumitru menţionează - pentru perioada interbelică - că între 
ciobanii care veneau din ţară la păstorit în judeţul Tulcea şi cei locali 
existau înţelegeri în sensul că primii puteau să meargă cu oile la     
păscut ,,la baltă’’, zona continentală fiind rezervată turmelor 
aparţinând ciobanilor autohtoni. Prin ,,baltă” se înţelegea zona Deltei 
Dunării. În acest fel nu au existat nici un fel de conflicte între cele două 
părţi.  

 Dobrogea a fost aleasă pentru iernat de mocani deoarece întrunea  
condiţii fără de care păstoritul în acest anotimp nu s-ar fi putut 
desfăşura. În raport cu celelalte zone locuite de români, Dobrogea avea o 
climă blândă, cu ierni scurte, fără temperaturi scăzute extreme. De 
asemenea, aici existau păşuni din abundenţă şi păduri în măsură să 
asigure adăpostirea efectivelor de vite în zilele mai geroase. T.T. Burada, 
în lucrarea sa ,,O călătorie în Dobrogea’’, vorbeşte despre bogăţia 
păşunilor, care se păstrau pe câmp chiar şi iarna. 

Sechila Dumitru aminteşte şi el despre păşunatul de iarnă, aşa cum 
îl făcea, împreună cu bunicul lui, în pădurile seculare ale Niculiţelului: 
,,Mergeam iarna în pădure cu oile, cu bunicul meu, Dumnezeu să-l 
ierte, bre…, că tare om bun mai era, şi cu lopeţile făceam loc, aşa prin 
zăpada, până dădeam de scradă, iarbă bună pentru oi, aşa îi ziceam 
noi, scradă, şi pe urmă chemam oile şi ele mâncau şi dădeau cu botul 
zăpada la o parte şi aşa păşteau. Noi doar la început colea, o leacă, 
curăţam zăpada şi restul făceau ele. Da erau zăpezi, nepoate, iarna! Ce, 
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ca acum? Că uneori făceam aşa, ca nişte tunele, ca să mergem prin sat. 
Era, măi nepoate, zăpada cât omul!’’ 

Tot Sechila Dumitru ne-a relatat şi despre păşunatul de noapte,  
practicat în zona Niculiţelului şi nu numai, care se făcea în felul 
următor: din cauza căldurilor mari din timpul zilei, oile se adăposteau 
pe sub copaci. După lăsarea serii, ciobanii ,,porneau oile la păscut’’, 
cam 2-3 ore, având grijă să facă din loc în loc focuri pentru a speria 
lupii, care, ,,cum prindeau momentu’ bun, haţ, luau oaia, şi du-te cu 
ea’’. Prin anii ’50, lupii au început să dispară din Dobrogea, deoarece 
autorităţile comuniste, care preluaseră puterea în ţară, au început 
împotriva lor un plan de exterminare. Pentru aceasta au aplicat două 
metode: prima consta în a pune bucăţi de hoituri otrăvite, în pădure; a 
doua prin organizarea de campanii masive de vânătoare.  

Despre vechimea practicării păstoritului în Dobrogea găsim într-un 
document din anul 1520, de pe vremea sultanului Selim I, unde se 
spune: ,,necredincioşii din Moldova şi Ţara Românească îşi duceau oile 
în ostroavele dobrogene ale Dunării, pentru a ierna acolo. Autorităţile 
otomane percepeau pentru aceasta o taxă (gorştină), pe seama 
vistieriei, în valoare de 3 oi la 100’’.  

Un document din 1792, ne vorbeşte despre faptul că în anul 1788, un 
cioban, pe numele său Nicolae, fiul lui Oprea Anghel, din localitatea 
Tohanu Nou, care era cu oile în baltă, a fost robit de turci şi dus apoi la 
Hârşova. În acelaşi document este specificat că şi alţi mocani erau robi 
atunci în ,,Ţara Turcească’’.                       

Posibil ca aceasta să se fi datorat în fapt războiului ruso-austro-turc, 
având în vedere că multe acţiuni de luptă se desfăşurau pe teritoriul 
Dobrogei, unde mocanii se îndeletniceau cu păstoritul. 

Mai multe ştiri despre prezenţa mocanilor în Dobrogea apar odată 
cu războiul ruso-turc din 1806-1812. Astfel ne sunt furnizate date cu 
privire la pagubele şi necazurile suferite de păstorii din Transilvania, 
care erau cu vitele la dreapta Dunării. Într-un raport din data de 3 
aprilie 1807, înaintat de autorităţile din Transilvania Vienei, mai mulţi 
proprietari de oi transilvăneni, care se aflau în acea perioadă cu 
turmele în Dobrogea, deplângeau faptul că nu se mai puteau întoarce 
cu vitele la stânga Dunării, fără a deţine un permis în acest sens, al 
Porţii, către autorităţile de aici. Ca urmare a acestei situaţii, un număr 
de 25 de mocani având un total de aproximativ 18.000 de oi, înaintează 
o plângere oficialităţilor din Transilvania, cu scopul de a ieşi din acest 
impas. Numărul mocanilor aflaţi în această situaţie erau însă destul de 
însemnat. Abia după terminarea războiului ruso-turc din 1806-1812, 
păstoritul mocanilor în Dobrogea capătă o formă de normalitate. 
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Mai târziu, viceconsulul Austriei la Galaţi arată într-un raport din 
anul 1818 că s-au îndreptat către localităţile Babadag, Constanţa, 
Edreles (Sf. Gheorghe) şi Hârşova, pentru a ierna, un număr de 60 de 
turme cu un efectiv total de 100.000 de oi şi 1.500 de cai. 

,,Pentru trecere bârsanii plăteau 4 parale de oaie la Brăila, iar dincolo, 
la Măcin, li se luau alte 2 parale. Tot atâta trebuiau să plătească Turcilor 
şi în localitatea unde opreau, şi fiind declaraţi de supuşi turci aveau să 
dea numai un bir de 12 piaştri pe an; în situaţia aceasta, economii de vite 
erau atât de mulţumiţi, încât au declarat pe faţă că stau mai vârtos între 
turci, decât în Basarabia, unde au multe supărări de la Ruşi’’. 
Traversarea Dunării s-a făcut pe la Brăila şi Hârşova. 

Al. P. Arbore, aduce informaţii despre faptul că păstorii 
transilvăneni au primit în arendă, de la Poartă, o suprafaţa destul de 
însemnată de pământ din suprafeţele pe care le primiseră cazacii 
zaporojeni, stabiliţi, între 1812 şi 1828, în Deltă şi în Cotul Dunavăţului 
( între Sfântu Gheorghe şi lacul Razim) . 

O serie de ştiri, în care ni se vorbeşte despre crime şi  jafuri efectuate 
asupra mocanilor şi turmelor acestora, apar în anul 1821.  Totuşi, se 
pare că nu aveau un suport real.  Faptul este confirmat de raportul din 
25 aprilie 1821, al agentului austriac Hakenau, care spune că ,,mai 
mulţi păstori ardeleni, venind din Brăila şi Silistra la Bucureşti’’ au 
mărturisit că nu au auzit nimic referitor la aceste tragice evenimente, 
chiar ,,dimpotrivă, au lăudat comportamentul prietenos al turcilor’’. 
Mai mult chiar, parcă pentru a infirma aceste zvonuri, paşa de la 
Silistra a dat asigurări că toţi păstorii supuşi austrieci sunt sub 
protecţia sa, şi le-a sugerat să nu treacă Dunărea în Ţara Românească, 
până nu se va linişti situaţia, creată de evenimentele din acel an. 

Un nou război ruso-turc (1828-1829) tulbură activitatea mocanilor 
în Dobrogea.  

După Tudor Mateescu, între 1830-1854, a fost cea mai fertilă 
perioada a transhumanţei păstorilor transilvăneni în Dobrogea, cu o 
amploare fără precedent, şi care nu se va mai repeta vreodată. 

După terminarea războiului ruso-turc, în anul 1829, are loc tratatul 
de pace de la Adrianopol, unde printre convenţiile încheiate era şi cea 
care reglementa instituirea cordonului sanitar pe fluviul Dunărea. 
Aceasta urmărea crearea unor puncte de carantină menite să oprească 
epidemiile de ciumă şi holeră de la sudul Dunării. Măsura luată a 
implicat şi reglementarea trecerii mocanilor cu vitele în Dobrogea, care 
până la acea dată nu fusese supusă nici unei restricţii. Pentru Dobrogea 
trecerea se făcea pe la Brăila şi Călăraşi, la care se vor adăuga curând 
punctele de trecere-carantină, Piua Petrii şi Olteniţa. Mocanii care 
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treceau pe la punctele de trecere-carantină Giurgiu şi Zimnicea se 
îndreptau, de obicei, tot spre Dobrogea. 

Referitor la bolile care ,,loveau’’ efectivele de oi prin perioada 1900-
1950, Dumitru Sechila, subiectul intervievat de noi la Niculiţel, spunea 
că cea mai frecventă era ,,gălbeaza”, care se manifesta prin  ameţeli şi 
tulburări de vedere la animalele bolnave. Oile erau tratate, în cazul în 
care sufereau de această boală, cu medicamente. Sursa citată nu ştie de 
vreun tratament pentru „gălbează” făcut cu plante medicinale.   

Un alt subiect, Tărcatu Vasile (nea Chirică), din comuna Meidan-
Chioi (județul Tulcea), intervievat în anul 2002, ne-a relatat despre 
tratamentul bolilor grave la oi, cu spânz, o plantă medicinală toxică, 
dar care ,,pusă’’ sub pielea animalului în cantitatea ,,care trebuie”, 
vindeca oaia de boli precum ,,gălbeaza” sau ,,cârşeala”. Pielea 
animalului se străpungea cu o aşchie de spânz, care rămânea înfiptă în 
acest loc o perioadă de timp. Dimensiunea aşchiei trebuia cunoscută, 
,,dacă era prea mare otrăvea oaia, dacă era prea mică o puneai 
degeaba, că nu oricine ştia a lecui’’. Vasile Tărcatu spunea că el nu 
folosea medicamente pentru a trata oile bolnave.  

A doua boală de care sufereau oile era ,,cărşeala”, ,,care apărea la 
căldură mare”, zicea Sechila Dumitru, şi se manifesta ca o 
,,intoxicaţie”. Tratamentul aplicat era cât se poate de simplu, prin 
faptul că ,,băgam oile în apă şi le ţineam aşa o vreme”. Ultima boală, 
frecventă la oi, spunea Sechila Dumitru, era ,,boala de ochi’’, când oilor 
le slăbea vederea ,,de intrau cu capul în copaci, parcă erau bete’’. În 
acest caz el aplica un tratament pe care îl ştia de la bunicul său, Sechila 
Ion, care consta în faptul că se punea zahăr în ochii animalelor 
bolnave, de 4-5 ori, ,,aşa, câteva zile, nu de 4-5 ori pe zi’’.  Şi animalelor 
le revenea vederea. Şi tot pentru bolile de ochi, la animale, Sechila 
Dumitru folosea şi sarea după ,,metoda cu zahărul”. 

Date despre efectivele de vite ce au tranzitat prin carantina Brăila 
spre Dobrogea, avem din informaţiile furnizate de către acest punct de 
trecere-carantină, la 8 decembrie 1830.  Astfel, în acest document se 
precizează că, în perioada 4 octombrie - 30 noiembrie, au trecut prin 
punctul de trecere Brăila, spre Dobrogea, un număr de 141.378 oi şi 
capre, 1815 cai şi 231 asini. Numărul păstorilor transilvăneni care au 
însoţit aceste turme a fost de 273. 

În data de 14 martie 1832, se raporta că, pe la punctul de trecere 
Călăraşi, treceau zilnic între 10.000-13.000 de oi, care aparţineau 
mocanilor. 
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După oi, în Dobrogea, primele ca număr erau caprele 

 
 În anul 1832 au trecut la iernat în Dobrogea, pe la punctele de 

trecere-carantină Brăila, Călăraşi şi Piua Pietrii, un număr de 406.962 
oi, 5122 capre, 4320 cai, 1780 bovine şi 393 asini. 

Turmele de oi aveau şi capre, ,,cu oile era mai bine, dar caprele erau 
bune la porneală, că oile cam dormeau, şi dacă porneau caprele -  şi 
oile după ele” , povesteşte Sechila Dumitru. ,,Se întâmpla de 
adormeam, că era cald, măi nepoate, şi când mă trezeam, ia oile de 
unde nu-s. Uneori le căutam până seara”.  

Despre rasele de oi am aflat tot de la Sechila Dumitru că erau 
reprezentate, în cea mai mare parte, de rasa merinos şi restul ,,câteva 
colea, da puţine, bre” (!) de  rasa ţurcană.  ,,Când plecam dimineaţa cu 
oile cântam din fluier porneala oilor, o cântare,  care dacă oile o 
auzeau, se urneau repede spre păşune, ca la comandă.  
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„Porneala oilor”!  

 
Oile din fruntea turmei aveau la gât cloapete, adică talăngi, măi 

nepoate. Şi restul oilor se ţineau după alea cu talăngi. Îi mai spuneam 
la talangă şi păcăneaţă. La câmp şi la pădure puneam cloapete mari, 
care făceau tucu, tucu, tucu, iar la câmp puneam şi tuciuri, adică 
cloapete tot mari, dar care făceau dalanga, dalanga, dalanga. Mai 
puneam şi acioi, nişte cloapete care seamănă cu clopotul de la biserică, 
da e mai lunguieţ, şi mic, cât o pară. Când mergeam la păscut cu oile în 
pădure, pe ascuns, băgam câlţi în cloapete, ca să nu ne audă pădurarul. 
Bre nepoate, oile păşteau mai frumos când se auzeau cloapetele, parcă 
le era şi lor drag să pască.  Şi să-ţi mai spun ceva, nepoate: cloapetele 
se făceau să se îngâne unul cu altul, şi dacă  aveai zece, douăzeci de 
cloapete care se îngânau, ce mai, era ca în rai. Iar dacă mai cântai şi o 
doină din caval, erai încă o dată în rai.  Da, nu ştia orice fierar să facă 
cloapete care se îngână. Mergeam pe la târguri şi căutam cloapete de la 
fierarii pricepuţi în aşa lucru”. 
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Pentru anul 1833, cel mai mare efectiv de vite a trecut  pe la punctul 
de trecere Brăila, dinspre Dobrogea, şi avea - conform datelor furnizate - 
152.529 oi, 2310 capre, 1172 cai, 8 boi şi 156 asini. Stăpânii târlelor 
proveneau din Ţara Bârsei sau din Mărginime. Anul 1834 a fost mai 
bogat în numărul de vite care au tranzitat punctele de trecere/carantină 
ale mocanilor în Dobrogea şi înapoi, faţă de anul 1833. 

