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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

 
Ștefan COMAN 

 
 

Cultura noastră populară s-a format odată cu poporul căruia îi 
aparţine, ca o cultură Carpato-Danubiano-Pontică, în care s-au topit, 
într-o sinteză originală, elementele de tradiție preistorică („La ușa 
oborului”, de exemplu!), cu cele de origine dacică, romană și bizantină. 
Pe teritoriul României avem de-a face cu creații ale artei populare, care 
se plasează cu succes printre cele mai interesante şi mai vechi 
manifestări ale artei populare europene. 
 Această cultură tradițională reprezintă ansamblul manifestărilor 
culturale care se dezvoltă la nivelul satului și care alcătuiesc creația 
folclorică de inspirație polivalentă, care promovează diferențierea și 
specificitatea zonelor. În sfera ei de cercetare se regăsesc discipline 
precum: etnologie, etnografie, etnomuzicologie și etnocoreologie. 
Deslușirea acestor termeni ne face să stăpânim mai bine tărâmul 
valorilor materiale și spirituale ale acestui neam, în istorie. Studiul se 
bazează pe ansamblul de datini, obiceiuri și credințe care se 
statornicesc în cazul unor grupuri sociale și care se transmit din 
generație în generație. 

Pământ străvechi și făurie nouă, Dobrogea stă la răscrucea celor 
două timpuri – trecutul și prezentul. Confluență a mai multor lumi, 
acest ținut nu a fost numai un pas de trecere între stepele nord-estice și 
meleagurile Mediteranei, ci a format un mediu stabil de contraste în 
care au fermentat produsele multor civilizații. Limanul Mării Negre a 
fost o poartă deschisă corăbiilor din miazăzi, în timp ce malul 
dunărean a constituit un pod de trecere ușoară dinspre apus. De la 
nord și de la sud a străbătut un drum de oști și populații. Peste 
autohtonii geto-daci au trecut și s-au așezat populații din colțuri 
diverse ale lumii. 
Incursiuni, colonizări și migrațiuni s-au așternut pe filele istoriei 
acestui ținut. Din înfruntările, înfrângerile și biruințele celor care s-au 
luptat pe meleagurile pontice s-a plămădit o cronică bogată și 
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zbuciumată. Sub același cer au trăit pe marginea dintre fluviu și mare 
colonizatorii greci lângă băștinașii geto-daci, cuceritorii romani alături 
de triburile tracice și mai târziu au trecut popoarele migratoare și oștile 
otomane. 

O privire istorică este foarte utilă, întrucât problemele 
etnofolclorice sunt mai complicate în Dobrogea. Ele nu pot fi desprinse 
de contextul istoric care a contribuit în așa mare măsură la 
determinarea caracteristicilor fenomenului folcloric dobrogean. 

Căci acest folclor dobrogean prezintă, de la prima înfățișare, o 
varietate foarte vie, a cărei explicație o găsim natural în componența 
demografică, cea care întrunește pe același teritoriu locuitori proveniți 
din toate regiunile țării, precum și în trecutul istorico-etnografic, din 
care răzbat până astăzi  reminiscențe în folclorul coregrafic. La o 
cercetare mai atentă, observăm însă că această varietate nu este o 
distincție de genuri și nicidecum un amestec de stiluri deosebite 
surprinse în graficul repertoriului, ci ea reiese mai degrabă dintr-un 
colorit nuanțat. Fără să exprime disonanțe sau contraste prea 
distanțate, coloritul folclorului dobrogean este dominat de valori cât se 
poate de vii într-un cromatism care pune alături tonuri și accente 
îndrăznețe și izbitoare. 

În ce privește stilul folclorului dobrogean, el reprezintă un 
specific coregrafic bine conturat și echilibrat în valențe. Nu este 
rezultatul unui amestec de valori diferite, cu origini disparate și 
influențe „orientale” mai mult sau mai puțin infiltrate, ci reprezintă o 
elaborare sedimentată a unor elemente intrinsece.  În aspectul general 
au fuzionat mai multe trăsături și s-au interferat nuanțe bogate, din 
plămada cărora s-a produs o efilare a tuturor elementelor într-o formă 
originală și expresivă.  

Folclorul românesc dobrogean a realizat o sinteză a valorilor 
coregrafice de proveniențe variate regionale, devenind o unitate de sine 
stătătoare și reprezentativă în tabloul stilurilor regionale românești. 
Datorită condițiilor istorice deosebite, acest fenomen de elaborare și 
sinteză s-a produs în folclorul dobrogean mai târziu și în salturi 
inegale, față de restul celorlalte ținuturi ale țării. Plantat de elementele 
constante băștinașe, reprezentate prin folclorul coregrafic al populației 
vechi dobrogene, elaborarea s-a produs în cursul secolului al XIX-lea, 
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dar este sigur că s-a desăvârșit mai aproape de noi, chiar în cursul 
secolului al XX-lea, după ce s-au așternut ultimele componente 
provenite din așezarea în această regiune a diferiților coloniști sau 
veniți din alte zone ale țării.  

În ce privește jocul popular dobrogean reprezintă o unitate 
stilistica cu caracter omogen, perfect conturat si echilibrat. Desigur că 
nu se poate nega contribuția pe care au adus-o la elaborarea folclorului 
coregrafic dobrogean asimilările originale de elemente ale altor 
populații conlocuitoare sau aflate în tranzit în diferitele epoci ale 
istoriei acestor ținuturi. Dar aceste influențe, dispărute acum, s-au 
grefat pe un fond stabil care a persistat și a evoluat în timp, având 
rădăcini solide și legături trainice cu ținuturile din stânga Dunării.       
Jocurile dobrogene au, în consecință, trăsăturile jocurilor de câmpie, 
întâlnite în zonele de șes ale Munteniei. Ele se apropie foarte mult de 
jocurile din bazinul Dunării. Sunt iuți, săltate, exuberante și păstrează 
formele simple de cerc, excelând în hore bătute. Chiar jocurile de 
perechi au aspect dinamic și colorat, precum și o mișcare generală 
săltata și vie. 

De asemenea, în Dobrogea nu găsim zone în mod special 
distincte, pe arii geografice. Dimpotrivă, folclorul coregrafic arată o 
omogenitate teritorială impresionantă, care ne cheamă să reflectăm 
mai profund asupra acestui fapt. Nordul nu se deosebește cu nimic de 
sudul Dobrogei, iar repertoriul, aproape același, este răspândit pe toata 
întinderea regiunii. Totuși, graficul lui arată și teme de variație. 
Elementele cele mai frapante se datorează nu zonei folclorice, ci 
intervenției unor repertorii de comunități restrânse, cu origine în 
ținuturile din stânga Dunării sau de altă natură. 

În ce privește ritmica jocurilor dobrogene, ele reprezintă o 
bogăție excepțională. Formulele ritmice ale pașilor sunt atât de variate, 
încât din cauza măsurilor muzicale ale melodiilor (2/4, 3/4, 3/8, 5/4, 
5/8, 7/8, 7/17, 9/8, 9/16 și 11/8), aceste ritmuri, predominând cu 
pregnanță în Dobrogea, comparativ cu celelalte zone, o particularizează 
în ansamblu. Toate aceste trăsături întrunite în substanța specifică a 
folclorului dobrogean, ridică această creație populară pe o treapta de 
gândire artistică înnobilată prin valoarea elementelor diverse.  
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Echilibrul rezultat din armonia părților componente confirmă 
frumusețea întregului, iar faptul că Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” este chemat să servească tocmai aici cultura 
tradițională română este văzut de noi, cei care facem parte din el, drept 
un mare noroc! 
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 „DARE DE SEAMĂ” 
 

Câteva selecțiuni din activitățile desfășurate de Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea  

în perioada 
1 ianuarie 2019 – 31 august 2019 

 
 

  Petru ȚINCOCA 
 
 

SUMAR ACTIVITĂȚI 
 
 
1. 24 ianuarie - Tulcea, Piața Civică, spectacol „Uniți în cuget și-

n simțiri” dedicat Zilei Unirii din anul 1859;  
2. 14 februarie - Tulcea, Casa Avramide, lansarea primului număr al 

revistei „DOBROGEA”; 
3. 24 februarie – Tulcea, Teatrul „Jean Bart”, Seară folclorică 

românească „Dragobetele, sărută fetele” ; 
4. 10 martie – Tulcea, Teatrul „Jean Bart”, Seară folclorică 

românească, „Din Dobrogea în Moldova”; 
5. 13 aprilie – Tulcea, Satul Pescăresc, Concurs Județean de Folclor 

„Florile Dobrogei”; 
6. 25 aprilie – Tulcea, Piața Civică, „Dans, Dans, Dans”, 

Flashmob - Ziua Internațională a Dansului; 
7. 5 mai – Casimcea, Festivalul – Concurs Județean de Folclor 

Dobrogean pentru Copii și Tineret „Cununa cântecului, 
dansului și portului popular dobrogean”, ediția a XX-a;  

8. 9-14 mai – Tulcea, Piața Civică, „Festivalul Internațional al 
Dunării și al Românilor de Pretutindeni”; 

9. 14 mai - Tulcea, Teatrul „Jean Bart”, spectacol – lecție de folclor; 
10. 31 mai – 1 iunie 2019 - Cumpăna, Județul Constanța, Festivalului - 

Concurs Național de Folclor pentru Tineri Interpreți „Dor de Cânt 
Românesc”, a XIV-a ediție; orchestra Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei” a asigurat acompaniamentul 
concurenților, atât la repetiții, cât și la concurs și festivitatea de 
premiere;  

11. 5-7 iunie - Festivalul Minorităților Naționale „Serbările Deltei”- 
Sulina 
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12. 12-14 iunie - Festivalul-Concurs de Interpretare a Muzicii 
Populare „Natalia Șerbănescu”, ediția a IX– a; 

13. 16 iunie – Mihail Kogălniceanu, Județul Tulcea, „Ziua Comunei 
Mihail Kogălniceanu”; 

14. 21-23 iunie – Parcul Izvor, București, Festivalul 
Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în București”, 
ediția a XIII-a;  

15. 24 iunie - Tulcea, Piața Civică a municipiului, Ansamblul Folcloric 
de Copii și Tineret „Dorulețul”, „Ziua Internațională a Iei”; 

16. 7-11 iulie – Vlaška, Republica Serbia, Ansamblul Folcloric de Copii 
și Tineret „Dorulețul”, „Festivalului Internațional de Dans 
Folcloric”, ediția a XIX-a; 

17. 27 – 28 iulie – Beștepe, Județul Tulcea, Festivalul „Întoarcerea 
la vatră”, ediția a II-a; 

18. 7 - 12 august – Tulcea, Piața Civică, Festivalul Concurs 
Internațional de Folclor „Peștișorul de Aur”; 

19. 23-24 august - Tulcea, Piața Civică, Festivalul Internațional de 
Folclor Româno – Bulgar „Ritmuri și culori”, în colaborare cu 
Organizația „Communities, Knowledge, Culture” din Varna 
(Bulgaria). 

În cele ce urmează vom prezenta mai pe larg câteva dintre 
activitățile culturale desfășurate de Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” în perioada de referință. 

Spectacol aniversar:  
„Uniți în cuget și-n simțiri. Hai să-ntindem hora mare!” 

24 ianuarie 
 

 Consiliul Județean Tulcea, Primăria Tulcea și Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” Tulcea au organizat în 24 
ianuarie 2019, în Piața Civică din municipiul Tulcea, spectacolul 
„Uniți în cuget și-n simțiri. Hai să-ntindem hora mare!” , 
pentru a sărbători 160 de ani de la Unirea Principatelor Române. Acest 
act, primă etapă în desăvârșirea statului unitar român modern, a fost 
pecetluit prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al 
Moldovei, în 5 ianuarie 1859, apoi, în 24 ianuarie, al Țării Românești, 
această ultimă dată simbolizând crearea României.  
 În spectacol au evoluat Grupul vocal al Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, membrii Ansamblului Folcloric 
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„Dorulețul”, Grupul coral „Cantus Libera”, soliștii „Baladelor Deltei” – 
Georgeta Nichifor, Laura Mocăniță, Laura Feraru și Costel Atanasof - 
invitații Laura Olteanu, Gheorghe Turda, Gheorghe Roșoga și Nicoleta 
Voicu, alături de dansatorii Ansamblului „Baladele Deltei” și de cei ai 
Ansamblului „Dorulețul”; conducerea muzicală – profesor Aurelian 
Croitoru; coregrafia – profesor Ștefan Coman.  
 

 
 
1. Timpul nefavorabil nu a împiedicat nici oficialitățile, nici artiștii, nici publicul 
spectator să ia parte la sărbătoare. 
 

 
 
2. Spectacolul dedicat zilei de 24 Ianuarie a fost susținut în aer liber, în Piața Civică. 

Lansarea primului număr al publicației Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”: 
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„Dobrogea”/ Revistă de cultură și artă tradiționale” – 
14 februarie 

 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a lansat, în 20 
februarie, Revista de cultură și artă tradiționale „Dobrogea”. „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 
dorința 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 tradițional. (…) 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…”, precizează în 
„Argument” managerul Ștefan Coman.  
 

 
 
3. La lansarea revistei „Dobrogea”, orchestra a surprins auditoriul prin abordarea 
și a altor genuri de muzică. 
 Revista „Dobrogea” este editată de Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, instituție a Consiliului Local Tulcea și a 
Primăriei Municipiului Tulcea; redactor – șef: Ștefan Coman; 
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coordonatorul numărului 1/2018 (decembrie): Constantin Daniel 
Arhire; colaboratori număr: Petru Țincoca și Valeriu Leonov; 
machetare: Emil Țârcomnicu; tipar: Tipografia Monitorul Oficial R.A. 
Din cuprins: Dan Arhire, „140 de ani de la Unirea Dobrogei. România 
– Mamă purtătoare a embrionului Uniunii Europene!”, Ștefan Coman, 
„Copiii și cultura tradițională”, Valeriu Leonov, „Câte ceva despre 
urmașii dobrogeni ai mocanilor”, Petru Țincoca, „Ansamblurile de 
copii din județul Tulcea se prezintă”.  
 Lansarea a avut loc la Casa Avramide/Casa Colecțiilor, începând 
cu ora 18.00.  
 