De la an la an, şeptelul crescând, mocanii încercă să treacă cu vitele 
în mod fraudulos, pe la Giurgiu şi Olteniţa, căutând să evite punctele 
de trecere-carantină.  

Boierul Filip Leuş înaintează la 29 iulie 1840 o adresă către 
Comitetul Carantinelor, unde precizează: ,,Lipsa păşunii şi a fânului 
sileşte pe păstorii austrieni să-şi treacă vitele mari şi mici mai de 
timpuriu în Turchia decât în ceilalţi ani’’. 

Călătorind prin Dobrogea, scriitorul danez H.C. Andersen, în 
primăvara anului 1841, menţiona că a întâlnit ,,păstori români’’ 
îmbrăcaţi cu sărici, pe Valea Carasu. Aceşti păstori români ,,poartă 
sarici lungi de oaie cu miţa în afară, iar în cap pălării mari sau căciuli: 
părul negru, lung şi drept le atârnă pe umeri; fiecare poartă o măciucă 
grea…; în acest zăduf, păstorii rămân nemişcaţi în cojocul lor, sprijiniţi 
în bâte. Bieţii nomazi!’’. 

Din discuţiile purtate pe teren, în judeţul Tulcea, am aflat că foarte 
multe familii actuale îşi au rădăcinile din păstorii mocani care au 
participat la fenomenul de transhumanţă şi care, la un moment dat, au 
hotărât să se stabilească aici din diferite motive (căsătorie, practicarea 
agriculturii, etc.). Localităţi precum: Măgurele, Topolog, Casimcea, 
Fântâna Oilor, Făgăraşu Nou, Calfa, Sâmbăta Nouă, Cişmeaua Nouă, 
Cerbu etc., poartă amprenta păstorilor transilvăneni. 

Anul 1841 este unul deosebit de bogat  în ceea ce priveşte numărul 
de păstori şi vite care au tranzitat Dobrogea. Vom exemplifica cu date 
de la punctele de trecere/carantină Călăraşi şi Olteniţa. Astfel, pe la 
punctul de trecere Călăraşi, a trecut un număr de 1055 de păstori: 564 
în septembrie, 196 în octombrie, 132 în noiembrie şi 163 în decembrie. 
De asemenea, şi numărul de vite a fost destul de însemnat: 106.805 oi, 
953 cai şi 164 asini în septembrie , 21.316 oi, 135 cai şi 26 asini în 
octombrie, 189 cai în noiembrie şi 253 cai în decembrie. 

În acelaşi an, punctul de trecere/carantină Olteniţa a înregistrat că au 
trecut la dreapta Dunării 357 de păstori transilvăneni în septembrie, 62 
în octombrie, 213 în noiembrie şi 45 în decembrie, însumând 677 de 
oameni. 

Pentru anii 1842-1845 datele referitoare la mocani sunt incomplete, 
dar acelea care sunt (cele care provin de la punctele de 
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trecere/carantină, unde s-au păstrat arhivele)  dovedesc totuşi un aflux 
destul de însemnat al efectivelor de vite si al numărului de păstori care 
le-au însoţit. 

 În iarna 1846/1847 s-au aflat la dreapta Dunării  250.000 oi ale 
păstorilor transilvăneni . 

Ion Ionescu de la Brad, renumitul agronom, care efectuează 
cercetări în Dobrogea în perioada aprilie-iulie 1850, ne aduce date   
importante privind situaţia mocanilor de aici . Acelaşi autor ne oferă 
informaţii, la fel de valoroase şi poate chiar mai numeroase, despre 
mocani, în scrisorile trimise lui I. Ghica, în perioada în care a cercetat 
Dobrogea. El consideră că procesul transhumanţei păstorilor 
transilvăneni este deosebit de important, prin faptul că aceştia ,,fac să 
producă pământurile necultivate ale Dobrogei’’. Tot din aceeaşi sursă 
aflăm că, în Dobrogea, au păşunat în anul 1850 peste 1.000.000 de oi 
ale păstorilor transilvăneni. Şi numărul păstorilor care au însoţit aceste 
turme de vite este impresionant, fiind de aproape 6.000 de persoane.  
Făcând o analiză, putem observa că anul 1850 este cel în care au fost 
înregistrate cele mai multe  efective de vite şi de păstori transilvăneni 
în Dobrogea, de când transhumanţa,  ca fenomen, a început să fie 
cercetată.  

Pentru anii 1851-1853 datele referitoare la mocanii din Dobrogea 
sunt destul de puţine (pentru 1852 se pare că nu există nici un fel de 
date), dar cele care există la punctele de trecere/carantină, indică 
pentru anul 1853 un număr însemnat de vite şi păstori, care au trecut, 
în şi dinspre Dobrogea. Agenţii consulari austrieci de la Rusciuc şi 
Sofia indicau în rapoartele lor, despre Dobrogea, un număr de aproape 
1.000.000 de oi. 

Putem spune că perioada anilor 1850-1854 a corespuns cu maxima 
dezvoltare a fenomenului păstoritului mocanilor în Dobrogea.  

Începutul restricţionării păstoritului mocanilor în Dobrogea îl 
reprezintă ,,Convenţia între Austria şi Poarta otomană privind păstorii 
austrieci numiţi mocani în Bulgaria’’, încheiată la 7 februarie 1855.  
Trebuie menţionat că prin ,,Bulgaria’’(ca şi în cazul altor convenţii 
încheiate în trecut) se înţelegea că este vorba despre Dobrogea. Această 
convenţie hotăra condiţiile de  păşunat ale efectivelor de vite, 
obligaţiile şi statutul juridic al mocanilor, dar şi alte aspecte privitoare 
la aceşti păstori transilvăneni care îşi desfăşurau activitatea în 
Dobrogea. 

  Imperiul otoman adusese în 1855 tătari din Crimeea, cu scopul de a 
coloniza Dobrogea cu ei, îndeosebi zonele de stepă. Poarta otomană 
folosea această populaţie pentru a întări provinciile colonizate. Faptul 
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că tătarii erau şi ei crescători de animale a determinat Imperiul 
Otoman să restricţioneze activitatea păstorilor  transilvăneni.  

Medicul misiunii franceze, Camille Allard, cel care a însoţit echipele 
ce au construit şoseaua Rasova-Constanţa, ne vorbeşte despre ,,români 
din Transilvania”  care iernau cu turmele lor în câmpiile  din Dobrogea. 

Pentru anii 1856 şi 1857 numărul de vite care au fost aduse în 
Dobrogea de păstorii transilvăneni a fost destul de mare, însă după 
1857 nu au mai fost păstrate listele cu mocanii de la punctele de trecere 
către şi dinspre Dobrogea.  

Totuşi, mocanii sunt pomeniţi în continuare în diferitele documente 
ale vremii. Geologul austriac Karl F. Peters vorbea în 1864 despre 
mocani în Dobrogea de nord, făcând o comparaţie cu privire la 
numărul de vite ale acestora, între anii 1862 şi 1864. Astfel, spunea el, 
numărul de vite, care în anul 1862 numărau 50.000 de capete, în 
districtele Măcin, Isaccea, Babadag şi Tulcea , scăzuse în anul 1864 la 
circa 10.000 de capete. 

Convenţia încheiată în anul 1855, despre care am vorbit mai sus, nu 
a mai putut fi prelungită după data de 11/23 august 1865, deoarece 
Poarta otomană refuzase acest lucru. Toate încercările guvernului 
austriac de a reglementa situaţia au fost sortite eşecului.  

În 1856, A. Papadopoulo Vretos găsea ,,aproape 3.000 de mocani” 
în judeţul Constanţa, zonă preferată şi în trecut de păstorii 
transilvăneni pentru a-şi duce turmele la păscut. 

Imperiul Otoman a continuat să colonizeze Dobrogea cu cerchezi, o 
populaţie caucaziană războinică, aceștia dedându-se în repetate 
rânduri la jafuri asupra mocanilor veniţi cu turmele aici. Pe măsură ce 
creştea numărul de cerchezi aduşi în Dobrogea, se reducea şi suprafaţa 
terenurilor folosite la păşunat de către păstorii transilvăneni. Chiar în 
condiţiile în care Poarta a refuzat să prelungească prevederile 
convenţiei din 1855, exista posibilitatea de a se încheia contracte pe 
cale particulară cu comunele turceşti din Dobrogea.  

T. Burada, cercetând folclorul românesc în această zonă, poposea în 
anul 1880 pe la stânele mocanilor. El ne vorbeşte despre continuarea 
activităţii mocanilor aici, dar remarcă faptul că numărul efectivelor de 
vite scăzuse foarte mult după Războiul de Independenţă (1877-1878). 

Un alt fenomen care a condus treptat, şi în acelaşi timp galopant, la 
reducerea păstoritului mocanilor în Dobrogea, l-a reprezentat 
dezvoltarea agriculturii, susţinută de guvernul României în planul său 
de dezvoltare al provinciei anexate în urma războiului de 
independenţă. Acest lucru a dus la apariţia de conflicte între păstori şi 
proprietarii de pământ. Acum e perioada în care încep să dispară 
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faimoasele ,,drumuri ale oilor”. Mulţi păstori şi-au vândut turmele şi s-
au apucat de negustorie sau diverse meserii, precum şi de agricultură. 
Interesant este că mulţi dintre păstorii  care s-au apucat de munca 
pământului au ajuns să fie printre cei mai buni agricultori, chiar 
înaintea acelora care se îndeletniceau cu aceasta, din generaţie în 
generaţie. 

În investigaţia noastră, efectuată în Niculiţel, judeţul Tulcea, 
Dumitru Sechila, referindu-se la perioada interbelică, în ce privește 
practicarea păşunatului în zonă, spune că datorită extinderii practicării 
agriculturii, suprafeţele de păşunat pentru turmele localnicilor erau 
insuficiente, neputându-se pune problema de a păşuna şi alte turme 
decât cele autohtone. El ne-a relatat despre conflicte între păstorii şi 
agricultorii locali,  finalizate cu bătăi serioase din partea agricultorilor 
asupra ciobanilor care, din neatenţie, intraseră cu turmele pe 
câmpurile semănate. Zicea nea Dumitru: ,,Te bătea până ziceai 
Bogdaproste!’’.   Nu ştie să se fi ajuns la crime în aceste conflicte. 

 

 
 
Unii dintre mocani au tot sperat într-o revigorare a păstoritului, dar 

acele binecuvântate vremuri nu s-au mai întors. Treptat, ele vor 
rămâne doar în inima şi memoria celor ce şi-au petrecut viaţa în 
frumoasa şi plină de poezie epocă patriarhală: 
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Măi nepoate, seara când se întorceau ciobanii cu oile de la pădure, 
de pe deal, se opreau aşa, ca să mai cânte oleacă din fluier sau caval, 
câte vreo doină, şi auzeai jos în Niculiţel cum vine cântecul de sus, 
parcă venea din cer! Bre.., bre.., bre.., frumos era, măi! Da, nu ştiu 
acuma, de ce nu mai cântă lumea?’ 

(Sechila Dumitru 83 de ani în 2005- Niculiţel-Tulcea) 
 
Umblu cu plete, cu straie ca din vechie. Am mers cu oile în sudul 

Basarabiei, la Reni, Cetatea Albă, Chilia. Am rămas în Dobrogea. Aici 
erau mai mulţi de-ai noştri. Am târlit de mic. Am dus viaţă de 
sihastru. La stâni cântam Deşteaptă-te române şi Cântecul lui Avram 
Iancu. Vorbeam de satele noastre mândre din Ardeal. Unul de colo, 
unul de colo, ne legam sufleteşte ca fraţii. 

(Curecheanu Iacob 92 ani în 1939 – Casimcea-Tulcea, originar din 
Topârcea –Sibiu) 
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O montare de excepție a „Baladelor Deltei” 
NUNTA DOBROGEANĂ 
tablou coregrafic 
 
                                                                                 Dan ARHIRE 
 
 

Viața  unui om începe odată cu nunta părinților săi! Căci, la acest 
eveniment unic, unde se adună tot neamul și toți cei apropiați, și el, 
viitorul copil, este prezent, sub forma aparent volatilă, dar de 
neînduplecat, a gândului. Mama sa îl poartă întâi în gând și abia apoi 
în pântece și chiar nuntașii au grijă să le ureze mirilor „casă de piatră”, 
ceea ce nu înseamnă - spun etnologii - adăpostul în care vor locui și 
familia pe care și-o vor întemeia, ci chiar „casa” copilului, cea care 
trebuie să fie zdravănă, sănătoasă. Fără copii, sufletele părinților se 
pierd și nu mai ajung în vecia lumii de sus, iar comunitatea, la rândul 
ei, piere, sterilă, împuținând și sărăcind lumea de jos. Cu nunta 
părinților, deci, începe Povestea Omului în cultura tradițională și, fiind 
atât de importantă, ea este prin tradiție complexă, cu rosturi și 
personaje strălucind doar în acest moment. Căci este acest moment 
unul de grație, în care doi membri ai comunității urmează să-și 
schimbe starea de tineri necăsătoriți în starea de bărbat și femeie, apți, 
îndreptățiți și chemați să aducă pe lume alți oameni. Transformarea se 
face printr-o taină, cea a căsătoriei, acesta fiind momentul în care 
părinții și socrii celor doi miri se prezintă în fața divinității spre a da 
seamă de propriul trecut, iar nașii vin, tot în fața divinității, să pună 
chezășie pentru cei doi în viitor cu viața lor de oameni de omenie. 

Despre asta am vrut să vorbim și asta am vrut să arătăm prin 
spectacolul Nuntă mare, dobrogeană, cu alai tot pe 
sprânceană, spectacol omagial pregătit ca o surpriză la aniversarea 
celor 20 de ani de existență (9 și 10 decembrie 2017), pentru invitații 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”  și pentru publicul 
său devotat!                                                                         

În Dobrogea, zonă etnofolclorică atât de bogată, ceremonialul 
nunții, aidoma în fond celor din alte zone etnofolclorice românești, 
prezintă specificități pe care am fost bucuroși să le înfățișăm sau să le 
readucem în memoria vizitatorilor prin acest spectacol, nu o nuntă 
dobrogeană în integralitatea ei, ci doar principalele ei secvențe.  
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Stop-cadru cu mirii în cer! 

 
În spectacol sunt toți prezenți, căci au ieșit din raftul prăfuit și 

aparent uitat al unor mii de ani și mirii, și socrii, și nașii, și vorniceii și 
lăutarii și toți nuntașii unei splendide tradiții, purtând la vedere și în 
adânc semnul imprescriptibil al unicității. Dacă veți vedea vreodată 
montarea noastră, veți privi și vă veți bucura împreună cu ei de 
speranța unui viitor fericit, dar, după ce cortina se va lăsa, ei se vor 
retrage în lumea umbrită a raftului lor. Dumneavoastră, însă, plecând 
din sală, să nu îi uitați și să îi purtați alături, prin lumea de azi, ca pe 
niște neamuri, pentru că așa și este: neamuri suntem! Căci fiecare 
dintre noi ne aflăm în capătul de sus al unui lung șir de descântece și 
rugăciuni rostite în gând de mii și mii de mirese: „Lună, Lună, 
Doamnă bună!/ Ia brâul meu/ Și fă-l șarpe de aur,/ Laur-balaur,/ Și 
trimite-l peste nouă țări și nouă mări,/ Să-mi cate și să-mi aducă în 
casă/ Copilul dorit,/ Cu genele lungi,/ Cu gura plină de miere!”                                

La aniversarea celor 20 de ani de existență, deci, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” a oferit astfel invitaților la această 
importantă sărbătoare o montare a nunții dobrogene, montare pe care 
mulți au considerat-o „de excepție”! Momentele inserate în spectacol 
sunt cele prezente în discul „Nunta dobrogeană” al celei care a fost 
Natalia Șerbănescu, iar coregrafia – cu adevărat de excepție! – a 
maestrului Theodor Vasilescu și a coregrafului Ștefan Coman. 
Versurile „Legătoarei”, interpretată de soliștii vocali ai ansamblului – 
Georgeta Nichifor, Petruța Buță, Laura Feraru și Costel Atanasof - sunt 
exemplare pentru imaginea de vechime insondabilă a folclorului, 
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tradițiilor și obiceiurilor noastre, venind pe drumuri neștiute și 
migălos parcurse, până în acest mileniu al III-lea, în care le-am întâlnit 
noi! „Legătoarea” marca ritualic momentul oficializării intrării „fostei” 
fete mari în rândul lumii, adică în tagma nevestelor comunității, dar 
nu, încă, în șezătoarea de femei sau borese, formă de organizare cu un 
puternic rost esoteric, extrem de robustă în societatea tradițională. Ca 
în orice cântec ritualic, puterea cuvântului este chemată să descrie, 
pentru a o institui, starea de fapt:  

Leag-o, leag-o, legătoare/ Că nu mai e fată mare,/ Leag-o, leag-o 
și-i fă creastă,/ Că este nevastă!/ Până ieri cu fetele,/ Măine cu 
nevestele,/ Poimâine cu babele/ Care fac sarmalele/ Și spală 
gălețile…!  

      

 
 
Din această înșiruire a etapelor vieții tinerei femei lipsește tocmai 

„astăzi”, și nu este întâmplător! Între „ieri” – fată mare și „mâine” – 
nevastă, „astăzi” desemnează starea ființială intermediară de mireasă 
care, fiind în fapt o inițiere, nu se petrece în „lumea aceasta”, ci în 
„lumea cealaltă”! De aceea, această zi de „astăzi” lipsește din 
enumerare, căci ea nu este una de ordin lumesc pentru mireasă! 
„Cununia”, deci împreunarea, cu tot ceea ce presupune ea (și părăsim, 
aici, teritoriul semnificațiilor creștine, spre a pătrunde în rândul 
complexelor de idei, mitologie și credințe care le-au precedat și care au 
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supraviețuit miraculos prin cultura noastră tradițională!) se petrece în 
lumea celestă și constituie o hierogamie, căci prin ea „fata de crai” și 
„feciorul de crai”, adică pețita încredințată și pețitorul ei, devin 
„împărăteasă” și „împărat”, adică „domnii” de sus ai lumii de jos, 
repetând actul divin creator al lumii! Orațiile de nuntă ne spun și ele 
asta, deopotrivă cu structura „ocupațional-profesională” a nuntașilor, 
ordonați într-o ierarhie proprie curților domnești, deci împărătești! 
Astfel, multe culegeri de folclor atestă acest „nomenclator” care face ca, 
pe lângă faptul că nașa este cucoană mare și toți nuntașii sunt numiți 
boieri, sau boieri de țară, în nunta țărănească să mai apară marele 
logofăt sau dregătorul cel mari, starostele, vornicul cel mare, 
vornicul cu plosca, vornicii, druștele, vorniceii  etc. - toți cu 
însărcinările lor specifice. După nuntă, așa cum și varianta dobrogeană 
a „Legătoarei” o mărturisește, era verificată de către principala 
răspunzătoare a acestei probleme, nașa sau nuna (nu mama, care se 
ocupa de copiii ei în lumea terestră, în lumea de jos, sau lumea de 
aici!), starea de puritate a tinerei măritate.; ea răspundea, deci,  de 
virginitatea fetei la nuntă, obligatorie în vederea repetării hierogamiei, 
nunții sacre primordiale pentru recreerea lumii - altfel, ceremonie 
goală, lipsită de sens. Mai târziu, doar, normele creștine au adus alte 
conotații în discuție, sensurile vechi ale virginității miresei pierzându-
se în pulberea timpului dus. Tocmai pentru că nunta se petrecea ca 
hierogamie în lumea celestă, mirele și mireasa fiind cu adevărat 
împărat și împărăteasă, hainele de nuntă se păstrau pentru 
înmormântare, fiind înmuiate pe vecie în sfințenia acelui unic, 
irepetabil moment, dar constituind, totodată, un atestat în lumea de 
dincolo, o emblemă protectoare, un pașaport și carte de identitate 
sacre! Căci unele elemente, despre care vom vorbi cu un alt prilej, ne 
încredințează că fără această mărturie (alături de inel și copiii) 
sufletele nu își găseau, dincolo, tihna și locul.  

Verificarea, deci, nu se făcea în secret, de o persoană, doua, din 
familie, ci de nașă în capul mesei femeilor care alcătuiau șezătoarea de 
neveste și în care tânăra supusă acestei verificări urma să intre.  În fața 
divinității și în fața șezătoarei de femei dădea nașa socoteală, fiind 
direct răspunzătoare! 

Această necesitate a dat obiceiul „rachiului roșu”, marcând 
ceremonial virginitatea miresei, care, ca toate obiceiurile desfășurate 
în afara bisericii și săvârșite de altcineva, nu de preot, este îndreptățit a 
fi considerat necreștin, sau precreștin, indiferent dacă la o primă 
vedere ar putea părea altfel! De aceea, versurile cântecului de 
„Legătoare” consemnează asta, astfel: 
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Hai cu nașa-n capul mesei/ Ca să bem cinstea mirese!/ Păhăruțul 
mititel/ Cu rachiu roșu în el!/ Miresiță, nevestiță,/ Bine-ți stă cu 
brobodiță!/ S-ai grijă de casa ta/ C-ai să crești copii în ea,/ Cu 
bărbatu-alăturea!/ Hai leago, leago. 
Și apoi femeile, cu sfaturi și glume, îi legau acoperământul de cap 

specific nevestelor și cu aceasta, pentru tânăra fată dinaintea nunții, 
adică de ieri, începea o altă viață, plină de trudă și responsabilități, ca 
nevastă, adică cea de mâine! Într-un azi care iată, deja și trecuse, dar 
care o plasase în unicitatea-i irepetabilă, fusese în cer și se-ntorsese, 
căci aici, pe pământ o așteptau multe, multe de făcut! 
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MIRE, MIREASĂ, ÎNSURAT 
 

                                                                                           Dan ARHIRE 
 
 

În ce privește originea acestor termeni românești desemnându-i 
(primii doi) pe cei care se căsătoresc, bărbat sau femeie, iar al treilea pe 
bărbatul (doar!) căsătorit (o situație particulară în raport de termenii 
corespunzători ai altor limbi), trebuie să precizăm că nu este sigură, 
rămânând până astăzi la nivelul ipotezelor. În Postfața sa din volumul 
al VI-lea al lucrării lui Benveniste (BENVENISTE, É., 2005. 
Vocabularul instituțiilor indo-europene / VI. Religia. București: 
Paideia.), Dan Slușanschi consideră ca o posibilitate de constituire a 
românescului mire suprapunerea peste un indoeuropean *meri- a 
termenului miles (soldat) latin („ar trebui, totuși, dacă-l postulăm ca 
singur etnonim al cuvântului mire, să explicăm de ce s-a păstrat 
urma nominativului și nu cea, normală, a cazului regim, și cum s-a 
produs o atare alunecare de sens” etc.); în Dicționar etimologic al 
limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică, Mihai 
Vinereanu face o istorie a ipotezelor și redă pe scurt concluziile lui 
Hașdău, Ciorănescu, Ivănescu, Weigand, Poghirc și Brâncuș; în ce îl 
privește, afirmă, doar, originea traco-dacă a termenului și atât. 
Consider, deci, că e momentul să exprim propria-mi ipoteză, emisă nu 
pe baze etimologice, ci semantice, și să spun că, între cele ursite nou 
născutului, intrau și viitorul mire sau viitoarea mireasă, după caz, 
care, aidoma „soartei” (ursitei) astfel desemnate, purtau, la rândul lor, 
numele de ursit și ursită, „El” fiind, deci, ursitul „Ei”, iar „Ea”, ursita 
lui! Subliniind echivalența semantică a acestor perechi de termeni, 
observăm că e mai mult decât clar faptul că fiecare din numele 
membrilor viitoarei perechi din viață reprezintă ceea ce Ursitoarele îi 
meniseră, fiecăruia, încă de la naștere, în materie de legătură 
matrimonială definitivă și irevocabilă; adică, tovarăș definitiv de drum 
și pe lumea aceasta, ca și pe cealaltă (și nu doar „până când moartea ne 
va despărți”, la modul creștin!), la bine și la rău. În context trebuie 
spus că la aromâni (a căror limbă, necunoscând până târziu scrierea, a 
conservat numeroase elemente arhaice, constituind astfel o adevărate 
„bancă de date” pentru cei ce studiază limba română!) numele celor 
trei ursitoare este Mire (poate înrudit la origine cu cel al Moirelor 
grecești, al căror rol îl joacă, dar nu este aceasta decât o speculație, fie 
și în contextul afirmației că „Românii sunt singurul popor latin care nu 
și-au derivat numele zeiței destinului de la Moirele grecești, Fatele 
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romane și Norsele vechilor germani – GHINOIU 2013, 294). Termenul 
aromânesc Mire este identic ca sens cu cel de Ursitoare al românilor 
nord-dunăreni, este defectiv de singular și nu este folosit pentru a 
desemna generic și alte zâne, ci doar pe cele trei Ursitoare. Este, deci, 
posibil (semantismul termenilor sugerează această posibilitate, dar 
specializarea precum și o documentare mai amplă nu îmi permit să o 
afirm cu certitudine, ci doar să o propun ca ipoteză!) ca termenii de 
mire și de mireasă ai românilor să provină din substrat (deși sunt 
considerați a fi de origine obscură, dacă înlăturăm posibilitatea ca mire 
să derive din „miles” latin, adică soldat, așa cum s-a propus!) și să-și 
tragă tocmai de aici originea, variante echivalente ca sens și mod de 
formare cu ursitul și ursita, de la Ursitoare;  ca mire și mireasă, deci, 
de la Mire. Cum de altfel pare a sugera și versurile dintr-o variantă a 
Cântecului Bradului, citat de Kahane: 

 
Runcu-Gorj: BRADUL. „-Bradulie, bradulie,/ Brad cu foi măruntie,/ 
Cin ț-o porâncitî/ Di-ai vienit în curtie?/ - Mii mi-o porâncitî/ O miră, 
miriasă,/ Ca să vin acasă,/ Ca să-i fiu soțâie/ Pănă la vieciie”. 
(KAHANE, GEORGESCU-STĂNCULEANU 1988, 567) 

 
Odată ajunși aici cred că ar fi nimerit să încerc a lămuri, cu 

mijloacele mele modeste, și problema verbului „a se însura”, așa cum o 
văd eu. Voi începe prin a spune că existența verbului a (se) însura este 
considerată de specialiști ca fiind „o notă specifică limbii române”, în 
așa fel încât, comparând existența lui precum și cea a verbului a (se) 
mărita, cu verbele existente în alte limbi (unul singur pentru a numi 
actul marital și pentru femei și pentru bărbați), Brâncuș se dă bătut: 
„De ce a fost nevoie la noi de amândouă verbele, e greu de spus”! El își 
însușește ipoteza că verbul în cauză vine, probabil, din latină, din 
construcția uxorem ducere „a se însura; a-și duce soția acasă, prin care 
se susține, într-un fel, etimonul reconstruit *inuxorare (de la uxor 
„soție”) al verbului românesc a (se) însura”. Vinereanu vorbește despre 
termenul italian „nsurare" provenind din latina târzie cu o origine 
probabilă în oscă sau umbrică, dar îl exclude ca sursă, precizând că 
românii nu au avut contact cu latina târzie, reținându-i originea pre-
indoeuropeană. Din punct de vedere semantic, „însurat” determină 
calitatea unui bărbat în raport de ceilalți bărbați, dar trebuie să 
observăm că și în raport, mai ales, de femei! Prin această calitate a 
bărbatului exprimată explicit prin termenul în cauză, se exprima, în 
fapt, implicit și calitatea unei femei de a-i fi pereche, distingând-o pe 
aceasta de toate celelalte femei, care nu-i erau! Iată, deci, o situație, de 
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altfel, generală. Particularitatea despre care vorbim în raport de alte 
limbi sau culturi tradiționale este termenul care exprima situația 
descrisă mai sus, de partener cunoscut și acceptat al unei singure 
femei, și nu dor starea de om căsătorit a unui bărbat, așa cum, poate 
prea ușor, este el interpretat și înțeles. Căci cel însurat are o pereche 
feminină, alta decât a oricărui bărbat, de asemenea însurat. În 
societatea tradițională românească, pentru a deveni „însurat”, tânărul 
trebuia să fie supus unei inițieri despre care se mai știe câte ceva, dar 
destul de puțin (vom vorbi despre asta!), după care cu un anume prilej 
bine precizat își manifesta interesul pentru o anume tânără fată în mod 
deschis, convențional, înțeles în consecință de întreaga comunitate. 
Tânăra fată nu era însă o persoană oarecare, ci făcea parte dintr-o 
șezătoare a tinerelor fete din aceeași categorie de vârstă cu ea, având 
aceleași scopuri și rosturi în respectiva șezătoare de fete mari, anume 
de a-și găsi un bărbat (ursitul!) cu care să se însoțească și cu care să 
aibă copii. Fiind ursitul ei, el nu mai putea fi al altei tinere fete, căci 
ursitoarele nu făceau astfel de greșeli! Între ele, membrele unei 
șezători erau surate, calitate obținută după un anume ritual desfășurat 
cu un anume prilej, ținând de vârsta protagonistelor și sărbătoarea sau 
data calendaristică. Odată devenite surate, după ritualul parcurs, fetele 
își jurau credință până la moarte, aceasta presupunând dragoste, 
solidaritate, loialitate. Toate acestea presupuneau și că, atunci când un 
fecior de însurat apărea, dăruind furca frumos sculptată fetei alese, 
dacă aceasta accepta furca și părinții conveneau căsătoria, ea nu mai 
mergea la șezătoare până la nuntă, după care, cu un alt prilej, urma a 
intra în șezătoarea de borese, adică de femei măritate. Pentru că lua un 
băiat, posibil speranță pentru mai multe surate, fata „plătea” cu prilejul 
nunții „despăgubiri”, prin intermediul unor daruri ritualice, suratelor 
sale din șezătoarea de fete mari. În consecință, în opinia mea, „însurat” 
reprezenta deci o calitate a unui fecior de a fi fost „adjudecat” în 
temeiul dreptului de „ursit” unei „surate” , recunoscut ca atare de toate 
celelalte „surate” și de comunitate: însurat, adică adjudecat inatacabil, 
cum spuneam, de o surată, stare obligatoriu a fi respectată, asumată și 
protejată, în temeiul loialității, de toate celelalte surate! Iată, deci, că 
acest termen nu exprimă, în principal, calitatea de căsătorit a 
bărbatului, ci calitatea sa de intangibilitate, pentru toate tinerele aflate 
la vârsta măritișului, întrucât acel bărbat își depusese destinul în 
mâinile unei surate, care îl acceptase! Tabu!   
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COPIII ȘI CULTURA TRADIȚIONALĂ 
 