 
 

4-5. Publicul a fost cucerit de momentele variate, de la folcloric la clasic, părând a 
descoperi un nou ansamblu! 
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Premieră la Seara Românească „Dragobetele sărută fetele” 

  
„Călușul dobrogean, Călușul dunărean” 

 

Premiera tabloului coregrafic „Călușul dobrogean, Călușul 
dunărean”, în coregrafia maeștrilor Theodor Vasilescu, Marin Barbu și 
Ștefan Coman, conducerea muzicală fiind asigurată de Aurelian 
Croitoru, a avut loc în 24 februarie 2019, în cadrul Serii Folclorice 
Românești „Dragobetele sărută fetele”, manifestare organizată de 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” la Teatrul „Jean 
Bart”, din municipiul Tulcea. Spectacolul „de Dragobete” este unul care 
și-a câștigat o frumoasă tradiție, inaugurată încă din 2004 de 
Ansamblu, și solicitat, mai apoi, la colaborări cu televiziunile Antena 1, 
Favorit și Etno TV. În cadrul manifestării, spectatorii au putut urmări 
dansatorii și orchestra Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei”, alături de soliștii vocali Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura 
Mocăniță și Costel Atanasof. Pe scenă au mai evoluat Ansamblul 
Folcloric „Dorulețul”, Grupul „Cantus Libera” și Nicolae Datcu, invitat 
special. Ca în fiecare an la această dată, s-a desfășurat, pe tema 
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Dragobetelui, și concursul „Cine știe, câștigă!”, la care au participat 
echipe formate din elevi ai liceelor tulcene. 
 Despre Călușul dobrogean (din satul Zorile, județul Constanța), 
montat la Tulcea în luna octombrie a anului trecut, maestrul emerit 
Theodor Vasilescu afirma că „are o personalitate coregrafică 
deosebită față de rudele sale 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. 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”.  

După „Dare de seamă” vom prezenta povestea culegerii acestui 
căluș și lunga sa istorie, de când a fost „descoperit”, și până când a fost 
montat pe scenă, la Tulcea, la Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei”, intrând în patrimoniul acestuia. 
  

 
 
6. „Călușul dunărean, Călușul dobrogean” a surprins publicul prin inedit, prin acel 
„altceva” al unei revelatoare descoperiri! 
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7. Domnul Constantin Hogea, primarul municipiului Tulcea și domnul Ion Dumitru, 
viceprimar al Comunei Adamclisi, s-au salutat cu prilejul unei inedite colaborări, 
despre care vom avea prilejul să vorbim. 

 
 

Seară folclorică românească 

„Din Dobrogea în Moldova” 
10 martie 

 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a inițiat, 

începând din anul 2018, o serie de manifestări cultural-artistice 
inedite. Una dintre acestea este reprezentată de seria de spectacole tip 
seri folclorice românești „Din Dobrogea în ..... (toată țara)”, care oferă 
spectatorilor incursiuni în aria etno-folclorică a României, în diferite 
zone, prin intermediul cântecului și dansului popular - nemijlocit prin 
invitarea unor artiști din aceste zone. 

Tocmai în această serie se încadrează și spectacolul din 10 
martie, intitulat „Din Dobrogea în Moldova”, spectacol la care 
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Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a avut ca invitat 
Grupul Etno-Folcloric „Plăieșii” din Chișinău, Republica Moldova. 
 

 
 
8. „Baladele Deltei” ... 
 

 
 
9. ... și „Plăieșii” de la Chișinău. 
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Festivalul-Concurs de Muzică Populară „Florile Dobrogei” 
Ediția a IV-a  

13 aprilie 
 

 Sâmbătă, 13 aprilie, la Satul Pescăresc din Municipiul Tulcea s-a 
desfășurat cea de-a IV-a ediție a Festivalului – Concurs de Muzică 
Populară „Florile Dobrogei”. La ediția din acest an – prima 
interjudețeană, la care s-au înscris interpreți din județele Tulcea și 
Constanța - au concurat 32 de soliști vocali (la categoriile de vârstă 7-14 
ani și, respectiv, 15-18), 3 instrumentiști și 2 grupuri vocale.  
 Juriul a fost format din: președinte - profesor doctor Cristian 
Obrejan, dirijor al orchestrei Ansamblului Folcloric „Doina 
Bărăganului”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 
Culturii Tradiționale Ialomița; membri – profesor Marieta Ion, profesor 
de canto – muzică populară, Școala Populară de Arte „Vespasian Lungu” 
din Brăila și solist al Ansamblului Folcloric „Doina Covurluiului” Galați, 
Cezar Colimitra, redactor, realizator programe Radio Constanța, 
profesor Ștefan Coman, maestru coregraf, manager al Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, profesor Aurelian Croitoru, 
dirijor al Orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
profesor Georgeta Nichifor, solist vocal în cadrul Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, Constantin Daniel Arhire, șef serviciu în 
cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.  
 

 
 
10. Juriul 
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11. Toți participanții au primit premii! 

  
Premiile pe secțiuni au fost următoarele: 

 
Marele premiu: Dragoș Vlădeanu, din Nufăru 
Soliști vocali - Categoria de vârstă 7-14 ani  
Premiul I  
Monica Toader, din Tulcea 
Ana Baciu, din Tulcea 
 
Premiul II 
Maria Acsente, din Tulcea 
Ana Cristina Bâlea, din Tulcea 
Andreea Vlad, din Tulcea 
Aura Maria Șerban, din Constanța 
 
Premiul III 
Adelina Buzoianu, din Tulcea 
Evelina Gălățeanu, din Tulcea 
Lucian Grigore, din Tulcea 
Călin Andrei Paraschiv, din Tulcea 
Medeea Carastoian, din Tulcea 
Maria Cristina Chiruță, din Constanța 
Ingrid Georgiana Maftei, din Mihail Kogălniceanu, Constanța 
Premiul special al Ansamblului Folcloric „Dorulețul” 
Beatriz Sofia Iosif, din Babadag 
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Mențiune 
Mara Violeta Glugă, din Măcin 
Timeea Mihaela Băsău, din Tulcea 
Andra Iulia Ghena, din Ceamurlia de Jos 
Andreea Cocalea Drăghici, din Babadag 
Andreea Roman, din Constanța 
Maria Gabriela Ciornea, din Năvodari 
Lucian Gabriel Negrișan, din Tulcea 
 
Au primit Diplome de participare: Maria Vasiliu, Maria Nistor și 
Adriana Călin din Tulcea. 
 

 
 
12. Așteptându-și posesorii talentați și de drept! 
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Soliști vocali, Categoria de vârstă 15-18 ani  
Premiul I  
Andreea Cristea, din Tulcea 
 
Premiul II 
Elena Simona Lazăr, din Dăeni 
Teodora Panait, din Peceneaga 
 
Mențiune  
Nicu Ionuț Răducan, din Tulcea 
Andreea Popov, din Jurilovca 
Daniela Nicoleta Leonte, din Tulcea 
 
Au primit Diplome de participare: Ana Cojanu Bongarth din 
Lunca și Adelina Ioana Niță din Tulcea. 
 
Instrumentiști 
Premiul II 
Ștefan Stanciu, din Luncavița, acordeon 
 
Premiul III 
Ioan Daniel Toader, din Tulcea, saxofon. 
 
Grupuri vocale, Categoria de vârstă 7-14 ani 
Premiul I  
Grupul Vocal al Ansamblului Folcloric „Dorulețul” 
 
Grupuri vocale Categoria de vârstă peste 18 ani  
Premiul I  
Grupul Vocal Feminin „Dunăreanca”.  
 
  Dragoș Vlădeanu are 14 ani și este elev al Școlii Gimnaziale 
„Vasile Alecsandri” din localitatea Nufăru (jud. Tulcea); a început să 
studieze vioara acum un an cu profesor Nicoleta Lungu, iar după 
succesul și recunoașterea repurtatate la această ediție el a devenit 
colaborator permanent al orchestrei Ansamblului Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei”.Trebuie precizat că „Florile Dobrogei” (înregistrat de 
Televiziunea Favorit T.V.) este primul festival la care Dragoș Vlăsceanu 
a concurat ca instrumentist.  
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Flashmob „Dans, Dans, Dans” 
24 aprilie 

 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a organizat în 

24 aprilie 2019, începând cu ora 18.00, în Piața Tricolorului din 
municipiu, flashmobul „Dans, Dans, Dans”, ca în fiecare an, din anul 
2013 încoace, eveniment dedicat Zilei Internaționale a Dansului. 
Această sărbătoare a fost instituită încă din anul 1982, când Institutul 
Internațional de Teatru, prin Comitetul Internațional al Dansului, a 
hotărât aceasta. Ziua de 29 aprilie a fost aleasă în amintirea creatorului 
baletului modern, Jean-Georges Noverre (1727-1810).29 aprilie.  

Dacă până anul trecut difuza în toată lumea un mesaj 
internațional redactat de o personalitate a dansului, de notorietate 
mondială, Comitetul de Dans al Institutului Internațional de Teatru 
I.T.I. selectează, începând din anul 2018, pentru a scrie un mesaj, cinci 
autori din cele cinci regiuni ale UNESCO: Africa, America, Țările Arabe, 
Asia și Europa. În anul 2018, coregraful Salia Sanou (Burkina Faso, 
Africa), a scris, printre altele, în mesajul său adresat lumii întregi:  

 

  
 
13. „Dans, dans, dans!” 
 
 „… Indiferent dacă ne place sau nu, fie că o recunoaștem sau nu, toți 
împărtășim, indiferent de culoarea pielii noastre, indiferent de 
originea noastră, indiferent de locul în care trăim, o bază comună: 
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omenia. … Dansați pentru a păcăli singurătatea, așteptarea, durerea. 
Dansați pentru a da lumină unei priviri, dansați pentru a îndepărta 
frica, dansați și dansați din nou”.   

 
14. În scurt timp, centrul municipiului a fost invadat de dansatori. 
 

La flashmobul din 24 aprilie – dans popular și modern – au 
participat, ca în fiecare an, peste 700 de dansatori și sute de persoane 
cu vârste cuprinse între 4 și –peste!- 70 de ani, iubitori ai dansului, 
una dintre cele mai expresive forme de comunicare, devenită artă prin 
pasiunea, inspirația și creativitatea pe care le implică. Prin dans 
exprimăm o multitudine de sentimente, prin dans socializăm; dansul 
este cea mai apreciată formă de destindere, dansul este chiar expresia 
vieții. 
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Festivalul Internațional al Dunării ediția a III-a – 
9-14 mai 2019 

 
 Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea, în 
colaborare cu Consiliul Județean Tulcea, a organizat în perioada 9-14 
mai a treia ediție a Festivalului Internațional al Dunării, început încă 
din anul 2003, prima din seria nouă, reluată, a acestuia.  
 Scopul Festivalului este acela de a reuni la Gurile Dunării (acolo 
unde, cu un secol și jumătate în urmă, statul român a îndeplinit misiunea 
sa istorică de a proteja primul„mugur” al viitoarei Uniuni Europene - 
Comisia Europeana a Dunării!) ansambluri și formații reprezentative ale 
folclorului țărilor prin care marele fluviu european trece.  
 

 
 
15. Primirea delegațiilor de către reprezentanții Consiliului Județean Tulcea și 
Primăriei Municipiului Tulcea. 
 
 La festival care s-a desfășurat sub semnul motto – ului 
„Dobrogea, fluviul care unește!”, au participat ansambluri din 
străinătate - Grupul Folcloric „Trakia” (Dimitrovgrad, Bulgaria), 
„Comoara” și „Cireșarii” (Chișinău, Republica Moldova) și Ansamblul 
de cântece și dansuri „Cossacks of Podillya” (Khmelnintsky, Ucraina) -, 
respectiv din țară: Ansamblul „Cununa Carpaților” (București), 
Ansamblul Folcloric „Mușețeanca” (Însurăței, județul Brăila), 
Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului” (Galați), Ansamblul 
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Folcloric „Românașul” (Giurgiu), Ansamblul Folcloric „Danubius” 
(Corabia, Olt), Ansamblul Folcloric „Bărăganul” (Călărași), Ansamblul 
de dansuri grecești „Artemis” (Sulina), Ansamblul Folcloric „Golovița” 
și Ansamblul Folcloric „Dobrogeanca” (ambele din comuna Ceamurlia 
de Jos, județul Tulcea), Ansamblul folcloric „Doina Casimcei” (comuna 
Casimcea, județul Tulcea), Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” și Ansamblul Folcloric „Dorulețul” (Tulcea).  
 

 
 
16. Înainte de spectacol! 
 

În cadrul festivalului s-a desfășurat Simpozionul „Dunărea–
fluviul care unește!” (11 mai), organizatorii urmărind constituirea 
unei colecții semnificative de documente etnografice și etnologice 
provenite de la reprezentanții bazinului dunărean, bază de date 
complexă care va reuni elemente folclorice reprezentative pentru toate 
aceste țări, tot așa cum măreția fluviului este dată de cei peste trei sute 
de afluenți. Totodată a fost prezentat filmul „Delta fluviului 
nostru”, realizat de Ansamblu. 

Timp de trei zile (10-12 mai) au avut loc spectacole pe scenele 
din Piața Civică și Cartierul Vest.   
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17. Afișul filmului realizat și prezetat de echipa „Baladel Deltei”. 
 