                                                                                 Ștefan COMAN 

 
 

Copiii apar pe scena societății tradiționale înainte de a se naște sau 
de a fi concepuți. Urările făcute mirilor cu prilejul nunții includ, 
întotdeauna și peste tot, pe aceea de „casă de piatră”, expresie care se 
referă la adăpostul intrauterin al pruncului nenăscut și nicidecum la 
locuința noii familii! De asemenea, cu prilejul colindatului, urările 
includeau, mai în glumă, mai în serios, și pomenitele de Ion Creangă: 
„câte pene pe cucoș,/ atâția copii burduhoși!” și „câte paie sunt pe casă, 
atâția copii la masă”! Aceste câteva exemple sunt suficiente pentru a 
înțelege că, pentru familia tradițională, copiii erau o avere jinduită, din 
mai multe cauze. O vom pomeni aici doar pe cea care se referă la 
necesitatea de a se îngriji cineva de riturile și ritualurile îndătinate, 
după moartea omului, pentru ca drumul său spre „lumea cealaltă” să se 
petreacă în armonie cu legile nescrise ale acesteia și pentru ca sufletul, 
sub forma sa de pasăre celestă, „să-și găsească locul”, adică tihna și 
odihna. Altmintrelea, el ar rătăci în beznă și singurătate, s-ar zbate și s-
ar chinui între cele două lumi negăsindu-și limanul, după cum ne-o 
arată, atât de sugestiv și de frumos, următoarele versuri (o variantă a 
acestora fiind folosită în scrierile sale și de Lucian Blaga): În grădina 
lui Ion/ Toate păsările dorm,/ Numai una n-are somn/ Și țâpă din 
pom în pom,/ Cată să să facă om! Și, cum viața pe pământ era 
percepută doar ca un episod suspendat între preexistență și 
postexistență, reîntoarcerea în veșnicie era cu atât mai importantă 
pentru omul societății tradiționale, cu cât părea ea mai scurtă și 
aproape iluzorie. Cei șapte ani de „inițiere” a sufletului după moarte, 
inițiere la care, sub formele specifice culturii tradiționale, participau în 
mod obligatoriu și aparținătorii prin pomenile și pomenirile 
îndătinate, marcate de riturile și ritualurile specifice și explicite 
aproape în totalitate, cereau imperios, în consecință, existența, în 
lumea aceasta, a aparținătorilor - copiii, în speță - care să le asigure 
buna rânduială, spre odihna sufletelor părinților. Atât de important era 
acest aspect al culturii tradiționale, încât, în societatea pe care ea o 
determina potrivit propriilor legi și propriei filozofii și pe care o 
numim societate tradițională, chiar normele și cutumele de drept 
popular se mulează pe el, deosebindu-ne și prin aceasta de alte culturi 
tradiționale, mai apropiate sau mai îndepărtate. Astfel, dacă la alte 
popoare averea părintească era moștenită în totalitate de întâiul născut 
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băiat, la români toți copiii erau înzestrați și dăruiți, după puterile 
părinților, sau cel puțin ajutați să își facă o casă; cea bătrânească și 
curtea, însă, urmau a fi moștenite de băiatul cel mai mic, ultimul 
născut, care, cel puțin teoretic, trăia mai mult timp decât ceilalți frați 
mai mari. În consecință, el se putea ocupa (și se și obliga la asta!) de 
cele îndătinate timp de șapte ani după moartea părinților, asigurând 
sufletelor acestora trecea lină spre locul destinat lor în veșnicie și 
ocuparea în tihnă a acestuia, moștenirea primită încărcându-l cu 
această sarcină. Deci, încă de la nuntă, copiii se „ițeau” în obiceiuri, 
rituri și ritualuri, și chiar mai devreme, din perioada de inițiere a fetei 
mari în scopul pregătirii ei pentru măritiș. În acest sens stau martore 
versurile unei „vrăji” de șezătoare: Dă-mi, Doamne, bărbat/ Să mă urc 
în pat,/ Să fac un cocon,/ Să-l cheme Ion,/ Să fac o cuconiță,/ S-o 
cheme Măriță, sau ale altor vrăji/incantații folosite de fete în vederea 
aducerii feciorilor în șezătoare, pentru ca ele să-i poată seduce în 
scopul - explicit - al nuntirii:  

„Ficiori, ficiori,/ Din nouă șezători,/ să n-avețî stare/ Și așezare/ 
Pe cum n-are apa-n vale/ Pân’ la noi în șezătoare,/ În Gropi./ La noi 
să vă opriț/ Și cu noi să vă iubiț. (...) Un alt grup de participante 
rostesc alt text: Să vie cu cioarecii-n mână/ Suduind de lună./ Să vie 
cu cioarecii-n-dinț/ suduind de sfinț./ Să vie cu izmenele după cap/ 
Suduind de dumicat. Apoi prima fată repetă: - Să vie, să vie... cealaltă 
fată răspunde: - Cine să vie? La această întrebare începe participarea 
întregii asistențe. Fetele numesc băieții pe care ar dori să-i aducă, 
motivând absența unora”. (MERA, E., 2012. Șezătoarea la Ibănești. 
Târgu-Mureș : NICO, 51-52); „Când nu vineu feciorii în șezătoare să 
duc șepte fete la râu și iau apă cu gura. Apoi vin și înconjoară de tri ori 
masa. Două fete, apoi, ieu cărbunii din spori, îi bat de-olaltă să vie 
feciorii și zic: Forfăcuță-n puță,/ Forfăcoaie-n coaie,/ De n-or vini,/ I-
or stropși,/ De n-or pleca,/ I-or răgânva”. (Săcel, Maramureș). 
(BILȚIU, P., BILȚIU M., 2010. Șezătoarea, în Calendarul popular/ un 
corpus al obiceiurilor de peste an din județul Maramureș, volumul II/ 
Obiceiurile toamnei și iernii. Baia Mare: Ethnologica, 207) 

De asemenea, în unele locuri din Oltenia, atunci când mireasa este 
adusă la casa mirelui, ea este condusă de soacra mare în camera „bună” 
și așezată pe un scaun, aducându-i de asemenea un băiețel de doi-trei 
anișori. Mireasa îl ia în brațe, așezându-și-l pe genunchi și îi atinge 
sexul, gest magic având ca scop atragerea fertilității asupra ei. Atât de 
importanți erau copiii în familia tradițională, încât, atunci când femeia 
era lipsită de rod se putea ajunge până la dezmembrarea cuplului: Mai 
demult era așa: dacă nu făcea până la șapte ani copii, bărbatul o lăsa 
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și lua alta să-i facă roadă. (GHINOIU, I., 2004. Cărările sufletului. 
Bucureşti : Etnologică, 117). 

Copiii erau asumați, în unele împrejurări ritualice, ca agenți ai 
magicului, dar numai până la vârsta de șapte ani, în general, cât timp 
nu erau considerați încă oameni „gata formați”, cei „șapte ani de acasă” 
referindu-se la această perioadă de inițiere aici, în lumea de jos, după 
sosirea lor din „lumea de sus”. În această perioadă de timp, cam până 
la începerea căderii dinților de lapte, ei erau considerați ca încă făcând 
parte, oarecum, din cealaltă lume, de care încă nu se despărțiseră de 
tot și astfel ei puteau figura ca agenți ai magicului. Exemplul din casa 
mirelui, dat mai sus, despre asta vorbește, ca și cel al pițărăilor, copii 
colindători, care scormonesc în focul din vetrele celor colindați, spre a 
înteți puterea soarelui aflat în „criza” solstițială, obicei existent încă în 
vestul țării - sudul Transilvaniei, Oltenia și Banat, sau cel al fetițelor și 
băiețeilor care întocmesc răbojul și stau ca martori la aceasta, în cazul 
obiceiului „Slobozirii apei” sau „Slobozirii izvorului”.  

După nuntă, femeia se încadra la categoria tinerelor femei, aceasta 
însemnând că era măritată, dar nu avea copii. Statutul tinerelor femei 
era diferit de cel al femeilor, datorită acestui singur criteriu: lipsa 
copiilor, lipsă care trebuia rezolvată. Din această cauză, femeile tinere, 
dar nu și nevestele cu copii, erau jucate alături de fetele mari de către 
colindători, în casa colindată, în același scop magic de transmitere a 
fecundității; în virtutea aceleiași necesități, tinerele femei, dar nu și 
femeile cu copii, mai participau încă la horă, dar nu jucau alături de 
bărbații lor!  

Imediat după nuntă, tinerele femei începeau vrăjile pentru a obține 
copilul mult dorit, fără de care rostul lor pe pământ, acela de a naște 
prunci, nu era împlinit. Vraja pentru baier (acel accesoriu cu multe 
cheițe sau unelte miniaturale din metal purtat la brâu de nevestele 
pădurenilor din zona Hunedoarei, atât pentru a atrage fertilitatea, cât 
și pentru a îndepărta forțele maleficului) este foarte grăitoare, în acest 
sens: Amuleta (baierul strigoiului, n.n.) era vrăjită. Vrăjitoarea 
introducea amuleta într-un vas nou de lut cu un fluture de noapte 
numit strigă. Vrăjitoarea rostea incantația: „Fiare, de când v-am 
alcătuit/ Nu ați făcut nici o muncă;/ Acum vă dau o muncă anume/ 
de-a merge să căutați,/ de-a săpa tot pământul ca să aduceți pentru 
(numele femeii)/ Copilul dorit,/ cu gene lungi/, Cu gura plină de 
miere”. Femeia purta brâul-amuletă în jurul taliei până la primele 
simptome ale sarcinii și (uneori) chiar până la nașterea copilului. 
Atunci făcea să sune brelocurile pentru a îndepărta spiritele rele (C. 
Nicolăescu Plopșor).  (EVSEEV, Ivan, 1999. Enciclopedia semnelor și 
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simbolurilor culturale. Timișoara: AMARCORD, 65). Dacă se întâmpla 
ca un sugar să moară în timpul suptului, în sicriaș, la căpătâi, i se 
punea o ceșcuță cu lapte de mamă, pentru ca suptul să nu se întrerupă, 
să aibă și pe lumea cealaltă! De asemenea, pentru cei mici decedați, 
despre care se credea că se transformă în fluturași care vin de pe lumea 
cealaltă spre a bea apă la fântâni, exista obiceiul în consecință de a li se 
sfâșia cămășuța la piept pentru ca, odată ajunși pe lumea cealaltă, să 
poată zbura! Căci îndatoririle mamelor față de copiii nu încetau nici 
după ce aceștia mureau, dacă se întâmpla să moară de mici (în fapt se 
întâmpla asta destul de des!), iar Elena Niculiță – Voronca ne relatează 
obiceiul, relevant în acest sens, al  pomenii de fructe în Moldova: Unii 
nu mănâncă poame până la Probajine: mere, pere, perje; atunci zice 
că e pentru poame cerul deschis. În Botoşani nu se mănânc pân’ la Sf. 
Ilie, atunci duc bliduri cu poame la biserică, împodobite cu flori. Zice 
că să nu mănânci pân’ nu dai întâi din mâni, pentru că dacă ai 
neamuri moarte, de dai mai apoi de pomană nu e primit şi sufletul nu 
poate capta, că ai mâncat singur întâi. Mama dacă are copii morţi şi 
mănâncă, Maica Domnului pe ceea lume n-are măr să dea şi la copilul 
ei să se joace, căci ea ţine merele ce le dau de pomană; copilul se uită la 
alţii cum se joacă şi mânâncă, şi zice: „Mama l-a mâncat pe-al meu!” 
Roşa (Niculiță – Voronca, E., 2008. Datinile și credințele poporului 
român (vol. II). București: SAECULUM VIZUAL, 162).  

Din momentul ieșirii din perioada celor șapte ani, atunci când, în 
comunitatea tradițională, copiii începeau înfârtățirile și însurățirile, ei 
nu mai erau considerați copiii, ci oameni mai mici, cu însărcinări 
specifice, ca și adulții, chiar dacă erau, cumva, protejați și menajați. Ei 
se jucau, însă, iar jocurile copiilor din comunitățile tradiționale sunt 
deseori relevante din punct de vedere cultural, ele conținând informații 
despre credințe foste „serioase” din cadrul tocmai al culturii 
tradiționale, credințe dispărute și astfel putând fi trecute în repertoriul 
ludic, bagatelizarea lor, pe această cale, nemaifiind semnificativă 
pentru comunitate.  