 

Festivalul Minorităților Naționale „Serbările Deltei” 
 

5-7 iunie 
 
 Festivalul Minorităților Naționale „Serbările Deltei” a fost 
organizat în acest an – în premieră - de Primăria Tulcea, Consiliul 
Local Tulcea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
Primăria Sulina, Consiliul Local Sulina și Casa de Cultură Sulina, în 
parteneriat cu Ministerul Culturii și Identității Naționale.  

În 5 iunie, în Tulcea, au avut loc spectacole ale ansamblurilor 
invitate. Au participat ansambluri ale organizațiilor minorităților 
naționale din municipiul și județul Tulcea: Ansamblul „Narenler”- 
Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România- Filiala 
Tulcea, Ansamblul „Chave Zurale”-Partida Romilor Pro Europa Tulcea, 
Grupul de cântece și dansuri bulgărești „Asiga” din Lunca, Ansamblul 
„Tuna”- Uniunea Democrată Turcă din România, Filiala Tulcea, 
Ansamblul „Molodțî”, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România - 
Filiala Tulcea, Ansamblul „Odyssea”, Asociaţia Comunităţii Tinerilor 
Eleni din Tulcea, Ansamblul „Hilia peristeria”, Uniunea Elenă din 
România- Filiala Tulcea.  

În 6 iunie festivalul a continuat cu un colocviu intitulat: 
„Patrimoniul material–modalități de salvgardare și 
promovare”. organizatorii propunând temele „Patrimoniu cultural 
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imaterial – legislație națională și internațională” și „Modalități de 
salvgardare și promovare a patrimoniului imaterial din România”.  
 

 
 
18. Participanții la colocviu 
 

Au avut intervenții doctor Irina Marin Cajal, subsecretar de stat 
în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (M.C.I.N.), 
Magdolna Grosu, expert M.C.I.N., Oana Petrică, director adjunct al 
Institutului Național al Patrimoniului, Lacziko Enikő Katalin, secretar 
de stat în Departamentul pentru Relații Interetnice, Ilie Dincă, membru 
în Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea 
Discriminării, Nelu Ghiorghe, președintele Asociației Așezămintelor 
Culturale din România, doctor Iuliana Titov, șef serviciu Muzeul de 
Etnografie și Artă Populară (M.E.A.P.), Alexandru Chiselev, muzeograf.  
 

 
 

19. Salutul oficialităților tulcene adresat participanțuilor la colocviu. 
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M.E.A.P. și Csaba László, coregraf al Ansamblului „Pipacsok”, 
din Cristuru Secuiesc. Prticipanții au fost salutați de președintele 
Consiliului Județean Tulcea, domnul Horia Teodorescu și primarul 
Municipiului Tulcea, domnul Constantin Hogea. 
În cadrul colocviului, Ansamblul a prezentat filmul documentar 
realizat, pe subiect, de specialiștii săi, film intitulat 
„Multiculturalitate în Dobrogea”. 
 

 
 
20.  Pagina de titlu a filmului documentar. 

 
 În seara aceleiași zile, în Piața Civică a municipiulu, a fost 
programat un alt spectacol, deschis tot de Ansamblul Folcloric pentru 
Copii „Dorulețul”, de data aceasta pentru formațiile sosite din țară: 
Ansamblul „Bosilce” (Târgoviște) al Comunității Bulgarilor, Asociația 
Culturală Formația de dansuri „Pipacsok” – maghiari, Cristuru 
Secuiesc, Grupul „Di nuovo insieme” al Asociației Italienilor din 
România (Iași), Ansamblul „Canlar” (Cobadin, Constanța) al Uniunii 
Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România, Grupul 
„Dobrogeanca” al Casei de Cultură din Sulina, Ansamblul „Kozaciok” 
(Bălcăuți, Suceava) al Uniunii Ucrainenilor din România, Ansamblul 
„Dunav” (Svinița, Mehedinți) al Uniunii Sârbilor din România, Trupa 
„Hora” de dansuri israeliene și tradiționale, Federația Comunităților 
Evreiești din România. 
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 Aceasta a fost „prefața” concursului care urma să se desfășoare o 
zi mai târziu pe scena amplasată în dreptul fostului Palat al Comisiei 
Europene a Dunării din Sulina, ansamblurilor înscrise în competiție 
adăugându-li-se „Artemis”, al Comunității Elene din Sulina, precum și 
grupurile vocale „Vostok” al Comunității Rușilor-Lipoveni Sulina, 
respectiv „Perva Zora”, al Uniunii Ucrainenilor din Sulina.  
 
 Iată rezultatul deliberărilor de la Sulina:  
 
Secțiunea Ansambluri de dansuri 
 
Trofeul Festivalului   
Ansamblul „Kozaciok” al Uniunii Ucrainenilor din Bălcăuți (județul 
Suceava);  
 
Premiul I  
Ansamblul „Bosilce” al Asociației „Zaedno” a bulgarilor din Târgoviște; 
 
Premiul al II-lea  
Ansamblul „Dunav” al Uniunii Sârbilor din România, Svinița 
(Mehedinți); 
  
Premiul al III-lea  
Ansamblul „Artemis” al Comunității Elene din Sulina; 
 
Premiul pentru cel mai bun spectacol muzical – coregrafic:  
Ansamblul „Dobrogeanca” al Casei de Cultură din Sulina;  
 
Premiul special pentru prezență scenică:  
Ansamblul „Di Nuovo Insieme” (Iași) al Asociației Italienilor din 
România.  
 
Premiul special pentru promovarea tradițiilor locale:  
Ansamblul „Pipacsok” al Asociației Culturale Formația de Dansuri 
Pipacsok, Cristuru Secuiesc (Harghita).  
 
Premiul special al juriului:  
Ansamblul de cântece şi dansuri tradiționale meglenoromâne „Altona”, 
Cerna (Tulcea).  
 
Premiul special pentru păstrarea tradiției:  
Ansamblul „Canlar” al Uniunii Democrate a Tătarilor Turc0 – 
Musulmani din Cobadin (Constanța).  
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21. Afișul festivalului. 
 
Premiul special pentru originalitate:  
Ansamblul „Hora” al Federației Comunităților Evreiești din România. 
 
Premiul pentru popularitate: 
 Ansamblul „Chave Zurale” al Partidei Romilor „Pro Europa” Isaccea 
(Tulcea).  
 
Premiul special al Casei de Cultură Sulina:  
Ansamblul „Tuna” al Uniunii Democrate Turce, Filiala Tulcea. 
 
Secțiunea Grupuri vocale: 
 
Premiul I  
- Ansamblul „Perva Zora” al Uniunii Ucrainenilor din Sulina. 
- Ansamblul „Vostok” al Comunității Rușilor-Lipoveni Sulina.  
 Premiile au fost înmânate de doctor Irina Marin Cajal, 
subsecretar de stat în cadrul Ministerului Culturii și Identității 
Naționale.  
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Festivalul-Concurs Internațional de Interpretare a Muzicii 
Populare „Natalia Șerbănescu”, ediția a IX– a 

12-14 iunie 
 

 În zilele de 13 și 14 iunie, la Tulcea, s-a desfășurat ediția a IX-a a 
Festivalului-Concurs internațional de interpretare a muzicii populare 
„Natalia Șerbănescu”, eveniment organizat de Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”.  
 

 
 
22. Juriu și public. 
 

Juriul a fost format din: 
 
Președinte: profesor Elise Stan – doctor etnomuzicolog și realizator 
emisiuni la TVR; 
 
Membri: 
 - MARIA TĂNASE MARIN – profesor doctor, interpret, dirijor, 
pedagog, producător și realizator de emisiuni TV, cercetător în muzica 
de folclor; 
- DANIELA ROXANA GIBESCU – profesor doctor muzicolog la Casa 
de Discuri „Electrecord” București; 
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- GABRIELA RUSU PĂSĂRIN – profesor conferențiar universitar 
doctor, redactor și realizator de emisiuni folclorice la Radio România 
Oltenia – Craiova; 
- EUGENIA FLOREA – profesor etnomuzicolog și realizator emisiuni 
de folclor la TVR; 
- ŞTEFAN COMAN – profesor maestru coregraf, managerul 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”; 
- AURELIAN CROITORU – profesor, dirijor în cadrul Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 
 
La spectacolul de gală, diplomele și trofeele au fost înmânate fericiților 
câștigători de către primarul Municipiului Tulcea, domnul Constantin 
Hogea, membrii juriului și managerul Ansamblului, domnul Ștefan 
Coman. 
 
Marele premiu și Trofeul Festivalului : 
 
Stelian Păun, din localitatea Letca Nouă, județul Giurgiu. 
 

 
 
23. Stelian Păun, câștigătorul trofeului ediției 2019. 
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Categoria de vârstă 9 – 16 ani - Soliști Vocali 
 
Premiul I 
- Nerea Elena Fieraru din localitatea Pleașa, Comuna Bucov, județul 
Prahova 
- Diana Geogiana Monete din localitatea Valea Mare, județul Olt 
 
Premiul al II-lea 
- Karla Ursu din Municipiul Iași 
- Diana Valentina Nuțu din Municipiul Brăila 
 
Premiul al III-lea 
- Florin Sebastian Girel din Municipiul Constanța 
- Maria Beatrice Vlaicu din Municipiul Ploiești 
 
Premiul Special Radio România 
- Ana Baciu din Municipiul Tulcea 
 
Premiul Special de Popularitate 
- Cezara Borcea din localitatea Iacobeni, județul Sibiu. 
 
Mențiune 
Viviana Bulugu din Municipiul Vaslui 
Andreea Cristea din loc alitatea Tulcea 
 
Categoria de vârstă 16 – 40 ani - Soliști Vocali 
 
Premiul I 
Gabriel Treteag din localitatea Cornul Luncii, județul Suceava 
Lorena Minodora Ene din Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul 
Mehedinți 
 
Premiul al II-lea 
Cristina Nicoleta Chichiriță din alitateaDumbrava, Comuna Cornu 
Luncii, județul Suceava 
 
Premiul al III-lea 
Andrei Nicolae Girel din Municipiul Constanța 
 
Mențiune 
Marina Sava din Municipiul Constanța.  
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Premiul Special pentru Interpretare al Ansamblului 
„Baladele Deltei”: 
Dragoș Vlădeanu din localitatea Nufăru, județul Tulcea 
Cristian Andrei Ciaușu din Municipiul Brăila 
Alexandru Ciubotaru din localitatea Căușeni, Republica Moldova.  
 

 
 
24. Trofeele și diplomele au fost înmânate câștigătorilor aliniați pe scenă la 
spectacolul de gală. 
 

 
Festivalul-Concurs Internațional de Folclor 

„Peștișorul de Aur” - ediția a XXVII-a 
7-12 august 

 
Organizatori (tradiționali!): Consiliul Local Tulcea, Primăria Tulcea, 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Consiliul Județean 
Tulcea, Ministerul Educației Naționale, Inspectoratul Școlar Județean 
Tulcea și Palatul Copiilor.  
 
Juriul a avut următoarea componență: 
Președinte:  
THEODOR VASILESCU, maestru coregraf, președinte de onoare al 
ACAFR, președinte de onoare al secțiunii CIOFF din România; 
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Membri: 
MARIN BARBU, maestru coregraf, președinte executiv al ACAFR și 
președinte de onoare al secțiunii CIOFF din România; 
ADRIAN ARDELEANU, Director al Centrului Județean pentru 
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași; 
NICOLAE GĂLĂȚEAN, profesor Bistrița – Năsăud; 
NELU GHIORGHE, Președintele Asociației Așezămintelor de Cultură 
din România; 
CARMEN OLARU, jurnalist TVR Iași; 
LUCICA POPIȘCĂ, Inspector General al Inspectoratului Școlar 
Județean Tulcea; 
ȘTEFAN COMAN, maestru coregraf, manager al Ansamblului Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, director al Festivalului – Concurs 
Internațional de Folclor „Peștișorul de Aur”. 
 

 
 

25. Parada costumelor tradiționale. 
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26. Juriul festivalului discutând prestația artiștilor. 
 

Festivalul a reunit în acest an la Tulcea peste treizeci de 
ansambluri, dintre care douăsprezece de peste hotare:  
 
Ansamblul Folcloric „Santiago del Estero” (Argentina), The Dancing 
Center after George Ayvazyan (Armenia), Grupul Folcloric „Sandnes 
Folkedanslag” (Norvegia), Grupul Folcloric „Aisi” (Georgia), Grupul 
Folcloric „Zvezditza” (Bulgaria), Grupul Folcloric „Euroart Academy” 
(Macedonia), Grupul Folcloric de Dans „Choi” (Grecia), l’Ensemble 
College Dance (Vietnam), Asociația Culturală „Mladost Zaluzani” 
(Bosnia și Herțegovina), Ansamblul Folcloric „Brâuleț” 
(Republica Moldova), Musical-Dancing Theatre „Lingua Vaudeville” 
și Sonechko Dance Company „Zvytomyr” (ambele din Ucraina). Peste 
90% dintre grupuri s-au aflat pentru prima dată la acest prestigios 
eveniment de gen.  
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Ansamblurile românești: 
 Ansamblul Folcloric „Datina” (Aleșd, Bihor), Ansamblul Folcloric 
„Trei generații” (Heleșteni, Iași), Ansamblul Folcloric „Coconii 
Maramureșului” (Baia Mare, Maramureș), Ansamblul Folcloric 
„Spice Mureșene” (Târgu Mureș, Mureș), Ansamblul Folcloric 
„Oltețul” (Morunglav, Olt), Ansamblul Folcloric „Plaiurile dornelor” 
(Vatra Dornei, Suceava), Ansamblul Folcloric „Cununița” (Craiova, 
Dolj), Ansamblul Folcloric „Doinița Covurluiului” (Galați), Școala de 
Dans „Ioan Macrea” (Sibiu), Ansamblul Folcloric „Dor de câmpie” 
(Silivașu de Câmpie, Bistrița-Năsăud), Ansamblul Folcloric 
„Constantin Condruz” (Gemenele, Brăila), Fanfara de Copii Telciu 
(Teleju, Bistrița-Năsăud), Fanfara „Rotaria” (Vaslui), precum și 
Ansamblul Folcloric „Dorulețul”, Ansamblul Folcloric „Floricica”, 
Ansamblul Folcloric „Danubius”, Ansamblul Folcloric „Doina 
Casimcei”, Ansamblul Folcloric „Plai de Dor” și Ansamblul Folcloric 
„Altițe Dobrogene” (toate din Județul Tulcea) – au reprezentat 
aproape „o treime din România”, fapt punctat de profesorul bistrițean 
Nicolae Gălățean, membru al juriului. 
 