Apoi, atunci când, adult fiind, îi venea sorocul, fostul copil-odată se 
stingea din viață și numele său era preluat de primul nepot (dacă era 
bărbat) sau prima nepoată (dacă era femeie), căci așa era credința în 
societatea tradițională: anume că sufletul bunicului se întrupează în 
nepot, mort ca bunic, sau supraviețuind astfel, ca bunicel! De aceea, și 
astăzi, acolo unde moașele mai duc copilul la biserică spre a fi botezat, 
la întrebarea „Ce duci, moașă, în coș?” ele răspund că „Un moș!”, 
atunci când copilul este un băiețel, sau „O moașă!”, atunci când copilul 
este o fetiță. În limba română, această credință evident dispărută s-a 
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retras tainic în apelativul Moș-cocoloș, adresat celor mici și foarte mici, 
iar din dispărutul, la rândul său, auș, rămas doar în armână ca auși și 
străuși (însemnând strămoșii, cei bătrâni, moșii și strămoșii etc.) a mai 
rămas doar numele unei păsări mici și simpatice, cu creștetul alb și 
gușa albă, o pasăre care poartă numele de aușel!  

Revenind, să  spunem că după vârsta de șapte ani, copiii deveneau 
segmentul societății tradiționale, segment care era menit a-și însuși 
treptat, de la simplu la complex, cultura tradițională, prin mijloacele 
specifice ale inițierilor (până târziu, uneori până în prima jumătate a 
secolului al XX-lea!) și ale jocului, cu însărcinarea implicită de a o 
transmite, la rândul său, generațiilor care-i urmau și lumii, în special 
de la oraș, care nu o mai cunoștea. 

Între vechile jocuri ale copiilor, așa cum ne sunt ele redate de Tudor 
Pamfile (PAMFILE,  TUDOR, 1907. Jocurile copilăriei. București: 
Academia Română), se regăsesc unele care au supraviețuit până astăzi: 
„De-a v-ați ascunselea (Cucul)”, „Bâza (De-a leafa)”, dar marea lor 
majoritate au dispărut. Să menționăm, dintre acestea, câteva: „Baba şi 
uncheşul”, care se juca la priveghi; „De-a butea cu curechiu”; „De-a 
dracu-n cânepă”; „Clopotul”; „Maimuţa”; „Cu mantaua”; „Teasc”; 
„Asvârlirea clisei cu băţul”; „Căţeaua”, care se juca de tineri la nunți 
etc. Jucăriile copiilor erau mult diferite de cele ale copiilor de acum, fie 
ei din mediul urban sau rural, care și ele au fost înlocuite, în mare 
parte și sub ochii noștri - neînvățați cu această uluitoare viteză a 
schimbărilor de orice fel - de jocurile digitale, singura „jucărie” fiind 
tableta sau smartphone-ul! Astfel, ceea ce sute – de fapt, mii! – de ani 
a fost transmis aproape integral din generație în generație de „foștii 
copii” deveniți adulți, trece în uitare și neființă, pe căi naturale.  

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” încearcă să se 
împotrivească implacabilului timp, iar această împotrivire, acum, după 
atâția ani,  se bucură chiar de succes, spre marea noastră satisfacție. O 
să pomenesc, referindu-mă la această împotrivire, de dorința noastră 
de a nu lăsa să se stingă măcar jocul tradițional, direcție în care eram 
chemați și puteam să facem ceva. Astfel, în anul 1992, în urma 
participării la un festival folcloric dintr-un alt oraș, am avut o 
experiență personală nu prea plăcută și am decis că locul în care trăiesc 
– Tulcea, adică – poate așteaptă cu îndreptățire un festival mai bun 
decât acela. Am reușit să conving autorităților de la nivelul 
Ministerului Educației și Cercetării și am reușit să obțin fondurile 
necesare realizării primei ediții, atât de la autoritățile locale și centrale, 
cât și de la mulți și dedicați contribuitori, în special locali. Așa a apărut, 
în 1993, Festivalul-Concurs Internațional de Folclor „Peștișorul de 
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Aur” – cel mai important eveniment de acest gen de pe agenda 
culturală a României și – îndrăznesc să afirm - unul dintre cele mai 
importante, prin tradiție, amploare și prestigiu din lume! Cu emoție și 
bucurie am sărbătorit în anul trecut 25 de ani de existență 
neîntreruptă! De-a lungul timpului au participat la acest festival peste 
36.000 de copii din aproape toată lumea, de pe toate continentele, cu 
excepția continentului australian! De la șapte țări participante la prima 
ediție, s-a ajuns la ediții cu chiar 15 țări participante! Din România, de 
asemenea, au participat formații din toate zonele tradiționale, din 
aproape toate județele! Dar, în ce privește conservarea și transmiterea 
acestor valori ale culturii tradiționale, în localitățile județului era 
imperios necesară intervenția noastră, a celor care știam și puteam! Aș 
pomeni aici doar de ansamblurile de copii pe care dansatorii 
profesioniști adulți ai instituției noastre le organizează și le pregătesc 
de mai mult timp în localități din județul Tulcea, în care s-au răspândit 
(de data aceasta, iată, dinspre oraș spre sat!), spre a transmite și nu 
lăsa să moară ceea ce, pe drept cuvânt, numim „tezaur”: jocul 
popular românesc, parte integrantă și de semnificativă varietate și 
bogăție, a culturii noastre tradiționale! Dacă jocurile copilăriei au fost 
iremediabil pierdute, în lumea de astăzi semnificativ schimbată, 
încercăm să salvăm prin acești copiii alte jocuri! Ei o fac cu bucurie și 
curiozitate, dar încep, încet, încet, să înțeleagă că aceste jocuri nu sunt 
un joc! Dar, despre ceea ce a reușit să facem în acest sens, îl las pe 
colegul meu, Petru Țincoca, să vă relateze în articolul care urmează! 
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ANSAMBLURILE DE COPII DIN JUDEȚUL 
TULCEA SE PREZINTĂ 
 

grupaj realizat de Petru ȚINCOCA 
 
 

De-a lungul timpului, la „Baladele Deltei” entuziasmul și 
dorința de a juca s-a transmis din generație în generație. 
Copiii de ieri, adulți astăzi, instruiesc la rândul lor alți copii. 
Astfel se face că, mulțumită implicării dansatorilor 
profesioniști de la „Baladele Deltei”, pe teritoriul județului 
nostru activează în prezent nu mai puțin de douăsprezece 
ansambluri care contribuie cu succes la conservarea și 
promovarea culturii tradiționale.  

Ansamblul folcloric „Doina Casimcei” din localitatea 
Casimcea, Județul Tulcea, a fost înființat în anul 2011 la inițiativa 
primarului Gheorghe Țilincă și a doamnei Alexandrina Țilincă. 
Ansamblul are în componența sa 80 de copii cu vârste cuprinse între 6-
14 ani, dornici să descopere tainele dansului și cântecului popular, dar 
și dornici de a păstra tezaurul folcloric  național. Dând  dovadă de 
multă ambiție și profesionalism, la doar un an de la înființare a reușit 
să câștige Marele Premiu al festivalului „Ziua floriilor”  din localitatea 
Mircea Vodă (Brăila). În același an, ansamblul  a participat la 
„Festivalul Județean de Folclor din Tulcea”, unde a obținut locul I, 
urmând  Trofeul Festivalului „Lină, lină, Chiralină”, desfășurat la 
Brăila apoi au urmat numeroase premii: Festivalul Concurs 
Internațional de Folclor „Peștișorul de aur”- Trofeul Festivalului 
(august 2017); Trofeul Festivalului „În grădina cu flori multe” – 
Cernăuți; Festivalul județean  de  folclor din Tulcea - locul I; Festivalul 
de folclor de la Târgu Jiu  - locul I; Festivalul de folclor de la Șimleul 
Silvaniei - locul I;Festivalul internațional de folclor „Cătălina”, Iași - 
locul III; Festivalul de folclor „Dornă, plai de joc și cântec” - locul I; 
Festivalul de folclor „Crai nou” - locul I; Trofeul festivalului „Datini, joc 
și voie bună” - Gura Ialomiței;Festivalul internațional de muzică 
populară „Mugurelul”, Dorohoi - locul I.  

Datorită muncii și rezultatelor obținute la diferite festivaluri, 
membrii Ansamblului „Doina Casimcei” au arătat frumusețea 
folclorului românesc și oamenilor din Republica Moldova, Ucraina, 
Macedonia, Austria, Bulgaria și Polonia. Ansamblul  promovează atât 
portul popular, cât și dansul tradițional nord-dobrogean. 
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Meritul acestor premii se datorează și instructorului Marian 
Coman, dansator al „Baladelor Deltei”: profesor, coregraf atestat, 
acesta a început dansurile la Ansamblul de Copii și Tineret „Dorulețul” 
în 1997.  

Ansamblul „Nuferii Deltei” din Comuna Nufăru a luat ființă la 1 
octombrie 2004 la inițiativa primarului localității Nufăru de la acea 
vreme, Tincu Gavrilă. Prin activitatea ansamblului se urmărește 
păstrarea și valorificarea bogăției culturale, a valorilor noastre 
tradiționale, „lucrate” de un popor plin de creativitate și talent. În anii 
2010 – 2014, activitatea a fost întreruptă din motive bine știute și 
întemeiate. Menirea ansamblului este de a scoate la lumină valorile 
autentice ale datinilor și obiceiurilor, ale cântecului și jocului popular. 
Ansamblul este compus din 60 de copii din localitățile Nufăru, 
Malcoci, Ilganii de Jos, având vârste cuprinse între 6 și 16 ani.  

A participat la câteva festivaluri și concursuri, unde a obținut: 
Diploma de onoare – Festivalul Internațional al Păstoritului, ediția a 
V-a, 4 – 7 mai 2007; Premiul al III-lea  – Festivalul de folclor nord – 
dobrogean „Suntem fii ai acestui pământ”, ediția a VIII-a, iunie 2007; 
Premiul al II-lea la Festivalul Județean de Folclor pentru Copii 
„Cununa cântecului și dansului popular din Dobrogea”, ediția a X-a, 25 
aprilie 2009; Premiul al II-lea la Festivalul Județean de Folclor pentru 
Copii, Casimcea, 2016. Din dragoste pentru jocul popular și portul 
tradițional, instructorul Daniela Jipa dorește să diversifice repertoriul 
cu jocuri scoase din lada de zestre a marilor maeștri coregrafi 
recunoscuți. 

Coregrafia este asigurată de instructorul Daniela Jipa: profesor, 
coregraf atestat, s-a înscris în 1995 în Ansamblul de Copii și Tineret 
„Dorulețul”. Din dragoste pentru jocul popular și portul tradițional  
dorește să diversifice repertoriul cu jocuri scoase din lada de zestre a 
marilor maeștri coregrafi recunoscuți pentru culegerea impecabilă a 
acestora. 

Ansamblul „Beștepeanca” din Beștepe s-a înființat în iunie 
2018, la inițiativa soților Carmen si Cornel Mocanu (iubitori de folclor 
autentic și tradiție). Prima apariție a copiilor pe o scenă a fost chiar în 
Beștepe, la prima ediție a Festivalului „Întoarcerea la vatră”, organizat 
tot de cei doi. Au mai participat la spectacole în Tulcea (spectacolul 
„Eleni în Dobrogea”) și în județ, la Mahmudia, iar la Jurilovca și Crișan 
la Festivalul Borșului de pește. Ansamblul are în componență în jur de 
35 de copii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani. Ansamblul are și două 
soliste: Gabriela Gălățeanu și Geanina Ifrim.  
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Copiii sunt instruiți de Gabriel Ursu, și el dansator al „Baladelor 
Deltei”. Profesor, coregraf atestat, s-a înscris în 1997 în Ansamblul de 
Copii și Tineret „Dorulețul”.  

Ansamblul „Mlădițe Dobrogene” din Comuna Văcăreni a fost 
înființat în luna septembrie a anului 2016, la inițiativa conducerilor 
Primăriei Comunei Văcăreni și a Școlii Gimnaziale Văcăreni. 
Ansamblul își propune să reînvie tradițiile locale pe care cetățenii 
comunei Văcăreni le-au păstrat de-a lungul timpului într-o localitate 
atestată documentar în 1573. Sub directa îndrumare a reprezentanților 
mai vechilor și cunoscutelor ansambluri profesioniste folclorice și de 
dansuri populare „Baladele Deltei” și „Dorulețul” din Municipiul 
Tulcea, dar și cu sprijinul autorităților locale, ansamblul „Mlădițe 
Dobrogene” a participat la mai multe concursuri și festivaluri atât 
județene, cât și naționale, cu rezultate deosebite: „Călușul Românesc” 
– Concursul Național al Copiilor – Municipiul Slatina, 2018 – locul I; 
„Cununa Dansului și Portului Popular Dobrogean” – Municipiul 
Tulcea, 2017 – locul al II-lea și 2018 – locul I; „Florile Dobrogei” -  
Municipiul Tulcea, 2017  – locul al II-lea, Corina Sârghi; „Pe luceaua 
Dunării” – Festival de colinde nord-dobrogene – Măcin, 2017; 
„Sărbătoarea teilor” - Luncavița – 2017 și 2018; „Ziua Națională a 
Portului Tradițional din România” – Municipiul Tulcea, 2018; „Tour 
International Danubien” – Luncavița, 2018; „Ziua Fiilor Satului 
Văcăreni” – Comuna Văcăreni, 2017 și 2018. Conducător de grup: 
instructor Coman Marian, de la Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei”, sprijinit de învățătorul Nicolae Butan. 

Ansamblul „Dobrogeanca” din Ceamurlia de Jos a fost înființat 
în luna septembrie 2017, iar ansamblul este format din tinere din 
comună. Activități, spectacole, evenimente și concursuri la care 
Ansamblul „Dobrogeanca” a fost prezent, concursuri la care a 
participat: „Cununa Dansului și Portului popular Dobrogean”, locul I; 
„Ziua Națională a Portului Popular din România”, Diploma de 
Excelență; „Festivalul Bujorului”; „Festivalul Primăvara Dobrogeană”, 
Hârșova, 2018; „Festivalul Borșului Pescăresc”, Jurilovca 2018. Alte 
spectacole pe plan județean: „Zilele Comunei Baia”, „Zilele Comunei 
Ceamurlia de Jos”, „Zilele Satului Lunca”, „Zilele Satului Vișina”.  