MARELE PREMIU: 
Școala de Dans „Ioan Macrea”,Sibiu, Jud. Sibiu, România 
 
 Premiul I: 
– Ansamblul Folcloric „Plaiurile Dornelor” – Vatra Dornei, Județul 
Suceava, România 
– Ansamblul Crtistic „Dor de pe câmpie” –Silivașul de Câmpie, Județul 
Bistrița – Năsăud, România 
– Ansamblul Folcloric „Trei Generații” – Heleșteni, Județul Iași, 
România 
– Ansamblul Folcloric „Doina Casimcei” – Casimcea, Județul Tulcea, 
România 
– Ansamblul Folcloric „Altițe Dobrogene” – Jijila, județul. Tulcea, 
România 
– Ansamblul Folcloric „Floricica” – Tulcea, județul Tulcea, România 
 
Premiul al II-lea: 
– Ansamblul de Cântece și Dansuri Populare „Constantin Condruz” – 
Gemenele, Județul Brăila, România 
– Ansamblul Folcloric „Coconii Maramureșului”–Baia Mare, Județul 
Maramureș, România 
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– Ansamblul Folcloric „Plai de dor” – Niculițel , Județul Tulcea, 
România 
 
 
Premiul al III-lea: 
– Ansamblul Folcloric „Oltețul Morunglav” – Morunglav, Județul Olt , 
România 
– Ansamblul Folcloric „Doinița Covurluiului” – Galați, Județul Galați, 
România 
– Ansamblul Folcloric „Danubius”- Tulcea, Județul Tulcea, România 
 
Mențiune: 
– Ansamblul Folcloric „Cununița” – Craiova, Județul Dolj, România 
 
Premiul SPECIAL al juriului pentru cel mai bun spectacol 
prezentat: 
– Ansamblul Folcloric „Dorulețul” – Tulcea, Județul Tulcea, România 
 
Premiul SPECIAL pentru obiceiul prezentat:  
– Ansamblul Folcloric „Datina” – Alesd, Județul  Bihor, România 
 
Premiul SPECIAL de virtuozitate: 
– Ansamblului Folcloric „Spice Mureșene” – Târgu Mureș, Județul 
Mureș, România 
 
Premiul SPECIAL pentru cel mai tânăr participant:  
- Iustin Capră (Heleșteni, Iași) 
 
Diplomă de EXCELENȚĂ: 
– Fanfarei „Rotaria”- Vaslui, Județul Vaslui, România; 
– Fanfarei de copii „Telciu”- Telciu, Județul Bistrița – Năsăud, 
România. 

Diplomele și trofeele le-au fost înmânate câștigătorilor, după o 
frumoasă tradiție, de: 
 - domnul Gheorghe Strat, city manager al Județului Tulcea; 
- domnul Constantin Hogea, primarul Municipiului Tulcea; - doamna 
Lucica Popișcă, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean 
Tulcea.  
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Adresându-se participanților la festival și publicului care 
umplea Piața Civica a municipiului, în seara spectacolului de gală și 
înaintea decernării premiilor, domnul profesor Mihai Gălățan, din 
Bistrița, membru al juriului, a rostit o memorabilă alocuțiune: 

 

 
 
27. Festivitatea de premiere. 
 
În țara noastră sunt foarte multe asemenea manifestări numite 
„festivaluri”. În general, scopul unui festival este cel de divertisment și 
recreere, iar amploarea manifestării este în raport de susținerea 
financiară.  
Aici, la Tulcea, întâlnim altă idee. Sau, mai bine spus, „La început a 
fost ideea”! A fost scopul după care se organizează această 
manifestare. Iar scopul este lărgirea orizontului de cultură al 
tulcenilor, cunoașterea altor culturi, realizarea de imagine a 
României pentru alte popoare. Pe urmă s-a creat fondul de susținere! 
Eu îl consider unul dintre cele mai complete și de amploare festivaluri 
din țară. Aici, la Tulcea, în această ediție, a fost o treime din țară! O 
treime din țară a prezentat valorile culturale inestimabile ale 
poporului român. În aceste zile, Tulcea a fost o poartă deschisă către 
civilizația și cultura poporului român. În același timp, Tulcea, pentru 
formațiile din țară, a fost posibilitatea de a cunoaște valorile 
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culturale ale altor popoare. Pentru fiecare popor, cultura este ceva 
sfânt. Vreau să vă spun că juriul nu a clasificat cultura reprezentată 
de fiecare formație, ci mijloacele, modalitățile prin care s-a apropiat 
de respectivul adevăr cultural. Cultura noastră este unitară în 
diversitatea ei inegalabilă.   
În același timp, după ce oaspeții străini 
vor pleca acasă, pentru ei România va 
fi Tulcea pentru mult timp! Când se vor 
gândi la țara noastră, ei se vor gândi la 
Tulcea. Primăria Tulcea și oamenii care 
lucrează în cultură, în frunte cu domnul 
Ștefan Coman, au făcut în așa fel încât 
Tulcea, într-adevăr, să ne reprezinte cu 
cinste țara. Tulcea este un oraș cultural, 
un oraș civilizat, un oraș în care 
publicul a sprijinit fiecare formație în 
momentul când aceasta a fost pe scenă. 
A aplaudat fără discriminare, tulcenii 
au fost oamenii dumneavoastră! 
Mai vreau neapărat să evidențiez un 
lucru. Am văzut multe, multe în viața 
mea în domeniul culturii. Aici, la 
Tulcea, este un unicat: să aduni patru 
sute de copii în costume naționale, cum 
a fost la deschiderea festivă din Piața  
Civică, copii care să știe jocul       28. Nicolae Gălățan  
național, acesta este un lucru 
 excepțional. Este o garanție că nu se va pierde cultura națională. Să 
închei ultima zi de concurs cu o sută cincizeci de copii pe scenă… și ce-
au mai jucat!… aproape o oră, în repertoriul lor au fost câteva suite 
de jocuri! Numai să le ții minte… Acestea sunt lucruri excepționale. 
Aici e o gândire pentru viitorul cultural al României. 
Și mai spun, tot din experiența mea, încă un lucru. Aici, în Tulcea, nu se 
face cultură. Aici se face românism! Aici, oamenii aceștia sunt români: 
simt românește, trăiesc românește și prețuiesc cultura românească! 
Am tot respectul pentru acest om excepțional, domnul primar 
Constantin Hogea. Nu pentru primarul Hogea, pentru omul Hogea, 
cetățeanul Hogea. La fel pentru domnul Coman, un om care își iubește 
neamul și valoarea lui culturală. Domnul Ștefan Coman – o spun 
pentru cei din cultură și cei care vor veni în cultură – nu a abandonat 
niciodată. Dragostea lui pentru țară și neam se vede în ceea ce face în 
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domeniul culturii. Cu plecăciune și respect deosebit, le mulțumesc 
acestor oameni: ce fac ei pentru România este extraordinar!” 
 

Festivalului Internațional de Folclor Româno – 
Bulgar „Ritmuri și culori”, ediția I 

23-24 august 
 

Organizația „Communities, Knowledge, Culture” din Varna 
(Bulgaria) și Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” au 
organizat, în perioada 23-24 august a.c., prima ediție a Festivalului 
Folcloric Româno-Bulgar „Ritmuri și culori”, la care au participat peste 
460 de artiști bulgari, reprezentanți ai unor colective creative de la 23 
case de cultură din 9 regiuni ale Bulgariei – Plovdiv, Varna, Dobrici, 
Ruse, Haskovo, Silistra, Plevna, Sliven şi Veliko Tărnovo. 

Participanți din Bulgaria: Clubul de dansuri populare 
„Izvor”, satul Kainargea, regiunea Dobrici, Grupul vocal „Perunika”, 
satul Kainargea, regiunea Dobrici, Grupul folcloric „Dobrugeansca 
ogărliţa”, oraşul Tervel, regiunea Dobrici, Formaţia de dansuri 
folclorice „Trakiiţi”, oraşul Harmanli, regiunea Haskovo, Grup de 
folclor, satul Iantra, regiunea Veliko Tărnovo, Grup de folclor 
prelucrat, satul Gheneral Kiselovo, regiunea Varna, Grup folcloric de 
femei, satul Kableşkovo, regiunea Dobrici, Grupul folcloric 
„Kardarina”, satul Goriciane, regiunea Dobrici, Grupul folcloric 
„Perunika”, satul Bălgarevo, regiunea Dobrici, Ansamblul de dansuri 
„Folk Dance Bălgari”, oraşul Plevna, Grupul folcloric de cântăreţi 
„Zdraveţ”, satul Vaklino, regiunea Dobrici, Clubul de dansuri 
„Dilbera”, satul Vaklino, regiunea Dobrici, Grupul de folclor „Sama 
kitka”, satul Dolno Ablanovo, regiunea Ruse, Grup folcloric de 
cântăreţi, oraşul Svilengrad, regiunea Haskovo, Grupul de folclor 
autentic „Trakiika”, satul Siva reka, regiunea Haskovo, Cor folcloric 
mixt, satul Kapitan Andreevo, regiunea Haskovo, Grup de folclor 
autentic, satul Levka, regiunea Haskovo, Ansamblul de dansuri de 
tineri „Dikani”, satul Ţaraţovo, regiunea Plovdiv, Clubul folcloric 
„Slaviani”, oraşul Haskovo, Grupul folcloric de femei „Arabagiiki”, 
satul Kolarţi, regiunea Dobrici, Grupul folcloric „Sinceţ”, satul Neikovo, 
regiunea Sliven, Formaţia folclorică de copii „Dobrugeance”, oraşul 
Silistra, și Grup de folclor authentic, satul Selţe, regiunea Dobrici. 
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Participă din Tulcea : Ansamblul Folcloric „Dorulețul” 
(Tulcea), Ansamblul Folcloric „Ghiocel de la Luncavița” (Luncavița), 
Ansamblul Folcloric „Plai de 
Dor” (Niculițel), Ansamblul 
Folcloric „Golovița” (Ceamurlia 
de Jos), Ansamblul Folcloric 
„Beștepeanca” (Beștepe), 
Ansamblul Folcloric „Danubius” 
(Tulcea), Ansamblul Folcloric 
„Mlădițe Dobrogene” (Văcăreni), 
Ansamblul Folcloric „Meleaguri 
Dobrogene” (Frecăței), 
Ansamblul Folcloric „Nuferii 
Deltei” (Nufăru) și Ansamblul 
Folcloric „Dobrogeanca” 
(Ceamurlia de Jos). 

 

29. Micii artiști ai Ansamblului „Dorulețul”, „puii” „Baladelor Deltei”, 
antrenați într-un spectacol maraton. Experiență! 

 

 
 

30. Ca de obicei, diplomele au fost înmânate de autoritățile administrației locale. În 
fotografie – conducătorii grupurilor folclorice din Bulgaria, mulțumind tulcenilor. 
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Partenerul bulgar al Festivalului a asigurat toate cheltuielile 
legate de transport, cazare și masă, în timp ce Baladele Deltei a 
asigurat partea tehnică și logistica. 
 

* 
* * 

Sunt acestea, doar o parte din activitățile desfășurate - în cele opt luni 
ale anului luate în discuție - de către Ansamblul Artistic Prefesionist 
„Baladele Deltei” din Tulcea. Au mai fost multe altele, în intervalul de 
referință „Baladele Deltei” și „Dorulețul” prezentând multe spectacole! 
Doresc, însă, ca în finalul „Dării de seamă”, să mai menționez că, 
avându-și reședința și ponderea activității în municipiul care deschide 
calea spre Delta Dunării, ansamblurile noastre - atât cel profesionist 
cât și cel de copii - au deseori posibilitatea să-și prezinte chiar de acasă 
elementele de specificitate culturală națională publicului din 
străinătate. Acest„noroc” este posibil prin prezentarea, la solicitare, de 
spectacole la resortul de la Gura Portiței (unde privitorii doresc, cel 
mai adesea, să participe la jocurile pe care le prezentăm și unde în 
acest an am susținut deja 19 spectacole!), precum și pe navele de 
croazieră care acostează în Portul Tulcea. Astfel, până la sfârșitul lunii 
august au fost prezentate 26 de spectacole pe navele de croazieră 
„Vivaldi”, „Amadeus Royal”, „Primadona” și „L’ Europe”.  

 

31. La Gura Portiței. 
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32. Spectatorii vor, cel mai adesea, să ni se alăture! 

 

33. „Vivaldi”, „Amadeus Royal”, „Primadona” și „L’ Europe” sunt, întotdeauna, 
gazde bune.  

 

34. Spectacol la bord. 
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De asemenea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” 
a mai susținut spectacole și în alte complexuri turistice din municipiul 
Tulcea și din județ, din lipsa unui sediu propriu cu sală de spectacole 
fiind nevoit să își desfășoare activitățile și programele artistice după 
posibilități. Pe lângă această diversitate de abordare, el a mai participat 
la spectacole în județ, în Delta Dunării, a acompaniat artiștii invitați la 
diverse ocazii, la care a fost solicitat în acest scop (Comuna Cumpăna 
din Județul Constanța), la București etc. Astfel, a susținut spectacole: 

1. în municipiul Tulcea: 

 - „Revelionul Pensionarilor” – Complex Esplanada Parc (26-27 
ianuarie), „Baladele Deltei” și „Dorulețul”; „Spectacol lecție de 
folclor” – Teatrul „Jean Bart” (22 februarie), „Baladele Deltei”; „Ziua 
Femeii”- Palatul Copiilor (2 martie), „Dorulețul”; Spectacol pentru 
oficialități – Complex „Delta” (14 martie) și Sala „Mihail 
Kogălniceanu” (15 martie), „Baladele Deltei”;„Spectacol lecție de 
folclor” – Teatrul „Jean Bart” (22 martie), „Baladele Deltei”; 
Spectacol – Complex „Delta” (12 aprilie), „Dorulețul”; Spectacol 
pentru olimpici – Palatul Copiilor (22 aprilie), „Dorulețul”; 
„Spectacol lecție de folclor” – Teatrul „Jean Bart” (14 mai), 
„Baladele Deltei”; 

 

35. Spectacol-lecție de folclor. 
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 Spectacol – Complex „Delta” (23 mai), „Baladele Deltei”; Festivalul 
– Concurs Interjudețean pentru copiii din grădinițe – Palatul 
Copiilor (24 mai), „Dorulețul”; Spectacol – Complex „Delta” (6 
iunie), „Baladele Deltei”; Spectacol filmare TVR Cluj – Faleza 
orașului (8 iunie), „Baladele Deltei”; Spectacol – Complexul „Delta” 
(14 iunie), „Dorulețul”; Spectacol – Complexul „Europolis” (15 iunie), 
„Dorulețul”; Spectacol - Complex „Delta” (21 iunie), „Baladele 
Deltei”; Festivalul Filmului Interetnic – Piața Civică, (22 iulie) 
Ansamblul Folcloric „Dorulețul”. 

2. în Județul Tulcea: 

- Festivalul–Concurs Județean de Folclor Dobrogean pentru 
Copii și Tineret „Cununa Cântecului, Dansului și Portului 
Popular Românesc – Casimcea (5mai), „Dorulețul”; „Festivalul 
Bujorului” - Valea Nucarilor (18 mai) și Agighiol (19 mai), 

 

36. „Dorulețul” la Casimcea. 
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 „Baladele Deltei”, „Dorulețul”; Spectacol – Dunavățul de Jos, 
Complex „Egreta” (22 mai), „Baladele Deltei”; Spectacol - Murighiol, 
Complex „Puflene Resort”, „Baladele Deltei”; Spectacol – Sfântu 
Gheorghe, Green Village (13 iunie), „Baladele Deltei”; Spectacol - 
Mihail Kogălniceanu (16 iunie), „Baladele Deltei”; Spectacol – 
Murighiol, „Puflene Resort” (26 iunie), „Baladele Deltei”;  - Ziua 
Comunei Beștepe (28 iulie), Baladele Deltei”. 

 

37. Soliștii „Baladelor Deltei” la Mihail Kogălniceanu. 

3. în țară și străinătate: 

- „Târgul de Turism” – București, Complexul Romexpo, asigurare 
sunet (21-24 februarie) și spectacol (24 februarie), „Baladele Deltei”; 
Spectacol - Însurăței, Județul Brăila (2 iunie), „Baladele Deltei”; 
Festivalul Național „Călușul Românesc”- Slatina, Județul Olt 
(18-21 iunie), „Dorulețul”  ; Festivalul International de Folclor 
„Muzici si Traditii in Cișmigiu” - București, Parcul Izvor (21 
iunie), „Dorulețul”; Festivalul International de Folclor „Muzici 
si Traditii in Cismigiu” București, Parcul Izvor (22 iunie), 
„Baladele Deltei”;  Festival Internațional de Folclor - Serbia , 
Vlaska, (7-11 iulie), „Dorulețul”; Festival International de Folclor 
– Poznan, Polonia (20-27 august), Ansamblul Folcloric „Dorulețul”. 
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38. „Dorulețul” la Poznan. 
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SPECIFICITATE DOBROGEANĂ (II) 

  Dan ARHIRE 

 
 

Trebuie să mărturisesc că nu prea agreez termenul 
„multiculturalitate” referitor la Dobrogea, părându-mi-se el, în sine, 
ușor farseor, în sensul că răpește – prin nenuanțare, repetare și 
consacrare – aureola unei alte expresii sau a unui alt termen, mai 
îndreptățite, cred eu, spre a deveni emblematice. 

Mie mi se pare că „multiculturalitate” sugerează așa, la nivel de 
imagine închipuită, un sac uriaș purtând forma hărții Dobrogei, în care 
stau laolaltă multitudine de piese separate care, deși îngrămădite, nu 
se ciocnesc între ele; remarcabile, deci, prin număr și arta evitării. Or, 
nu asta consider eu propriu și relevant pentru Dobrogea, ci 
imposibilitatea noastră, a celor de aici, de a fi la fel - fiecare singur! 
Căci această îngemănare incomparabilă de culturi tradiționale, limbi 
specifice, religii în contradicție sub alte orizonturi, mâncăruri mult 
diferite, feluri de a privi și nume diverse, această îngemănare, deci, 
emană lumină în lumea acestei întâlniri de continente și de 
cardinalități care contopește nordul cu sudul, estul cu vestul într-o 
casă, aproape, într-un loc cald și greu de exprimat în cuvinte! A scoate 
o parte a acestei lumini compuse, ar face ca tot ceea ce ea luminează 
să-și schimbe contururile, umbrele și culorile și să devină de 
nerecunoscut! Aici, între lumi, unde ele nu sfârșesc, ci încep, de-a 
lungul fluviului majestuos al tuturor deschiderilor posibile și prin care 
aceste lumi care se întâlnesc respiră aer proaspăt, se acordează lumina 
care pleacă sau vine la o rezonanță aparte, doar aici de găsit! Strămoșii 
tuturor celor de astăzi s-au oprit în Dobrogea cândva, de-a lungul 
istoriei, ca într-un loc mai bun decât cel părăsit, încercând să își scape 
fie viața, fie credința, fie să se despartă pentru totdeauna de sărăcie. 
Căci, cu excepția bietului Ovidiu, nimeni nu a fost exilat în Dobrogea, și 
asta chiar a creat o stare aparte ce se transmite prin vreme și vremuri, 
fie și pe neștiute! Bucuria de a trăi ca tine printre atâția alții, mult 
diferiți, crează acea dependență pe care doar libertatea o poate da! Și 
asta face parte din lumina aceea compusă, de negăsit altundeva, a cărei 



48 
 

semnificativă componentă este chiar demnitatea propriei culturi, pe 
care o poți păstra și arăta lumii într-o superbă diversitate 
înconjurătoare! Nu numai că poți, dar chiar ești chemat să o faci, spre a 
nu-ți sustrage lumina din fascicolul comun, pentru că ai știrbi întregul!  
  

     

1.. Chira, aromânca. 2. Grecul Aris. 3. Lipoveanca Varvara. 4. Ucraineanca Ana.  
  

             

5. Bulgăroaica Milena. 6. Italianul Marco. 7. Canan, turcoaica. 
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Căci toți ceilalți par a te îndemna să nu te schimbi, să fii ceea ce ești, 
pentru că și ei de tine așa au nevoie, iar aceasta ne spune nu numai că 
nu suntem remarcabili prin număr și arta evitării, așa cum îmi 
sugerează mie termenul de „multiculturalitate”, ci că împreună, în 
timp, am tors și țesut o adevărată cultură-pilot a împreună-trăirii, 
bună de studiat și de adaptat, spre multiplicare, lumii de azi! Înțelegi și 
mai bine asta atunci când privești păpușile doamnei Eli Orbocea (din 
care prezentăm câteva în paginile acestea), artist tulcean inspirat de 
diversitatea dobrogeană! 

    

8. Nemțoaica Elsa. 9. Românca Maria. 10. Anaid, armeanca. 

Căci, intrând în orice sală în care acestea au fost expuse, le poți 
cuprinde pe toate cu privirea, iar acest spectacol panoramic al 
costumelor tradiționale ale comunităților etnice dobrogene le conferă 
prestigiul estetic și insolit al unor remarcabile vecinătăți! Adică, un 
plus de senzație și de exotism astfel, decât dacă ar fi privite, fiecare pe 
rând, cu toate că și așa sunt frumoase! 

Revenind la termenul care nu îmi place mie deloc, cred ca cel 
potrivit spre a-l înlocui nu s-a creat încă, deoarece oamenii pot merge, 
uneori, cu sufletele lor, cele care nasc frumosul, mai repede decât pot 
merge cu gândirea, cea care creează conceptele și termenii, spre a 
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defini și consacra, întru convenționalitate! De aceea cred eu că acest 
termen, „multiculturalitate”, a fost creat ca un instrument de lucru 
menit a ușura studiul, de un specialist, antropolog bărbat, căci 
bărbatul, pentru a afirma, stă cu fața spre problemă și alege drumul cel 
mai scurt dintre două puncte, punând degetul pe rană și numind 
noțiunea; femeia, în schimb, stând în penumbră și din semi-profil, îi 
descrie împrejurările, nelăsând pe dinafară niciuna din nuanțe! 

Dar nu știu care anume termen ar fi potrivit să înlocuiască pe cel 
consacrat, de „multiculturalitate”! Poate, însă, că, atunci când păpușile 
doamnei Eli Orbocea vor reprezenta copiii păpușilor de astăzi, voi fi în 
măsură să-mi dezvălui mie însumi taina cea simplă!  

 

 

11. O Dobroge în miniatură, purtată prin expozițiile lumii până la Atlantic, în Spania. 

* 
* * 

Acesta este, în câteva cuvinte și privit dintr-un unghi delicat, 
spațiul de cultură dobrogean în care Ansamblul Artistic Profesionist 
„Baladele Deltei” se străduiește să-și împlinească menirea, fiind 
amestecat în și făcând parte din istoria și contemporaneitatea zonale. 
Repertoriul său, mereu în îmbogățire și diversificare, adună dansuri și 
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costume ale comunităților etnice și culturale trăitoare aici - alături, la o 
casă distanță, gard în gard! De asemenea, colaborează cu ansamblurile 
de amatori ale acestor comunități, ori de câte ori se poate și este 
nevoie, dorindu-se, la rândul său, o piesă de bază în această 
armonioasă alcătuire care este Dobrogea, cu toți oamenii ei! 
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PULBEREA TIMPULUI LA CAPĂTUL PĂMÂNTULUI 
Zaporojenii de la Dunavăț 

 
  Paul FLOREA 

 
 
„De la Tulcea la stânga la 50 

de verste” - spunea acum aproape 
200 de ani un ofițer rus într-un 
raport, arătând unde se află așezat 
Dunavățul. Astăzi, pentru cei care 
vin în Delta Dunării, Dunavățul 
este „Finis terrae” - capătul 
pământului, căci aici se termină 
toate drumurile și mai departe nu-
ți poți urma călătoria decât pe apă. 
Poate de aceea călătorul, adesea 
prea grăbit, trece cu prea puțină 
băgare de seamă pe lângă un 
modest obelisc flancat de un panou 
pe care, cu slove pentru mulți 
neînțelese, se vorbește despre 
„Sicea transdunăreană“1, ultimul 
refugiu al cazacilor zaporojeni.  
 

 

1. Monumentul din Dunavățu de Sus. 
 

Cum, când, de ce - prea puțin mai știu astăzi. Pulberea timpului 
s-a cernut peste locuri și oameni învăluindu-le în uitare. Nici urmașii 
lor, care au lăsat demult de-o parte meșteșugul armelor și trăiesc din 
pescuit, agricultură, sau încearcă să afle tainele turismului modern, nu 
știu mare lucru despre strămoșii lor. Din moștenirea lăsată de cazaci 
le-au rămas limba, cântecele și rețetele bucătăriei. 

Totul a început acum două secole, pe fundalul permanentului 
conflict dintre Rusia, aflată într-o expansiune continuă și Poarta 
Otomană, lovită de crize interne succesive, obligată să facă față 
revoltelor din ce în ce mai numeroase ale popoarelor supuse și 
pretențiilor venite de la puternicii săi vecini, când micuța așezare de la 
Dunavăț avea să capete o importanță specială. Aici se refugiaseră 
ultimii cazaci din sicea zaporojeană, urmașii celor care în secolele XVI 
și XVII hotărau destinele popoarelor în răsăritul Europei. 
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Așa se face că, în preajma unui previzibil nou conflict între cele 
două imperii, Marele Stat Major al armatelor ruse staționate în 
Basarabia - de curând anexată imperiului țarist - întreprinde în vara 
anului 1826 o amplă acțiune cu caracter informativ în Dobrogea de 
nord. În urma acesteia se întocmește un raport amănunțit. Acest 
document cu pronunțat caracter militar devine fără voie una dintre cele 
mai prețioase surse de informare pentru istoria acestor meleaguri. 
Ofițerii ruși care au străbătut regiunea au descris cu mare meticulozitate 
cele mai importante obiective militare, începând cu vadul de la Isaccea și 
modul optim de traversare a Dunării în acest loc, cetățile de la Tulcea, 
Isaccea, Măcin, Hârșova și fortificațiile de la Caraharman, Constanța și 
Sulina – elemente cheie pentru 
apărarea Dobrogei de nord. Între 
elementele care vor influența 
strategia campaniei din 1828-1829, 
ofițerii ruși care întocmesc raportul 
includ și acordă cuvenita atenție 
celor două structuri militare ce-și 
găsiseră adăpost la fruntariile 
imperiului Otoman - cazacii 
zaporojeni de la Dunavăț și cei 
necrasoviți de la Sarichioi. Nu 
șubredele întărituri ale sicii de la 
Dunavăț, care înconjurau barăcile 
cureniilor, îi îngrijorau pe ofițerii 
ruși, ci spiritul combativ și valoarea 
militară ale celor care se adăposteau 
acolo, combinate cu resentimente 
față de cei care îi lipsiseră de 
libertățile strămoșești, le provocau 
acestora o justificată neliniște.  
 