Sprijinit de Primăria Ceamurlia de Jos și Consiliul Local Ceamurlia 
de Jos, ansamblul este coordonat de instructorul Marian Coman.  

Ansamblul „Golovița”, din Ceamurlia de Jos, a fost înființat în 
luna mai 2017 și este compus din elevi ai școlii gimnaziale din comună. 
Activități, spectacole, evenimente și concursuri la care Ansamblul 
„Golovița” a fost prezent, concursuri la care a participat: „Cununa 
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Dansului și Portului popular Dobrogean”, locul I; „Ziua Națională a 
Portului Popular din România”, Diploma de Excelență; „Festivalul 
Bujorului”; „Festivalul Primăvara Dobrogeană”, Hârșova, 2018; 
„Festivalul Borșului Pescăresc”, Jurilovca 2018. Alte spectacole pe plan 
județean: „Zilele Comunei Baia”, „Zilele Comunei Ceamurlia de Jos”, 
„Zilele Satului Lunca”, „Zilele Satului Vișina”.  Susținut de Primăria 
Ceamurlia de Jos și Școala Gimnazială din localitate, ansamblul este 
coordonat de instructorul Marian Coman.  

Ansamblul „Floricica” din Municipiul Tulcea a fost înființat în 
anul 2014 la inițiativa și sub coordonarea tânărului domn profesor 
coregraf Marian Coman, împreună cu doamna învățătoare Maria 
Andone de la Școala Gimnazială I. L. Caragiale, Tulcea, cei 40 de copii 
ai ansamblului învățând primii pași în incinta Palatului Copiilor 
Tulcea. Pe parcursul activității au participat la acțiunile organizate de  

Palatul Copiilor, Muzeul de Etnografie și Artă Populară sau de 
Primăria Municipiului Tulcea, obținând recunoaștere și premii 
importante, dintre care amintim: mai 2015 – Premiul l la concursul 
„Nuferii Deltei”, organizat de Palatul Copiilor din Tulcea; aprilie 2016  
- Premiul l la Festivalul-concurs județean de Folclor Dobrogean pentru 
copii și tineret „Cununa dansului si portului popular dobrogean” de la 
Casimcea, Tulcea, Ediția a XVII-a; iunie 2017 - Premiul l la secțiunea 
Ansambluri de cântece și dansuri, la Concursul național al copiilor 
„Călușul românesc”,  Slatina – Olt, Ediția a XVIII-a;aprilie 2018 – 
Premiul l la Festivalul – Concurs județean de Folclor Dobrogean pentru 
copii și tineret „Cununa dansului si portului popular dobrogean” de la 
Casimcea, Tulcea, ediția a XIX-a. În iulie 2018 a primit Premiul I la 
Festivalul Internațional pentru Copii și Tineret „Cătălina” din Iași. Solist 
vocal – Steluța Ciobanu; solist vocal - Răzvan Poșchină.  

Ansamblul „Ghiocel” de la Luncavița a luat ființă în anul 2009 la 
ideea primarului Comunei Luncavița, Ștefan Ilie, care a urmărit tot 
timpul păstrarea și promovarea tradițiilor dobrogene și mai ales 
luncăvițene. A fost încheiat un contract de prestări servicii cu profesori 
de muzică și dans autorizați, iubitori și ei ai folclorului dintre Dunăre și 
mare, și nu numai și s-a trecut la treabă! Au fost recrutați copii 
talentați din cele două sate ale comunei, Luncavița și Rachelu, care 
săptămânal să înceapă să învețe atât dansul, cât și secretul 
instrumentelor populare. Numele ansamblului a fost dat tot de 
primarul comunei, care l-a numit după unul dintre cele mai cunoscute 
cântece despre Luncavița, compus de artistul local Puiu Spiru, și 
anume „Ghiocel de la Luncavița”.Trebuie să spunem că tradiția este în 
comuna Luncavița la loc de cinste, iar autoritățile locale, în parteneriat 
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cu școala și O.N.G.-urile din localitate, depun eforturi uriașe pentru 
păstrarea și promovarea ei, mai ales că tezaurul autohton este deosebit 
de bogat: tradiții renumite de Crăciun – Moșoaiele (ritualuri cu măști 
unice în Dobrogea și în România), - Sărbătoarea Teilor (de Sf. Petru – 
comuna deținând una dintre cele mai mari păduri de tei din Europa, 
peste 4.500 de ha), cântece renumite autohtone, compuse de Puiu 
Spiru, autorul celebrului „La Chilia-n port” etc. Pentru completarea 
acestor minunății, s-a înființat O.N.G.-ul cultural – sportiv 
„Partizanul” Luncavița, Liceul  

Tehnologic „Simion Leonescu” a devenit partener permanent, iar 
Consiliul Local a început să aloce sume necesare dezvoltării 
infrastructurii specifice: modernizarea căminului cultural, serviciu de 
dans, muzică, deplasări etc. Astfel a luat ființă ansamblul „Ghiocel de la 
Luncavița”, care încă de la început, după aproape 8 luni de repetiție, 
muncă și efort, a cunoscut succesul, filmări TV și participări la foarte 
multe spectacole organizate cu diverse ocazii, copiii luând premii chiar 
la festivaluri internaționale, dintre care amintim pe cele mai 
importante: 2013 - Premiul I – Festivalul Județean de Folclor pentru 
Copii „Cununa cântecului și dansului popular din Dobrogea”- 2013 –
Tulcea; Premiul II – Festivalul Internațional de Folclor pentru copii și 
tineret „Peștișorul de Aur” – Tulcea; Premiul I și Trofeul Festivalului – 
Festivalul Interjudețean pentru copii „Comorile Neamțului”, 2013 – 
Piatra Neamț; Premiul special – Festivalul Cântecului și portului 
Popular „Păntru măndra din Botiza” – Maramureș; Premiul I – 
Festivalul Județean de Folclor „Lerui, Ler”, 2013 –Tulcea, cu Obiceiul 
„Capra și ursul”; 2014 - Premiul I – Festivalul Județean de Folclor 
pentru Copii „Cununa cântecului și dansului popular din Dobrogea”, 
Tulcea; Premiul I – Festivalul Național de folclor și meșteșuguri 
tradiționale „Pe fir de baladă”, Târgu – Jiu, Gorj; 2015 - Premiul I – 
Festivalul Județean de Folclor pentru Copii „Cununa cântecului și 
dansului popular din Dobrogea”, Tulcea; Premiul I și Trofeul 
Festivalului – Festivalul Internațional de Folclor pentru copii și tineret 
„Brâulețul” – Pitești; 2016 - Premiul I – Festivalul Județean de Folclor 
pentru Copii „Cununa cântecului și dansului popular din Dobrogea”, 
Casimcea, Tulcea; Trofeul Festivalului – Festivalul Internațional de 
Folclor pentru copii și tineret „Mugurelul”, Dorohoi, Botoșani; Premiul 
II – Festivalul Internațional de Folclor pentru copii și tineret 
„Peștișorul de Aur”, Tulcea; 2017 - Premiul I – Festivalul Județean de 
Folclor pentru Copii „Cununa cântecului și dansului popular din 
Dobrogea”, Casimcea, Tulcea; Premiul I – Festivalul Național  de 
Folclor pentru Copii „Crai Nou”- Brașov; Premiul I – Festivalul 
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Internațional  de Folclor pentru Copii și Tineret „Dorna, plai de joc și 
cântec”, Vatra Dornei, Suceava; Premiul I – Festivalul Internațional de 
Folclor pentru copii și tineret „Peștișorul de Aur”, Tulcea; 2018 - 
Premiul I Festivalul Județean de Folclor pentru Copii „Cununa 
cântecului și dansului popular din Dobrogea”, Casimcea, Tulcea; 
Diploma de excelență – Festivalul Internațional de Folclor și Muzică 
„Akcaabat”- Akcaabat, Trabzon, Turcia; Premiul I – Festivalul – 
Concurs Internațional de Folclor  pentru Copii și Tineri „Maria 
Tănase”, Craiova. 

 Participări la emisiuni TV: „Hora prichindeilor”, TVR 3; „Să venim 
cu voie bună”, Favorit TV, „Cântec pentru fiecare”, Antena 1 Constanța, 
„La Măruță – Duelul ansamblurilor”, Pro TV.  

Mai avem mult de muncit, însă nu dăm înapoi chiar dacă este greu; 
așa cum spune primarul comunei, „Tradiția este parte a sufletului 
nostru”, iar „Un sat care și-a pierdut tradiția este un sat fără suflet, 
care se va pierde și el”.   

În prezent, coregraful ansamblului este Cătălin Tănăsuică, iar 
profesor coordonator este Gabriela Manghiuc. Solistă vocală: Ana 
Maria Baciu.  

Ansamblul „Danubius”, din Tulcea, al Centrului Cultural „Jean 
Bart” din municipiu, a luat ființă în primăvara anului 2015 la inițiativa 
managerului Ionuț – Paul Ștefan, având drept scop buna educație 
civică și culturală a tinerei generații, în spiritul înțelegerii și perpetuării 
valorilor tradiționale ale culturii strămoșești, îndeosebi a folclorului 
dobrogean. Are în componență peste 60 de copii cu vârste cuprinse 
între 4 și 16 ani. Chiar dacă sunt „mici”, au participat la festivaluri 
importante, unde dansurile nord-dobrogene au cucerit atât publicul, 
cât și juriul, dovadă fiind premiile obținute: 29 Aprilie 2018, Premiul I 
la ediția a XIX-a a Festivalului Concurs de Folclor Dobrogean „Cununa 
Dansului și Portului Dobrogean”; 1-3 Iunie 2018, Trofeul Festivalului 
și diploma pentru cea mai bună evoluție în cadrul Festivalului „Sunt 
mândru de portul meu”; 6-9 Iunie 2018, Diploma de Excelență la 
Festivalul Internațional de Folclor Balcanic, Ohrid – Macedonia. 
Ansamblul este coordonat de profesor instructor Cătălin Tănăsuică. 

Ansamblul „Cununița”, din Topolog, a luat ființă în anul 2016 la 
inițiativa primarului comunei, Ion Olteanu. Ansamblul are în 
componența sa 40 de membri cu vârste cuprinse între 8 și 13 ani.   

Membrii ansamblului se bucură și de sprijinul doamnei directoare 
Virginia Ciobanu. Prima apariție pe scenă a avut loc anul acesta (2018) 
la Festivalul - Concurs Județean de Folclor pentru Copii și Tineret 
„Cununa Dansului și Portului Popular Dobrogean” - premiul al III-lea.  
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Ansamblul este coordonat de Mirela Coman: profesor, coregraf 
atestat, a început dansurile la 15 ani, de la 20 de ani este dansator 
profesionist.  

Ansamblul „Plai de dor”, Niculițel, a fost înființat în anul 1990 
de profesorul Vasile Florică, preluat în  anul 2009 de învățătoarea 
Dumitra Topolianu și coregraful Daniela Jipa; din anul 2017, 
ansamblul îl are ca instructor coregraf pe Cătălin Tănăsuică. Dansul 
popular românesc este prezentat  de Ansamblul Folcloric ,,Plai de dor” 
cu cele mai prețioase bogății artistice, puse în prim plan prin 
conservarea și promovarea culturii dobrogene prin intermediul artelor 
tradiționale (dans, muzică, obiceiuri și tradiții). Ansamblul are în 
componența sa 40 de tineri dansatori. Alături de dansatorii 
Ansamblului ,,Plai de dor”, pe scenă urcă și solista Ansamblului 
Folcloric „Dorulețul” din Tulcea, Denisa Violeta Călin, fiică a satului 
Niculițel. Calitatea artistică a spectacolelor au făcut ca Ansamblul 
Folcloric „Plai de dor” să prezinte cu succes folclorul românesc 
dobrogean, având rezultate deosebite la concursuri județene, naționale 
și internaționale. Acest ansamblu este strâns legat de viața copiilor și 
are sprijinul necondiționat al primarului comunei, Florin Pascale, și al 
Consiliului Local Niculițel. Palmares: Festivalul Internațional de 
Folclor „Peștișorul de Aur” – Premiul al II-lea, 2014; Mențiune – 2015; 
Festivalul – Concurs județean de colinde, datini și obiceiuri „Lerui ler” 
– Premiul I, 2010; Premiul al II-lea, 2009, 2010; „Pe plaiuri buzoiene” 
– ediția a II-a, Buzău – Premiul I, 2014; Festivalul „Când și joc pe plai 
dobrogean”, Eforie Sud – Premiul I, Diplomă de Onoare – 2015, 2016; 
Festivalul Păstoritului, Sarighiol de Deal – Diplomă de onoare, 2016; 
Festival Internațional Chișinău „Vatra” – Diplomă de excelență, 2018.  

Ansamblul folcloric ALTIŢE DOBROGENE, Jijila, al Școlii 
Gimnaziale Jijila, judeţul Tulcea, a luat fiinţă în anul 2009, iar 
ansamblul este coordonat de Angelica Banea și Veronica Angela Păun.  

A început stângaci, cu straie încropite din prosoape artizanale, dar 
cu o pasiune adevărată pentru arta dansului. Perseverenţa, seriozitatea 
și dragostea pentru tradiţie, au reunit laolaltă oameni şi instituţii, care 
au creionat ceea ce a devenit azi acest ansamblu - o emblemă a 
comunităţii jijilene. 

Bucuria părinților de a-și vedea copiii pe scene importante din țară 
păstrează vie dorința de implicare. Fiecare realizare a lor reaminteşte 
tuturor că folclorul este cartea de identitate a neamului, este un 
zăcământ de istorie al poporului, o comoară pe care istoria a făurit-o o 
singură dată, iar datoria lor e să o păstreze şi să o transmită mai 
departe. 



111 
 

    Cu o imagine impecabilă, cu un repertoriu bogat şi cu foarte multă 
muncă, ansamblul a evoluat, participând la numeroase concursuri şi 
festivaluri de folclor, conturându-şi treptat un palmares onorant: 
Premiul III - Festivalul judeţean de folclor „Cununa cântecului, 
dansului şi portului popular din Dobrogea” -  Tulcea – în 2009, în 
2010 Premiul  I , iar în 2016 - Marele Premiu – la același festival; 
2014-Premiul special al juriului – la Concursul naţional de folclor 
,,Floare de tei” - Corabia, jud. Olt; la Festival internaţional de folclor 
„Peștișorul de Aur”, de la  Tulcea,  a obținut menţiuni  în 2014 și 2015, 
Premiul de virtuozitate  - în 2016, Premiul I - în 2017, Premiul de 
excelență - 2018; Premiul al II-lea la Festivalul internaţional de folclor 
„Cătălina” - Iași - TVR Iași acordându-i și Premiul special TVR Iaşi -
2017; Marele premiu - Festivalul naţional de folclor „Magia Sfinxului” 
- Buşteni - 2017; Trofeul categoriei - Concurs naţional  de folclor 
„Cântec drag din plai străbun”, Vaslui-2018; Premiul I - Concurs 
internaţional de dans ,,Dans Art Romania Open” -Năvodari-2018; 
Diploma de excelență - Festival internaţional de folclor „Gazi Baba” - 
Macedonia - 2018.  

    Acestea sunt atuurile care îi recomandă și prin acestea, ei duc 
pretutindeni frumoasa poveste a ţinutului nord-dobrogean. Cursurile 
de dans ţinute de-a lungul timpului de maestrul coregraf Ştefan Coman 
au contribuit la îmbogăţirea repertoriului de jocuri dobrogene.  

Ansamblul de la Ostrov. Deocamdată fără nume, ansamblul a 
participat doar la praznicul comunei Ostrov - 15 august 2018. 
Coordonator: Andra Cornea, coregraf atestat, la Ansamblul „Dorulețul” 
din 2007.  
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MAESTRUL THEODOR VASILESCU 
 

Petru ȚINCOCA 
 
 
Colaborarea dintre coregrafii Theodor Vasilescu și Ștefan Coman 

datează de la începutul anilor ’90, iar maestrul Vasilescu amintește trei 
nume – „voci” – ale unor artiști consacrați, „coregrafi talentați și 
prieteni devotați”, care au intrat în scena artistică a vieții sale. Printre 
acestea se află, desigur, și „Ștefan Coman, care a reușit să realizeze, cu 
răbdare și perseverență, cu un deosebit simț pedagogic, un 
remarcabil ansamblu profesionist care reprezintă azi, cu mult succes, 
folclorul din Dobrogea și își întinde repertoriul pe mai multe zone 
folclorice ale țării”.  

Ce l-a atras pe Theodor Vasilescu către Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” a fost, după propria-i mărturisire, 
convingerea lui Ștefan Coman că spectacolul de folclor nu trebuie 
limitat numai la înșiruirea „formală” a unor suite de dansuri, între care 
se intercalează, la fel de formal, „piese” de orchestră sau cântăreți. 
Dimpotrivă, componentele spectacolului trebuie să se lege printr-un fir 
conducător, printr-o idee găsită și transpusă scenic din creația 
tradițională.  

De aceea, maestrul Theodor Vasilescu apreciază că, dese și 
laborioase, toate colaborările sale cu ansamblul tulcean au avut 
„rezultate măgulitoare”, mai cu seamă că, pe lângă dansuri din alte 
zone, a reușit să aducă în spectacolele realizate dansuri dobrogene în 
mare parte uitate în satele de origine și culese atunci când horele 
duminicale încă mai existau.  

Theodor Vasilescu este coregraf independent, profesor de dans 
românesc și de caracter, cercetător de folclor și de dans tradițional. S-a 
născut la Bistrița, județul Bistrița – Năsăud, la 28 octombrie 1932 și 
este inginer, absolvent al Institutului Politehnic din Galați din 1956, 
dar în anul 1964 a decis să continue, „full time”, ca profesie, dansul și 
cercetarea folclorului. 

Aria sa de activitate cuprinde realizarea de coregrafii și spectacole 
din folclorul autohton, și al altor etnii, la ansambluri din România sau 
din alte țări. O parte importantă a activităților sale este predarea 
dansurilor românești la cursuri și workshopuri sau clase de măiestrie și 
perfecționare organizate de grupuri și societăți de dansuri 
internaționale din România și din alte țări/continente sau de academii 
de dans din țară și din străinătate. 
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A ținut cursuri în Europa (Olanda, Germania, Belgia, Norvegia, 
Suedia, Finlanda, Elveția, Italia, Spania) în S.U.A. (Stockton Camp, 
Mainewoods Camp, Mendocino Camp și la diferite grupuri în 
California de Sud și de Nord, Alaska, New Mexico, Oregon, Minnesota, 
Texas, Maine, Massachusetts, Pennsylvania, New Jersey, Florida, 
Virginia, Ohio, Washington D.C., New-York), în Japonia, Canada 
(Quebec, Ontario, Alberta, Saskatchewan), în Hong-Kong și în Taiwan. 

A fost coregraful și a condus secția coregrafică a renumitului 
Ansamblu Artistic Profesionist „Rapsodia Română”. El a fost și 
coregraful și a condus timp de 43 de ani secția de dans a Ansamblului 
Folcloric „Cununa Carpaților” din București.  

Theodor Vasilescu este autorul Sistemului de notare grafică a 
dansului (©1969). Acest sistem este folosit în mod curent de coregrafi 
în România pentru culegerile de dans (în acest sistem s-au publicat 
peste 60 de volume de culegeri de jocuri). Sistemul este folosit și în alte 
țări: Olanda (unde este predat și la academiile de dans), Suedia, 
Japonia și Australia.  

Este autorul unei culegeri antologice de dansuri din mai toate zonele 
țării, „Folclor coregrafic românesc” (două volume), care este rezultatul 
mai multor ani de studii și cercetări. A cules mii de jocuri din toate 
zonele țării.  

Colaborarea îndelungată dintre maestrul emerit Theodor Vasilescu, 
maestrul coregraf Marin Barbu și „Baladele Deltei” a îmbogățit 
repertoriul ansamblului artistic profesionist tulcean cu lucrări 
coregrafice de excepție. Vorbim, de-a lungul a douăzeci de ani, de 
unicate ca „Jocul caprei de la Berzunți” (Bacău), un obicei rar întâlnit 
și foarte atractiv pentru orice fel de public, sau „Târgul de Sfântu 
Gheorghe” de la Niculițel, de obiceiuri de primăvară din zonele 
Munteniei și Olteniei, „Toconelele” și „Călușul”, suite de dansuri 
populare din Moldova, Banat, Dobrogea, Oltenia și zona Sibiului etc., 
precum și jocuri aromâne, rusești, bulgărești și turcești.  

La începutul lunii octombrie 2018, maestrul coregraf s-a aflat din 
nou la Tulcea, de data aceasta pentru a preda, ajutat de Marin Barbu și 
Ștefan Coman, o nouă lucrare coregrafică: este vorba de „Călușul 
dunărean”. I-am solicitat un interviu pe această temă maestrului, 
interviu pe care vi-l prezentăm în cele ce urmează! 
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Arheologia culturii tradiționale 
 
„«BALADELE DELTEI» RESTITUIE TEZAURULUI 
NAȚIONAL CĂLUȘUL DOBROGEAN!” 

 
interviu cu maestrul coregraf Theodor Vasilescu 

 
                                                             Petru ȚINCOCA 

 
 

DOBROGEA (D). Domnule 
profesor, care este motivul pentru 
care ați ales acest căluș?  

 

Theodor Vasilescu (T.V.). Solicitarea 
a fost făcută de Ștefan Coman. Este 
cunoscut faptul că manifestarea coregrafică 
a călușarilor se consideră a fi una dintre 
cele mai reprezentative - dacă nu cea mai 
reprezentativă - dintre dansurile 
tradiționale de pe cuprinsul românesc. 
Dacă este așa sau nu, asta nu putem decide 
prin simple afirmații determinate de 
puternica impresie pe care o produc unele 
forme coregrafice explozive ale jocului 
călușarilor, unde interpretarea exuberantă 
a unor figuri poate fascina. De fapt, întreg 

palmaresul de jocuri autohtone ce solicită virtuozitate interpretativă se 
bucură de asemenea virtuți care impresionează și determină maxime 
aprecieri. „Brâiele” prezente oriunde în spațiul românesc, „bătutele”, 
„jocurile feciorești transilvane”, „învârtitele” de tot felul și multe altele 
pot solicita aceleași reacții prin aspectele care certifică o impresionantă 
imaginație a creatorilor anonimi și o interpretare pe măsură a celor de 
azi. Călușul posedă integral aceste interesante atribute pe care le are 
întreaga creație coregrafică tradițională autohtonă.  

 

(D). Atunci prin ce este mai deosebit? 
 

(T.V.) Pentru a sublinia caracterul aparte al acestei manifestări 
tradiționale, citarea Ioanei Popescu, cercetătoare de marcă a creației 
tradiționale românești, este binevenită: „Căluş este derivat din 
latinescul collusium, collusii, care înseamnă dans de grup sau 



115 
 

societate secretă; remarc aici că această interpretare apropie Călușul 
de jocurile cetelor de feciori din Transilvania. Căluşul a fost folosit ca 
unul dintre argumentele importante ale vechimii, unității și 
continuității neamului și, desigur, ca un reper al identității 
naționale”. Aici voi adăuga câteva păreri ale cercetătoarei Anca 
Giurchescu: „După părerea mea, originalitatea căluşului constă în 
fuziunea între credința în iele și jocul cu bâte (bețe, săbii) al unui grup 
de bărbați în număr fix, existând similitudini cu dansuri din cultura 
mediteraneană, din Anglia (morris dance), sudul Franței, Spania, 
Portugalia și până în Peninsula Balcanică”.   

Se poate observa că țările în care se regăsesc grupuri de bărbați în 
număr fix, asemenea grupărilor de călușari sau cetelor de feciori din 
Transilvania, sunt acelea care au fost colonizate de romani. Termenul 
de cultură mediteraneană se referă la influența latină în spațiile 
colonizate, iar prezența unor asemenea grupuri în Peninsula Balcanică 
se referă la noi și la aromâni.        

 

(D). Sunt variante și variante de căluș. Prin ce diferă cea 
culeasă de dumneavoastră în județul Constanța? 

 

(T.V.) Toată creația folclorului tradițional este o dovadă a vechimii, 
a puternicei dăinuiri prin secole a valorilor noastre spirituale. În urma 
rezultatelor cercetărilor recente, istoria românilor este istoria unui 
popor statornic, așezat în una și aceeași vatră în care și-a urmat făgașul 
propriu de dezvoltare, a culturii materiale și spirituale, zămislind valori 
de originalitate și trăinicie, intrate demult în patrimoniul culturii 
universale. Plămădit ca popor unitar pe teritoriul carpato-danubiano-
pontic, poporul român și-a păstrat neîntrerupt continuitatea de viață 
materială, comunitatea etnico-lingvistică și cultural-spirituală, în 
pofida multor vicisitudini cu care s-a confruntat. Subliniind acest 
aspect, marele istoric Nicolae Iorga (1871-1940) scria în 1938: „Este 
vorba de un popor care prin strămoșii săi își are rădăcini de patru ori 
milenare; aceasta este mândria și aceasta este puterea noastră”. 

În general, jocul călușarilor a fost cel care s-a făcut mai bine 
cunoscut prin folosirea lui de multe ori exagerată, în formele de 
educație a dansului tradițional sau în cele de spectacol.  

Varianta mai bine cunoscută este aceea a călușului din județul 
Argeș, de pe valea Cotmenei (satele Pădureți, Stolnici, Maldăru etc.).  

Ca o manifestare cu puternică rezonanță în istoria națională, acest 
fenomen specific întregii arii naționale ar fi fost necesar să beneficieze 
de o mai întinsă și aprofundată cunoaștere.   
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Călușul din localitățile situate pe valea Dunării a atras atenția 
cercetătorilor. Impresionanta „zestre călușerească” pe care o oferă 
localitățile Contești și Frumoasa din județul Teleorman a fost mai bine 
studiată.  

Este bine cunoscut faptul că în „Descriptio Moldaviae” eruditul 
domn Dimitrie Cantemir menționează prezența cetelor de călușari în 
Moldova. De fapt, fenomenul călușului este cunoscut în întregul areal 
locuit de români. În județul Brăila, în localitatea Gropeni, are loc o 
manifestare similară. Deși cu forme coregrafice diferite, ceea ce leagă 
aceste acte tradiționale este peste tot forma de „Colussio”, adică cetele 
care se formează cu impunerea unor ceremonii specifice restrictive.  

Cu toate că Dobrogea a făcut parte din Imperiul Otoman între 1416 
– 1877, imaginea influențelor orientale nu a fost determinantă. 
Datorită poziției lăturalnice a acestui ținut față de fluxul important 
otoman, în tendința lui către vestul european, Dobrogea este astăzi una 
din zonele folclorice ale României cu o remarcabilă varietate tipologică 
a dansului  tradițional, desigur și ca urmare a istoriei sale. Folclorul 
coregrafic dobrogean oferă o imagine care se încadrează admirabil în 
specificul dintre Dunăre și Carpați.  

Totuși, iată, călușul din satul Zorile a scăpat atenției specialiștilor.  
 

(D).Care este trăsătura distinctivă a „Călușului 
dobrogean” din Zorile? 

 

(T.V.) Satul Zorile din județul Constanța ne determină să afirmăm 
că, pe nedrept, datorită lipsei de cunoaștere, această zestre nu a fost 
pusă în valoare în aria spectacolului. Ne-am mulțumit cu prezența sa 
într-un concurs.  

Primul contact cu acest fenomen s-a întâmplat în anul 1987, când 
forurile culturale din județul Constanța au adus într-un festival 
național grupurile de călușari din Zorile.  

Este regretabilă totuși absența de până acum din circuitul cultural al 
unor importante valori tradiționale. S-a pierdut în mod regretabil un 
timp prețios. Totuși, iată în prezent inițiativa cunoscutului coregraf  
Ștefan Coman, managerul Ansamblului Artistic „Baladele Deltei” din 
Tulcea, prin care a reiterat interesul pentru valorificarea „Călușului 
Dunărean”. 

Acest ansamblu folcloric, unul din centrele în care creația 
tradițională autohtonă, în special cea a Dobrogei, își găsește cel mai 
potrivit loc de manifestare, a dat viață documentelor și filmelor care 
atestă elocvent prezența manifestării de care vorbim. Călușul 
Dunărean are o personalitate coregrafică deosebită față de rudele sale 
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din ariile de nord - vest ale Munteniei. Caracterul deosebit nu se referă 
la dinamismul mișcărilor, care este același, nu se referă la aspectele 
cinetice care, fără să fie identice, sunt asemănătoare.  