2. Pagina de titlu a lucrării „UNELE INFORMAȚII DESPRE MALUL DREPT 
AL DUNĂRII CULESE ÎN ANUL 1826”, Sanct-Petersburg, tipărită în 
tipografia Statului Major în anul 1827. 

Căci erau cunoscuți ca având, în pofida apropierii etno-
lingvistice și religioase, o lungă listă de conflicte sângeroase cu Rusia 
țarilor, generate de continua tendință autocratică a acesteia de a limita 
și apoi de a desființa libertățile și spiritul democratic de care s-a 
bucurat neobișnuita „republică” de la pragurile Niprului. În disprețul 
tuturor vicisitudinilor sicea supraviețuiește, renăscând de mai multe 
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ori din propria cenușă, până în 1775, când împărăteasa Ecaterina a II-a 
poruncește distrugerea ei și dispersarea cazacilor de acolo. O parte 
dintre aceștia trec granița imperiului și după mai multe peregrinări 
ajung în 1814 să reînființeze cea de a IX-a și ultima sice a lor, această 
perioadă fiind prezentată cu detalii importante în raport.  

Dincolo de bogata informație istorică, raportul conține o serie 
de aspecte pitorești legate de descrierea drumurilor de acces la 
Dunavăț, a celui care vine de la Tulcea și „merge cale de 5 verste2 prin 
pădure prin Câşla lui Mustafa-Bairactar” unde sunt „Ca la 20 de case 
turceşti cu lucrători moldoveni”, care se află pe „malul lacului 
Mancaci3”. Denumirea câșlei sugerează o posibilă proprietate a pașei 
de Rusciuc, Mustafa Bairactar, făuritorul de sultani. Mai departe, cale 
de 10 verste, ni se spune că drumul merge „tot prin pădure până la 
satul Prislav, unde se află „circa 100 de gospodării de moldoveni4”; 
urmează printr-un sat mic - Beştepe Turcesc - și după alte 12 verste, 
lăsând la stânga munţii Beştepe5, drumul iese din pădure, trece prin 
sat lăsând ca la o verstă spre stânga Beştepe – Moldovenesc sau 
Românesc. Aici sunt ca la „160 de gospodării de bulgari şi moldoveni, 
și este şi biserică6”. Apoi, cale de 12 verste, drumul șerpuiește prin 
locuri deschise pentru ca prin satul Raia7 care, după spusele 
raportorilor, a fost nu demult întemeiat de către „zaporojeni înarmaţi” 
(supuși obligațiilor militare), nevoiți în urma căsătoriei să părăsească 
Dunavățul, dar ajungând totuși să numere circa 150 de gospodării. De 
aici, după încă 7 verste, se ajunge la Dunavăţul Mare8. În general acest 
drum este comod pentru transportul artileriei şi nu duce lipsă de apă.  

Un alt drum, la fel de important atunci, ca și acum, merge de la 
Dunavăţul Mare la Babadag, cel mai important centru politic, 
administrativ și religios din Dobrogea de nord. Acesta trece întâi prin 
teritoriul fostului sat Beibudj-chioi9, pe o cale lungă de 10 verste, de 
aici merge la Sarinasuf, unde se găsesc „60 de gospodării de zaporojeni 
şi moldoveni”, apoi mai departe cam la o verstă întâlnește localitatea 
Caraibel, ce adăpostește un număr de 50 de gospodării locuite de turci 
şi bulgari, după care urmează satul tătăresc Serighiol10, cu 40 de case 
de turci şi tătari, de unde, după alte 3 verste, se ajunge la Hagighiol, sat 
mare cu „150 de gospodării locuite de turci şi tătari”. De aici mai sunt 
ca la 30 de verste până la Babadag. Cu 6 verste înainte de Babadag, 
lângă Zembil, peste baltă, peste râul Eni-chioi, este construit un pod de 
piatră, care este în stare proastă și mai este un altul asemănător la 3 
verste de Babadag. 

Despre Dunavăț, Raportul menționează următoarele:  
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 Dunavăţul Mare: Sicia zaporojană, de la Tulcea la stânga 
circa 50 de verste, pe braţul Dunavăţ. Dunavăţul Mare a fost locuit 
din vechime de necrasoviţi11, cuprinzând ca la 10000 de suflete. El a 
servit până la începutul ultimului război (ruso-turc din 1806-1812, 
n.n.) ca loc de concentrare sau de adunare tuturor necrasoviţilor care 
locuiau în împrejurimi sau în locuri mai îndepărtate. 

 
3. Satul Dunavățul de Sus la 1882. (pe locul în care a fost Sicea) după 
Кондратович Ф. Задунайская Сечь: По местным воспоминания и 
рассказа, în „Киевская старина” an 1883, nr, 4, аpr. p. 773. 

Pe vremea aceea zaporojenii locuiau pe Dunăre. Aveau Sicia 
lor pe acest fluviu în localitatea Seimeni, mai sus de Hîrşova şi ceva 
mai jos de Dunărea Seacă. De acolo, în anul 1805, datorită 
haidamaciilor12 pe Dunăre, au fost mutaţi prin firman la ţărmul 
Mării Negre în vecinătatea necrasoviţilor. Li s-au repartizat 
pământuri pe care au întemeiat o aşezare pe care au numit-o 
Hârdelez13 (de la numele gârlei) şi au organizat aici Sicia lor. Dar 
certurile interne izbucnite în Imperiul Otoman14 nu le-au permis să 
rămână multă vreme în noile lor locuinţe. Pehlivan15, atrăgând de 
partea lor pe necrasoviţi, i-au trimis peste zaporojeni, care depindeau 
de nazirul din Brăila. 

Atacând Hârdelezul şi risipind casele zaporojenilor, 
necrasoviţii au nimicit din temelie Sicia acestora, pe mulţi i-au tăiat, 
pe ceilalţi i-au risipit, unii au reuşit să se salveze la Brăila, alţii au 
continuat să pribegească prin sate şi prin oaste până la Pacea de la 
Bucureşti (1812, n.n.).  
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Atunci, întorcându-se în locurile repartizate lor spre locuire şi 
negăsind aici pe 
necrasoviţii, plecaţi în cea 
mai mare parte la Marea 
Marmara, au construit şi 
au întemeiat Sicia lor în 
acel loc, în care a fost 
Dunavăţul Mare al 
necrasoviţilor, păstrând 
denumirea veche a locului şi 
aşezându-se în împrejurimi. 

 În Dunavăţul Mare, 
înconjurat de un val nu 
foarte înalt şi de un şanţ 
sec, astăzi se găseşte o 
biserică, palanca din nuiele 
împletite a şefului Sicii16, 
care se numeşte coşevoi, şi 
nu mai mult de 40 de 
„curenii”, în care trăiesc 40 
de atamani, se socotesc 
conscrişi fiecăreia din 
aceste 40 de „curenii”17 
până la 40 de suflete - toţi 
având acolo conducerea lor. 
 
4. Planul Dunavățului de Sus. *Clădirile fostei Sici sunt reprezentate de linia punctată. 
Cârciuma se află, probabil pe vechiul amplasament. Biserică nu mai există. După 
Кондратович Ф. Задунайская Сечь: По местным воспоминаниям и 
рассказам, în”Киевская старина”, an 1883, nr, 4-аpr, p. 773. 

Coşevoi se alege de către atamani pe termen nelimitat18; ca 
ceilalți şi coşevoi este celibatar şi nu este permis nici unei femei să 
locuiască în Sice; cel care se căsătoreşte, de îndată se mută din Sice. 
Coşevoi are de la sultan topuz şi două bairace19 şi se bucură de 
autoritate egală cu cea a unui paşă de trei tuiuri şi depinde doar de 
seraschierul de la Silistra. 

Zaporojenii nu plătesc nici un fel de dare, Poarta le 
repartizează pământuri spre locuire şi dă fiecărei „curenii” câte 300 
de lei (165 ruble) şi câte 2000 de ocale (6000 de funţi) de făină numite 
„recoltă” (sborocinaia). Înainte de acest an Poarta dădea doar 200 de 
lei şi câte 1400 ocale de făină; dar din acest an coşevoi a călătorit la 
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Constantinopol20, unde a cerut mai sus pomenitul adaos. Pentru 
aceasta, în vreme de război, ei trebuie să ridice numărul trebuincios 
de oşteni. Când se întâmplă un asemenea lucru prin firman sau la 
comandă, se adună toţi din toate localităţile la Dunavăţul Mare 
pentru împlinirea numărului cerut pentru serviciul militar. La 
adunarea aceasta sau la alegerea coşevoi-ului au drept de vot numai 
cazacii, adică cei necăsătoriţi. Alte probleme se rezolvă prin sate de 
adunările lor, cei nemulţumiţi fac apel la coşevoi, a cărui hotărâre 
este sacră. La fel are autoritate de a pedepsi furturile şi omorurile. 

Necrasoviţii care au dat o lovitură dură prin nimicirea 
zaporojenilor de baştină au obligat Sicia, ca, pentru sporirea sa, să 
ceară dreptul de a conscrie feluriţi doritori. În momentul de faţă în 
aceasta se găseşte o mulţime de soldaţi de-ai noştri, dezertori21 şi 
ţărani (şerbi fugiţi, n.n.). Deunăzi, mulţi turci şi moldoveni, fugind de 
pedeapsa capitală, veneau la ei şi primii botezându-se, erau 
netulburaţi (de autorităţi, n.n.), căci Poarta, conform drepturilor 
acordate anterior, nu avea autoritatea să-i ceară pe cei adăpostiţi; 
dar de puţină vreme paşa Iunus de la Tulcea, primind titlul de Kazak-
başa, îşi extinde influenţa şi asupra zaporojenilor care trăiesc în 
apropierea paşalâcului său şi din această cauză îi strânge pe turcii şi 
moldovenii conscrişi; dar şi acest drept nu se aplică decât celor 
căsătoriţi, celibatarii rămânând de neatins22. Şi autorităţile turceşti 
nu îşi exercită puterea asupra acestor ticăloşi, care nu recunosc nici o 
altă (autoritate, n.n.) decât a (sicei, n.n.) Dunavăţului. 
  Conducerea zaporojenilor23 constă dintr-un esaul, un pisar24 
şi un dragoman pe care-i întreţin pe spezele lor. După obicei, 
coşevoi, chiar dacă ştie limba turcă, sub pedeapsa cu moartea nu 
poate comunica în această limbă cu oricine, fie el trimis al Porţii, sau 
seraschier, sau cu oricare din paşalele vecine, ci numai în limba 
materna malo-rusă, pe care o traduce dragomanul.  

Atamanul eliberează bilete (de călătorie, n.n.) cu semnătura sa, 
acelor dintre zaporojeni care vin pentru un timp la noi (în Rusia, n.n.) 
pentru comerţ sau alte treburi. Aceste bilete se prezentau şi se 
înregistrau în birourile noastre. Eu însumi am avut posibilitatea să 
văd multe dintre acestea.  

O mare parte dintre aceşti ticăloşi25, sub nume de zaporojeni, 
se ocupă de pescuit şi trăieşte pe iarik-urile26 de la Marea Neagră, 
Hârdelez-Bogaz27 şi Parciţa-Bogaz28. Peştele îl vând la Galaţi şi la 
ţărmul Mării Negre până la Axiola29. Mulţi se cuibăresc pe ostroavele 
dintre braţele Sulina şi Chilia şi mai ales pe ostrovul Hasan-Baba, nu 
departe de Vâlcov, în număr destul de mare, unde sunt şi cârciumi. 
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Acolo locuieşte şi un turc însărcinat cu strângerea zeciuielii (din peşte, 
n.n.). Această adunătură în trecut era destul de periculoasă pentru 
noi. Având rudenii şi prieteni la Vâlcov, Chilia, Tucicov, Reni şi în 
aşezările aşezate lângă mal, ei, nu o dată, în vreme de noapte treceau 
pe malul nostru făcând omoruri şi tâlhării groaznice în oraşe, furturi, 
ademeneau şi treceau cu ajutorul anumitor semne soldaţii şi oamenii 
noştri, care-şi jefuiseră stăpânii, supunând neîncetat acest ţinut 
primejdiei ciumei. Dar după luarea de măsuri mai eficace spre 
stăvilirea acestora, din anul 1823 aproape că nu se mai aude de 
asemenea întâmplări. Dar, în afară de aceasta asemenea vecinătate, 
rămâne periculoasă pentru graniţele noastre. 

Alţi zaporojeni trăiesc prin sate ocupându-se cu felurite 
meşteşuguri, până la chemarea lor la adunare. Există sate întregi de-
ale lor: I-a Raia30, cu circa 150 de gospodării, între Dunavăţ şi 
Babadag, a II-a, Ozaclia, cu 60 de gospodării în faţa Galaţiului, peste 
Dunăre, a III-a, Sarinasuf, cu până la 70 de case, între Dunavăţ şi 
Babadag, a IV-a, Caraorman, pe ostrovul dintre braţele Sulina şi 
Sfîntu Gheorghe, circa 50 de case – sat bogat, a V-a, Ciucurova, ca la 
20 de case, în pădurea Babadag, a VI-a, Igliţa, mai sus de Măcin, mai 
jos de Dăieni, pe Dunăre, ca la 50 de case, amestecaţi cu necrasoviţi. 

 Există mulţi zaporojeni destul de bogaţi, mai ales în localităţile 
de pe gârlele mai sus menţionate31. Cârciuma de la Dunavăţ se 
arendează anual pentru 40 mii lei (22 mii ruble) în folosul Sicei.  

Zaporojenii sunt aproape toţi înarmaţi, dar atunci când merg 
la război, primesc arme de la Poartă, pe care la sfârşit (turcii, n.n.) le 
iau înapoi. Ei sunt feroci şi sângeroşi, la război merg pedeştri. 
Coşevoi este acum Vasilii Golovatâii, şeful zaporojenilor, ales în acest 
rang cu aproximativ şase luni în urmă, în locul celui fost înainte, 
fugarul Litvina, celebru între dânşii sub numele Litvina din „curenia 
Ivanivschii”32. 

În Dunavăţul Mic33, din apropierea celui Mare nu sunt 
locuitori şi zaporojenii l-au ocupat puţină vreme după necrasoviţi. 
(p.38). 

În timpul răscoalei grecilor (Eteria, n.n.) două mii de 
zaporojeni, sub comanda coşevoiului lor Nichifor Beluga, un malorus 
bătrân, au fost în Valahia şi s-au întors de la Bucureşti cu pradă 
mare. Au adus multe icoane scumpe pentru biserica lor şi un clopot 
mare. 

 Cam cu un an şi jumătate în urmă, 700 de zaporojeni au fost 
luaţi (să lupte, n.n.) împotriva grecilor, ei au plecat sub conducerea 
coşevoi-ului lor Moroz, care, pe urmă a fost arhimandrit şi a pierit în 
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acest război34. Acest an, în februarie, au mai fost trimişi încă 150 de 
oameni şi în prezent se cere prin firman (trimiterea n.n.) încă a 500 
de oameni. Această împrejurare a produs mare tulburare tuturor, 
mulţi au fugit, uni au început să apară la noi la carantină. Sicea a 
cerut pentru adunare un răgaz doar 15 zile dar li s-au dat doar 8 
pentru plecarea acestui număr (de oameni, 
n.n.).  
 La scurt timp după ce acest raport a fost 
elaborat, izbucnește războiul ruso – turc din 
1828-1829, război în care cazacii de la Dunavăț 
vor juca un rol deosebit. După începerea 
ostilităților, în momentul în care trupele țariste 
ajung la Dunăre, ca urmare a unei politici 
îndelungate și persuasive, coșevoi ataman aflat 
în funcție, Osip Gladkii, este convins să treacă 
de partea acestora.  
 

5. Osip Gladkii (1789-1866), ultimul ataman al Sicii Transdunărene. 

Lui i se alătură și cea mai mare parte a atamanilor și a cazacilor 
din sice, care trec clandestin la Ismail. Încă de la începutul ostilităților 
cazacii participă activ la operațiunile militare, contribuind activ cu 
lotcile, dar mai ales cu priceperea lor în tainele navigației pe fluviu, la 
succesul traversării Dunării și constituirea capului de pod de la 
Isaccea. Ca o dovadă de mare încredere în loialitatea cazacilor, țarul 
Nicolae al II-lea, care participa la campanie, traversează fluviul într-o 
barcă cu echipaj alcătuit din cazaci la cîrma căreia se afla însuși 
atamanul lor Osip Gladkii. Trecerea cazacilor în tabăra rusă, considerat 
unul dintre evenimentele notabile de la începutul războiului, a fost 
puternic mediatizată, informații amănunțite despre acesta apărând în 
numeroase ziare europene ale timpului. După încheierea păcii, lui 
Gladkii i se conferă ordinul Sfântu Gheorghe, clasa a IV-a și sarcina de 
a găsi un loc favorabil în care să fie așezați cazacii de sub comanda sa. 
Astfel se înființează „Armata cazacilor de Azov”, dislocată lângă 
Mariupol, iar în rândul acesteia va intra majoritatea celor care l-au 
insoțit în tabăra rusă. Aceasta armată va funcționa până în 1865, când 
este comasata cu armata cazacilor din Kuban. Cazacii rămași în 
Dobrogea, ca urmare a dezertării tovarășilor lor au avut de suferit 
persecuții din partea autorităților otomane, care desființează Sicea, 
anulând toate privilegiile acesteia, transformând pe toți cazacii în raia. 
În acest fel își încheie existența una dintre cele mai longevive structuri 
politico-sociale, cu trăsături democratice accentuate, din răsăritul 
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Europei. Chiar și în aceste 
condiții, în satele locuite de 
foștii cazaci, continuă să 
sosească de peste Dunăre 
populație de origine 
ucraineană, cel puțin până 
la abolirea șerbiei în Rusia.  
 
 
 
 
 
 
6. Țarul Nicolae al II-lea trecând Dunărea într-o barcă mânuită de cazacii din 
Dunavăț la cârma căreia se află atamanul Osip Gladkii.  

Cu timpul, „Sicea Transdu-
năreană”, părăsită de locuitorii săi, s-
a năruit sub arșița soarelui, a lucrării 
ploilor și înghețului, valul de pământ 
și „cureniile” pe care acesta le apăra, 
s-au făcut una cu pământul, 
comenzile aprige, zăngănitul 
armelor, s-au stins, în fostul imperiu 
masculin femeile și copii au început 
să-și găsească un loc firesc. Pescuitul 
și agricultura, ocupații adiacente pe 
vremuri, acum domină. A căzut în 
uitare și amintirea zilelor de glorie, a 
faptelor de arme memorabile, a 
campaniilor victorioase. 

 
 

7. Monumentul ridicat în 1888 în Satul Nou, în Basarabia, cu ocazia sărbătoririi a 
60 de ani de la trecerea Dunării de către armatele rusești în 1828. 
 

În anii ′80 ai secolului al XIX-lea, un istoric ucrainean venit să 
caute urmele și urmașii Sicii Transdunărene, nu mai găsește pe locul 
Marelui Dunavăț decât o cârciumă reconstruită peste cea veche, și 
printr-un noroc deosebit un cazac de 118 ani, singurul în măsură să-și 
amintească și să-i povestească întâmplări de demult. Un deceniu mai 
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târziu D. Ionescu, un împătimit cercetător al Dobrogei, cu greutate mai 
putea distinge urmele fortificațiilor de pământ. 

Timpul a cernut în continuare peste acele locuri și acei oameni 
pulberea anilor și a uitării. Un pumn de asemenea cioburi ale 
trecutului am adunat și eu aici, încercând să arăt puțin din cum s-a 
zidit prezentul acestor locuri în care, mozaicului etnic, lingvistic și 
confesional are trăsături atât de particulare! 
 

NOTE 
 
1. „Sicia” este o așezare fortificată a cazacilor zaporojeni, care adăpostea „coșa”, 
formă de organizare de tipul democrației militare specifică acestora, în care puterea 
aparținea cazacilor - bărbați necăsătoriți, capabili să poarte arme. În sice erau admiși, 
după un stagiu pregătitor de 7 ani, fără deosebire de naționalitate, religie, stare 
socială, toți cei care se angajau să respecte legile acesteia și să facă față servituților 
militare. Întreaga comunitate era împărțită pe „curenii” - barăci în care locuiau și 
mâncau în comun cazacii aflați în subordinea aceluiași ataman de curenie, 
conducerea supremă aparținea atamanului de coșe. Ocuparea tuturor dregătoriilor se 
făcea periodic, în urma votului întregii mase a cazacilor care constituia Adunarea 
sicii. Nici o hotărâre a atamanului coșevoi nu era valabilă dacă nu era validată de 
Adunare. Cazacii care se căsătoreau erau excluși din sice beneficiind in continuare de 
protecția acesteia și având dreptul de a participa la campaniile militare. Sicea 
Dunăreană (în ucraineană: Задунайська Сiч, rusă: Задунайская Сечь) este ultima 
în ordine cronologică dintre așezările de acest tip. 
2. Cca 5 km. 
3. Malcoci? 
4. Actualul Nufărul. 
5. Cinci munţi. 
6. Probabil actuala Mahmudia. 
7. Actualul Murighiol. 
8. Actualul Dunavăț de Sus. 
9. Plopu? 
10. Sarighiol - Valea Nucarilor? 
11. Cazaci originari de pe Don în fața opresiunii țariste, întâi pe Kuban, iar apoi, după 
moartea conducătorului lor, Ignat Necrasov, de la care-și trag și patromimul, la gurile 
Dunării în Imperiul Otoman. 
12. Persoană care comitea jafuri, făcând uz de forţă; bandit; tâlhar. /<turc. 
Haydamak. 
13. Numele turcesc al localităţii Sfântul Gheorghe, provenind de la o importantă 
sărbătoare ce se prăznuiește la 6 mai (Sfântul Gheorghe creștin pe stil vechi) și 
marchează începutul verii. 
14. Mişcările autonomiste ale conducătorilor locali asemenea lui Pazvan Oglu, pașa 
de Vidin, dar și frecventele revolte ale ienicerilor, produse pe fundalul slăbirii 
autorității sultanului. 
15. Pehlivan Paşa, comandantul cetăţii Ismail. 
16. Conform relatărilor lui M. D. Ionescu, la sfârșitul secolului al XIX-lea se mai 
vedeau urme ale acestor fortificații construite din pământ. (Dobrogea în pragul 
veacului XX, p. 328 n. 2.) 
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17. Locuințe comune, în care locuiau cazacii aflați sub conducerea aceluiași 
ataman;cazarne. Aceste „curenii” păstrau denumirile vechi, folosite în sicea de la 
Zaporojie. O listă incompletă a lor a fost transmisă de Osip Gladkii, ultimul coșevoi 
ataman. 
18. Informație incorectă: alegerile erau anuale și se țineau de regulă la 1 octombrie 
(n.T.) 
19. Steaguri, tuiuri. 
20. Coșevoi ataman – comandantul suprem al Sicii, ales periodic prin votul tuturor 
membrilor acesteia. 
21. Soldaţii schimbându-şi numele primesc credinţa musulmană la Tulcea sau 
Isaccea. 
22. Având statut de cazac. 
23. În afară de atamani. 
24. Diac, logofăt, însărcinat cu redactarea documentelor. 
25. Termenii duri folosiți la adresa cazacilor zaporojeni și necrasoviți sunt conformi 
cu punctul de vedere al autorităților țariste, care-i considerau trădători de patrie și 
credință, aliați cu dușmanul necredincios. 

26. Gârlele. 
27. Sfântul Gheorghe. 
28. Probabil - Portiţa Bogaz. 
29. Axiopolis – Burgas 
30. Murighiol. 
31. Cazac din Siciea Dunăreană, pictură de Serhii Vasilkivski (după Wikipedia). 
32. Acesta ar fi dezertat în 1825, deoarece nu dorea să lupte alături de turci împotriva 
grecilor ortodocși răsculați. 
33. Actualul Dunavăț de Jos. 
34. Simeon Moroz, a fost coșevoi ataman între 1823-1825, a participat în 1824 la 
asediul cetății Misolonghi. In 1825 a murit într-o bătălie navală lângă insula Chios. 
 
(articol apărut în revista „LA DRUM/ Revista Călătorului”, nr. 24-25-26-27/ mai, 
inie, iulie, august 2012) 
 
 

 
  



63 
 

ELEMENTE COMUNE DE RELIGIE POPULARĂ LA 
CREȘTINII ORTODOCȘI ȘI MUSULMANII DIN 

NORDUL DOBROGEI 

Dan ARHIRE 

 
Vânătorii paleoliticului superior acordau o mai mare importanță 

locurilor, decât monumentelor1, din punct de vedere al sacralității. 
Astfel, o peșteră sau o poiană, o pădure sau un râu erau „suficient” de 
sfinte în sine pentru a deveni sanctuare, fără a necesita intervenții 
antropice. Totuși, locurile sacre puteau fi modificate - să zicem 
„îmbunătățite” - ceea ce a permis mai târziu arheologilor să determine, 
cel puțin parțial, rosturile lor, iar când spunem asta ne referim în mod 
special la peșteri (care poartă, din acea perioadă, grafismul și pictura 
parietală), morminte, precum și la unele amenajări susceptibile a 
constitui resturile unor altare. 

Prima „atestare” a asumării calității sacre a fântânii, a apei, de 
către o comunitate, pare a fi, până în prezent, fântâna arteziană de la 
El-Guetar, din Tunisia, a musterienilor de acum 40.000 de ani2. Ea se 
prezenta ca o alcătuire conică din pietre de râu și două lespezi de piatră 
(una triunghiulară, cealaltă rombică) printre care au fost descoperite, 
introduse de-a lungul timpului, mii de fragmente de oase sfărâmate și 
dinți de animale, precum și bucăți și unelte de silex. Este considerată 
drept un loc sacru în care se aduceau ofrande unei, sau unor divinități 
ținând de izvoare, apă, pietre. Aceeași indubitabilă acreditare a 
sacralității unei fântâni, deci a unui loc, întâlnim și la Saint-Saveur, în 
Franța, invocată de ELIADE3. Din izvorul captat au fost scoase la 
lumină silexuri din neolitic, sparte în semn de ofrandă, obiecte din 
vremea galilor, a galo-romanilor, a Evului Mediu și până chiar și din 
lumea de astăzi.  