 

 
 

Maestrul Theodor Vasilescu, la montarea Călușului dunărean la Tulcea 
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Personalitatea Călușului Dunărean se referă la aspectele 
stilistice concretizate în poziția uneori tensionată a corpului, 
la stilul pașilor și mișcărilor în spațiu și mai ales la faptul că 
multe din figuri se petrec în poziții în care corpul este alungit 
pe sol. Ceea ce unește toate manifestările călușerești este faptul că ele 
reprezintă formarea și perpetuarea cetelor de flăcăi/bărbați în forma 
unor organisme tradiționale de formă închisă, „collusio”, grupări 
cărora uneori li se acordă proprietatea de a avea puteri magice.                                         

Subliniez încă o dată valoarea inițiativei lui Ștefan Coman și 
ansamblului său, care contribuie în acest fel la îmbogățirea valorificării 
artei tradiționale dobrogene cu elemente noi de certă valoare.  

 

N.R. Este momentul să precizăm că acest Căluș dunărean a fost 
asumat de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
înscriindu-și-l în repertoriu. Am beneficiat de arhiva maestrului 
Theodor Vasilescu, în care am găsit o filmare realizată de domnia sa în 
anul 1987, la festivalul de la Caracal, în care trupa din Zorile a evoluat 
și a și câștigat premiul al II-lea; de asemenea, am beneficiat și de 
coregrafia și îndrumarea sa. Mai mult, pentru reconstituirea 
costumului ne-am deplasat în satul Zorile, Comuna Adamclisi, din 
județul Constanța, unde am discutat cu dansatorii de atunci ai 
Călușului. Întâlnirea a fost emoționantă și de mare folos. Dar despre 
toate astea vom avea prilejul să scriem pe larg în numărul viitor al 
revistei, după prezentarea acestei salvate minuni în premieră, în fața 
publicului larg.  
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COLABORARE CU ALTE INSTITUȚII  
 

Petru ȚINCOCA 
 
„Baladele Deltei” colaborează în permanență cu alte instituții, 
ansambluri, grupuri și formații, soliști sau tehnicieni. Această 
realitate a condus la constituirea unor legături puternice, uneori. Vom 
prezenta astăzi aici doar două exemple de colaborare îndelungată, 
urmând ca în numerele viitoare ale revistei să prezentăm și alte 
exemple. 
 
 

Grupul Coral „Cantus Libera” 
 
Grupul Coral „Cantus Libera” a luat ființă în anul 2015, la început 

fiind alcătuit doar din absolvenți ai Colegiului Dobrogean „Spiru C. 
Haret” din municipiul Tulcea. După un timp, grupul și-a luat numele 
„Cantus Libera”, adăugând ca noi membri actuali profesori și elevi ai 
unității liceale. În decursul timpului a avut colaborări cu diferite 
instituții de cultură ale orașului, cum ar fi: Casa Avramide – Complexul 
Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean, parte a Institutului 
de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion”, și Biblioteca Județeană 
„Panait Cerna”, dar și cu Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei”. Grupul a participat la numeroase manifestări dedicate școlii 
sau cu importanță spirituală și istorică, dar și la festivaluri de muzică 
corală, readucând în atenția publicului piese valoroase atât din creația 
cultă, cât și din cea modernă - românească și internațională. Realizând 
o punte între generații, membrii cântă întotdeauna liber, cu pasiune 
pentru muzică.  

De-a lungul timpului, colaborarea dintre Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” și Grupul Coral „Cantus Libera” a 
căpătat diverse expresii. În viitor, corul va evolua sub egida „Baladelor 
Deltei”.  

 
 
Casa Avramide 
 
Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean, parte a 

Institutului de Cercetări Eco–Muzeale „Gavrilă Simion” din Tulcea, 
este un colaborator de nădejde al ansamblului nostru. Micuța, dar 
calda și primitoarea sală de spectacole de la parterul clădirii a fost, de-a 
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lungul timpului, gazda bucuroasă a multor acțiuni culturale, fie ale 
unor artiști de notorietate, fie debutanți sau începători, fie ei 
profesioniști sau amatori. Membri ai ansamblului au participat la 
multe din aceste manifestări. O importanță deosebită este acordată 
elevilor care, atrași de mirajul artelor, se străduiesc să îl pătrundă, 
iscoditori. Aici, la Casa Avramide, ei pot să ia parte la spectacole, fie de 
folclor, fie de alt gen,  în fața unui public mai redus numeric decât cel 
al marilor săli de spectacole, elevii exersându-și astfel „confruntările” 
cu spectatorii și formându-se ca viitori artiști. Deseori, soliști vocali sau 
instrumentiști ai „Baladelor Deltei” au avut prilejul de a-și „roda” aici 
elevii, fie ei de la ansamblul de copii „Dorulețul”, fie de la Școala sau 
Liceul de Artă „George Georgescu” din Tulcea.  De asemenea, lunar, în 
cadrul „Șuetelor Avramizilor”, se desfășoară mici discuții pe teme de 
cultură tradițională, în care reprezentanți ai „Baladelor Deltei” au 
posibilitatea de a purta dialoguri cu participanții în cadrul larg al 
acestor teme. 
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POVESTE FRUMOASĂ DE CRĂCIUN DIN 
COMUNA BISTRIȚEANĂ ȘIEUȚ! 

                                                       
  Dan ARHIRE 

 
 

Anul trecut, în vară, Ansamblul Folcloric din Șieuț, Județul Bistrița-
Năsăsud, a câștigat Trofeul Festivalului la Festival Internațional de 
Folclor „Peștișorul de Aur”, a XXV-a ediție, de la Tulcea. Au plecat 
fericiți acasă, cu trofeul în bagajele cu grijă ferite. Timpul avea să 
treacă și, în preajma Crăciunului, iată că primim vești, indirect, prin 
Primăria Municipiului Tulcea, unde domnul Ioan Dedean-Bortăș, 
primarul comunei, trimisese o scrisoare în numele comunității 
păstorite. Scrisoarea era adresată Primarului Municipiului Tulcea, 
domnul Constantin Hogea, cu prilejul sărbătoririi a 20 de ani de 
activitate a ansamblului nostru. Din acea scrisoare (pentru aprecierile 
conținute la adresa „Baladelor Deltei” noi nepierzând nici acest prilej 
de a le mulțumi celor din Șieuț!) aveam să aflăm un lucru care ni s-a 
părut nouă extraordinar! Anume:  

„Să știți că Trofeul Festivalului Internațional <<Peștișorul de 
Aur>>, Marele Premiu pe care l-am cucerit în acest an, noi cu respect l-
am așezat în Biserica satului, pe o măsuță în fața Altarului, ca în fiecare 
Duminică și de Sărbători să-l vadă tot satul și să se fălească cu cultura 
lor și cu urmașii lor. Domnule Primar, sunteți omul de suflet al nostru 
și vă rugăm să ne vizitați acasă, să vedeți că și noi suntem români de 
treabă, copii ai țării noastre.” 

Ne-a adus aminte aceasta de timpuri așezate, de mult trecute, în 
care comunitățile noastre tradiționale, în frunte cu primarul, 
învățătorul și preotul, își duceau neabătut existența după modul lor de 
alcătuire de uitat izvor. Astfel, unde poate fi așezat un asemenea motiv 
de mândrie pentru toți oamenii din așezare, nu doar pentru copiii 
participanți la festival și părinții lor, dacă nu în Biserică, locul lor de 
întâlnire, încărcat de prestigiu și semnificații?  

De aceea mărturisim că ne sunt tare, tare dragi, acești „copii ai țării 
noastre”, după cum se identifica primarul, alături de comunitatea pe 
care o păstorește!  
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Scrisoarea primarului din Șieuț, adresată primarului Tulcei! 
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Delegația Șieuțului primind Trofeul Festivalului din mâna Primarului Tulcei! 
 

 
 

Repetând colinde de Crăciun în Biserica din Șieuț, lângă „Peștișorul de Aur”!           
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COLABORATORI, COLEGI ȘI PRIETENI 
 
 

Episcopia Tulcii a împlinit în acest an un deceniu de existență. 
Deschiderea pe care această instituie eclezială a manifestat-o în 
permanență și cu orice prilej ne determină să o considerăm o instituție 
„prietenă”. Cu prilejul acestei importante aniversări, Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a înmânat P.S. Dr. Visarion 
Bălțat: 
 

DIPLOMA 
DE BUNĂ VESTIRE 

 
Se acordă P.S. Dr. VISARION Bălţat, Episcopul Tulcii, care, venind 

din părțile părintești ale Sibiului acum zece ani și pășind pe urmele 
înaintașului său sibian, Nifon Bălășescu, cel care a aprins lumina 
învățământului tulcean, la rândul său a aprins de Buna Vestire, în 
anul 2008, lumina episcopală a cuibului ortodox nord-dobrogean, și 
în bună rânduială, plăcută lui Dumnezeu, ne păstorește! 

 
S-a dat această diploma de Sfânta Sărbătoare a Buneivestiri în 

Sfânta Biserică tulceană cu hramul Buna Vestire,  
 
Preasfințitului Visarion. Episcopul Tulcii 

 
 

LA  MULȚI  ANI, GHEORGHE  ILAȘCU! 
 
 În 17 noiembrie 2018, coregraful Gheorghe Ilașcu, din Vaslui, a 

împlinit frumoasa vârstă, rotundă, de 80 de ani. La sărbătorirea acestei 
aniversări, domnul Ștefan Coman, managerul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, i-a trimis următoarele cuvinte: 

 
Auzisem de el! Știam câte ceva, căci își trimisese faima înainte să-l 

pot vedea, precum Făt Frumos buzduganul, și ardeam de nerăbdare 
să-l cunosc, dar nu credeam că îmi va lăsa o atât de bună impresie! 
Era un bărbat frumos și profund, vorbea fără s-o facă degeaba și 
chiar dacă se întâmpla să nu prinzi totul pe moment, miezul  spuselor 
sale se revela mai apoi, din amintirea discuției. S-a întâmplat în 
urmă cu 35 de ani, la București, la întâlnirea anuală a coregrafilor 
din România, când eu, la început de drum fiind, eram avid de 
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informație, de cât mai multă informație cu privire la jocul tradițional 
și la problemele care îl înconjoară; s-a întâmplat când eu, Ștefan 
Coman din Ostrov de Tulcea, aveam 25 de ani, iar maestrul Gheorghe 
(George, cum îi place să i te adresezi!) Ilașcu, de lângă Movila lui 
Burcel, Vaslui, era în deplină maturitate creatoare și avea 45 de ani! 
O, tempora! Știu că am vorbit multe în zilele acelea, de fapt că l-am 
ascultat vorbind mult, și chiar dacă de atunci, în timpul scurs (pe care 
nu vreau să îl mai socotesc!), ne-am mai întâlnit și am mai vorbit în 
repetate rânduri, mai simt lipsa discuțiilor noastre și chiar, uneori, 
simt că l-aș mai întreba câte ceva, deși acum sunt cu 15 ani mai 
„trecut” decât era el atunci când ne-am cunoscut, și am adunat și eu, 
atâtea! Dar el este mereu cu 20 de ani înainte în urcuș, mai sus! 

 

 
 

Gheorghe Ilașcu, la 80 de ani! 
 
De câte ori aud întâmplător numele județului său, nu știu de ce, 

chipul lui Gheorghe Ilașcu mi se ivește sub pleoape și ochii minții se 
apleacă pe sertarele acelea păstrate cu grijă închise, ca să le poți 
deschide doar tu singur, să te mai uiți, zâmbind, prin amintiri! Nu 
există prilej în care se rostește în jurul meu cuvântul Vaslui, fără ca 
frumoasa lui coamă leonină să nu-mi apară în față și vocea lui să 
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nu-mi răsune în urechi, și, deși pe mine mă cheamă Ștefan, mie tot lui 
îmi vine să-i zic Ștefan cel Mare! S-a identificat cu zona pe care a 
reprezentat-o cu atâta dăruire, și când zici Gheorghe Ilașcu, zici toată 
Moldova! Pe această zonă, atât de dragă lui, a avut grijă să o 
puncteze  cu oameni de omenie, generații de instructori de joc 
tradițional din care eu pot să-l amintesc pe cel pe care l-am cunoscut 
cel mai bine, și anume pe Virginel Solomon, de la Huși! Această grijă 
pentru a dărui celor din jur, spre înmulțire și dăinuire, este, cred eu, 
proba supremă a omului deplin! Le-a transmis tuturor jocul 
moldovenesc până în cele mai mici amănunte, astfel încât să nu se 
piardă prin generațiile nerăbdătoare și grăbite ale globalizării, 
înveșmântându-l în vorba dulce a locului și în umorul său cu totul 
special și inimitabil.  

Umor moldovenesc, joc moldovenesc și un moldovean adevărat! 
Sigur că îl iubesc și colegii, și familia, minunata lui familie, căci n-au 
de ales, dragostea pentru George impunându-se de la sine! 

Eu nu cred că împlinește 80 de ani, cred că este și asta tot una din 
glumele lui de pomină, dar dacă într-adevăr aceasta este vârsta 
aniversării din acest an, îi spun din tot sufletul: 

 
La Mulți Ani, Gheorghe Ilașcu!, 

 

în timp ce tot mai împletesc pe ascuns speranța să mai jucăm 
odată, amândoi, poate într-o toamnă binecuvântată, la vreo nuntă, și 
să aud lumea exclamând în jur: „Așa, băieți, așa!” 

 

Ștefan Coman 
Director 

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” – Tulcea 
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ROMEO TĂLMACIU – ULTIMUL DRUM! 

 
Joi, 15 noiembrie 2018, a încetat din viață un prieten drag al Tulcei, 

profesorul vasluian Romeo Talmaciu! Decesul atât de îndrăgitului 
profesor de muzică s-a produs în urma suferirii unui AVC în timp ce se 
afla în sala de repetiţii. 

Romeo Talmaciu a pus bazele unui grup instrumental de fanfară, 
„RotariA”, primul de acest gen de după Revoluţie, în Municipiul Vaslui. 
Cu această fanfară el a obținut zeci de premii în țară și în străinătate 
(„Pupitrul de aur"și premiile special acordate de juriu, în Belgia), 
apărând și în producția cinematografică „A fost sau n-a fost”, a 
regizorului Corneliu Porumboiu.  

În acest an, fanfara lui Romeo Tălmaciu a fost distinsă cu Diploma 
de Excelență la ediția a XXVI-a a Festivalului de Folclor al Copiilor 
„Peștișorul de Aur”, festival la care, împreună cu „RotariA”, a participat 
neîntrerupt de la prima ediție, din anul 1993.  

Un prieten drag al „Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” ne-a părăsit în acest noiembrie al anului 2018! Un minunat 
om, un minunat profesionist!  

 
Odihnească-se în pace! 
 

 

Romeo Tălmaciu, ultimul drum! 
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