Sunt, acestea, două admirabile exemple de dăinuire a conștiinței 
sacralității cu care este investit un loc în memoria și imaginarul 
colective, indiferent de timpul scurs și de nivelul de civilizație 
contemporan acțiunii; contemporan, adică, acelei acțiuni - determinate 
de respectiva conștiință – de depunere a ofrandei! Această dăinuire se 
constituie în tradiție care pierde amănuntele și, în cea mai mare parte, 
mitologia inițială, dar păstrează, traversând timpul și diverse forme de 
religie, credința în sacralitatea locului, pe care o îmbracă superficial în 
forme noi, atât doar cât să permită inserția la contemporaneitate. 
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Anatolia, adică partea asiatică a actualei țări (revărsată 
cumulativ-cultural pe două continente) Turcia, Anatolia, deci, cea atât 
de apropiată nouă, făcea parte dintr-o oikumena medio-orientală 
descendentă a culturii epipaleolitice, lume care, începând cu mileniul V 
î.Cr. începe să se separe, Mesopotamia și Levantul urmându-și de 
acum înainte propriul lor curs4. Neoliticul „de import” de pe teritoriul 
actual locuit de români datorează mult neoliticului anatolian, pătruns, 
prin diverse modalități aici cam de pe la 6000 î.Cr., culturile noastre 
neolitice fiind purtătoare ale unei ideologii răspândită din Anatolia 
deopotrivă spre Creta, spre Mediterana, spre Elada, Balcani și nordul 
Dunării. Figura centrală a acestei ideologii este o MARE MAMĂ, cea 
atoatenăscătoare, atoatedăruitoare, dar și atoate-aneantizatoare. 
Epifaniile și emblemele ei vegetale și animale, precum și unele din 
rosturile ei mitologice ni se dezvăluie, uneori, întinzându-se din Creta 
până în nordul Dunării, supraviețuind pe alocuri ca (parafrazându-l pe 
Gheorghe Mușu) „lumini din depărtări”, sub forma veșmintelor 
tradiționale, a alimentelor tradiționale, a ritualurilor și ornamentației, 
sau ca „voci din depărtări”, sub forma culturii orale tradiționale; tot 
uneori și doar pe alocuri. În această paradigmă a MARII MAME 
neolitice, zeița era reprezentată uneori de un copac, locul în care avea 
loc epifania, ceea ce, schematic spus, a condus la un cult al arborelui5, 
cult care, după cum ne încredințează specialiștii, lua uneori forme 
extatice. La Roma, descrie Gheorghe Mușu6, după James Frazer, cultul 
Cybelei (și ea MARE MAMĂ frigiană!), se desfășura prin aducerea 
unui pin din pădure, simbolizându-l pe Atis, iubitul ei mort, care urma 
să renască în decursul sărbătorii spre a-i fi partener în hyerogamie. 
Acest pin care se instala în sanctuarul zeiței, era tratat ca o divinitate și 
înfășurat elicoidal în panglici, așa cum astăzi, încă, în unele din satele 
noastre, se înfășoară sau se ornează elicoidal trunchiul mirelui sau 
miresei postume, reprezentați fiecare de bradul sau sulița înfipte la 
capătul mormântului răposatului sau răposatei - nenuntit sau 
nenuntită; aflați, deci, în așteptarea nunții sacre. Deși nu e o observație 
nouă, să spunem că asemănarea cu această nuntă a mortului la români 
(prin înfigerea la mormânt a bradului, la fel încărcat de panglici, fire de 
lână, batiste sau basmale, ca și pinul lui Atis) este notabilă7, după cum 
atât secvențele obiceiului, cât și fotografiile, ne sugerează (foto 1-2-3-
4). Nu în toate zonele se punea la căpătâiul mortului sulița bradului, ci 
se putea pune un brad  (foto 5), de asemenea încărcat, un pom fructifer 
(foto 6) sau doar o creangă (foto 7-8-9-10). Aceasta se mai punea și la 
poarta celui decedat. 
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1. Sulița mortului în cimitirul bidericii din Densuș, Județul Hunedoara; adult, 41 de 
ani, necăsătorit. (foto Dan Arhire) 
2. Sulița bradului, Sânpetru, Județul Hunedoara; tânăr, 19 ani. (foto Dan Arhire) 
3-4. Detalii de împodobire cu beteală spiralată a suliței bradului (Sânpetru, Hd). 
(foto Dan Arhire) 
 

 
 

5. Cimitirul din Cloșani, Județul Gorj: brazi ai mortului. (foto Dan Arhire) 
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6. Pomul mortului din Rabrova, Bulgaria (foto Emil Țîrcomnicu) 

 

          
 

7-8-10-9. Strungari, Județul Alba. (foto Dan Arhire) 
 

În Gorj și Vâlcea, în acești pomi ai mortului înfășurați în fire de 
lână în culori alternante, se așezau figurine din cocă, reprezentând 
păsări, scărițe și mâini, iar în Vrancea obiectele miniaturale puse în 
pomul de la „grijire” (linguri, ceaun, găleți, pirostrii) erau din ceară 
curată, așa cum, altădată, acum câteva mii de ani, în spiritul vechii 
dendolatrii, zeiței i se ofereau miniaturi din teracotă reprezentând, 
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mâini, picioare, părți ale corpului uman sau corpuri întregi (la Petsofa, 
în minoic, pe coasta estică a Cretei și la sud de Cnossos, la Iucta, de 
exemplu); de asemenea Herei, miniaturi de case (la Prosymna și 
Samos), sau de corăbii (la Crotona, Samos și Gravisca). Tot astfel, în 
pinul Cybelei se atârnau, printre altele, și bandelete din lână albă, ca 
semne ale inițierii, iar în Creta, la locul de cult al MARII MAME (un 
copac aflat în vârf de munte), i se dedicau acesteia păsări, vesminte 
reale sau imitate din porțelan sau fildeș, arme, vase sau sanctuare, 
figurine reprezentând oameni, animale sau părți ale corpului omenesc, 
toate în miniatură, după cum am mai spus; tot de asemenea și tot aici, 
femeile aduceau și brâie pe care le înnodau pe trunchiul copacului 
sfânt al marii divinități feminine. 
 

 
 
11. Steag de nuntă tradițional din Maramureș. (nuntatradițională.ro) 
 



68 
 

Căci, ca și la noi, astăzi, și în Creta, acum patru mii de ani, se 
punea pe morminte un copac, și anume copacul cel sfânt al zeiței8. Rolul 
vechilor brâie cretane (duse numai de femei!) îl mai amintesc, probabil, 
până astăzi, brăcinele/ brăcirele/ brânețele (de care se țineau, în mod 
semnificativ, doar fetele când se juca, la nuntă, steagul9), precum și 
panglicile legate de steagul de nuntă, la români (foto 11). Astfel legate, 
doar la un capăt de steag și fluturând libere la celălalt capăt, ele 
marchează deschiderea legăturii dintre lumea de jos, cu problemele 
specifice ei, și lumea de sus, cu darurile-răspuns ale fertilității și 
fecundității; acum, la nuntă, când căile dintre lumi se deschid inițierii 
celor doi protagoniști ai hierogamiei; adică se deschid morții lor, ca 
neinițiați (fecior și fecioară) și nașterii lor, ca inițiați (soț și soție), apți 
fiziologic și îndrituiți social să repete experiența primordială a facerii 
lumii, începând-o de la capăt, anume acel capăt care le-a fost lor 
încredințat, prin ursire, dar și nădăjduind la sănătate, belșug, 
fecunditate/fertilitate și viață!  

Spuneam „și panglicile”, căci și ele, sub denumirea de petele sau 
betele reprezintă, la origine, aceleași bete/brăciri - multe, mici și legate 
la un loc formând peteala sau beteala care se mai pune în bradul de 
Crăciun astăzi; la Crăciun, adică tot într-un moment al deschiderii 
cerurilor, un moment al creației lumii, atunci când anul și lumea vechi 
mor, lăsând locul anului și lumii noi, care se nasc, aducând în casele 
celor care îl împodobesc nădejdea de mai bine, de sănătate, belșug, 
fecunditate/fertilitate și viață. 

În cele relatate până acum, este important să precizez că, în opinia 
mea, sunt amestecate elemente aparținând a două linii directoare ale unui 
complex de idei extrem de vechi, linii care diferă puternic, în esența lor, în 
obiceiurile și ritualurile culturii noastre tradiționale. Sunt amestecate, 
anume, idei ținând de complexul bradului 
ca alter ego („frate jurat”) vegetal al celui 
„dus”, precum și idei de o cu totul altă 
natură, ținând de ipostaza vegetală a 
MARII MAME renăscătoare a celui „dus”. 
Dar voi discuta despre acestea cu un alt 
prilej. Până atunci, însă, e momentul să 
amintesc că în Tibet, la budiști în general, 
dar și la populațiile central asiatice a căror 
religie este șamanismul, rugăciunile sunt 
transmise divinității sau divinităților prin 
intermediul unor panglici colorate înnodate 
în pomi (FOTO 12).        12. Tuva, Siberia. Loc de rugăciune (sursa foto – internet) 
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Mai aproape de noi, în Bulgaria, la Ecrene, I.D. Ștefănescu 
semnala pe la mijlocul secolului XX, existența unui copac sfânt protejat 
în interiorul unui temenos împodobit cu panglici și cu noduri 
conținând pomelnice, rugăciuni sau cruci, atârnate atât de creștini cât 
și de musulmani. Pentru spațiul fostei Iugoslavii vom cita din Adrian 
Fochi, (Miorița/ Tipologie, circulație, geneză, texte):  

 
„Se mai obișnuiește să se facă (în Slovenia, n.n.) și un pom, care se 
împodobește cu lână colorată și cu daruri (ciorapi, basmale) 
pentru purtători și se plantează la capul mortului, lângă cruce 
pentru a-i ține umbră și a-i oferi hrană. Chiar și mahomedanii din 
Serbia practică acest obicei; ei plantează pe mormântul fetelor 
necăsătorite o ramură de prun. De altfel, faptul că și turcii din 
Peninsula Balcanică practică în mod curent ritualul nunții 
postume ni-l dovedește un bocet cules de Bockel (...). Cimitirele 
iugoslave sunt de asemenea curioase din acest punct de vedere, 
deoarece crucile unor astfel de morți se împodobesc de ziua 
morților cu basmale și ștergare de nuntă”. 

 
Și în Hațeg par a fi existat astfel de locuri sfinte10. De altfel, în 

aceiași zonă, mai la sud, și anume în Gorj, au fost semnalate 
bisericuțele din brazi, cândva, la începutul secolului XX, când 
geograful francez Emanuel de Martonne a asistat, în anul 1903, la o 
căsătorie oficiată de un preot între patru brazi plantați în pămând, 
brazi care constituiau biserica propriuzisă, la o stână pe muntele 
Parâng. Nedeile - mari întâlniri populare desfășurate la anumite 
sărbători pe platorile montane, aveau loc, în special, în scopul 
căsătoriilor tinerilor care, fie se cunoșteau dinainte, fie se întâlneau 
acolo și programau căsătoria. În afara acestor întâlniri consimțite de 
familii, „la lumina zilei”, în bisericuțele „din brazi”, aflate în 
singurătatea culmilor montane, întotdeauna aproape de o graniță a 
cărei trecere permitea scăparea de eventualii urmăritori, unii preoți 
oficiau și cununii pentru tinerii fugari, lipsiți de consimțământul 
propriilor familii, iar folclorul nostru conține astfel de exemple 
sugestive:  

 
Hai, mândruțo, sî fujim,/ Pi di-njos di șimitir,/ Este-un popî-ntri 
moliz,/ Cununî pe-așei fujiț./ Ne-a cununa și pi noi,/ Ca pe-așei cu 
șesî boi. (melodie de joc, Bilca, ținutul Rădăuților, 1969). (***, 
1979. „Bătrâneasca”/ Doine, bocete, cântece și jocuri din ținutul 
Rădăuților. (cercetare monografică). Iași : CAIETELE ARHIVEI DE 
FOLCLOR. BOCESCU, CIUBOTARU, BÎRLEANU, 169) 
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Hai, mândruțo, să fugim/ Pă din sus de țintirim,/ este-un popă-
ntre doi fagi,/ Cunună care-și-s dragi,/ este-un popă-ntre molizi,/ 
Cunună pe cei fugiți. (FILIP, V. V., MAXIMILIAN, M., 2015. 
Cultura tradițională imaterială românească din județul Bistrița-
Năsăud (II). Sărbătorile ciclului social și calendaristic sau munci și 
zile în ținutul Bistriței și Năsăudului. Cluj-Napoca: ȘCOALA 
ARDELEANĂ, 166)  

 
Dar acestea nu erau realități exclusiv românești! JIGA relatează 

(citând pe Paul Perret) amănunte despre o căsătorie tradițional numită 
„în fața naturii” (adică fără primar și preot prezenți ca oficianți!) în 
secolul al XIX-lea, în Valea Aran a Pirineilor (tot lângă frontieră!), a 
doi tineri „fugiți”. „Biserica” era reprezentată de un sanctuar marcat de 
patru brazi, brazi care au fost folosiți ca martori de tânăra pereche11! 
Cam în aceeași perioadă, adică în 1892, Ioan Nenițescu găsește în 
Balcani, la aromânii din Gopeș și Moloviștea, niște arbori seculari 
numiți de localnici „sântul” sau „sâmtul” și purtând hram (!), ca orice 
biserică: „Sâmtul Gheorghe” și „Sâmtul Atanasie”! El crede că acești 
arbori seculari ar fi putut fi împrejmuirile unor vechi bisericuțe sau 
paraclise care dispăruseră, însă e doar o ipoteză proprie, el 
nedispunând - și în consecință nepomenind - de vreo informație locală 
cu privire la urmele vreunor vechi ruine12!  

Toate acestea ne arată cât de important a rămăs, până târziu, 
ceea ce am putea numi „locul sfânt”, și cât de întinse, în spațiu, sunt 
semnele care le atestă importanța în timp, în locuri cu populații de 
culturi, limbi și religii oficiale atât de diferite. 

Am considerat necesară această divagație spre a încerca să pun 
cât mai bine posibil în lumină ceea ce, mai aproape de noi (adică astăzi 
și la Babadag, în Județul Tulcea) încă mai există „în stare de 
funcționare”! 

Acolo, deci, pe culmea de la sudul localității ce poartă numele de 
Koyun Baba (Tatăl Oilor) se află din vechime (căci, atunci când, la 
mijlocul secolului al XVII-lea, Evlia Celebi „transmitea de la fața 
locului”, el exista cu aceeași legendă ca și astăzi - o atestare, de altfel, 
„foarte nouă”!) un loc considerat sfânt de locuitorii orașului și chiar ai 
întregii zone. Koyun Baba este numele unui personaj legendar, 
identificat uneori cu un păstor bogat și generos, alteori cu un păstor 
bogat, ucis pentru a i se fura oile (o poveste atât de cunoscută,!), alteori 
cu Osman Pașa (!) și, extrem de interesant, cu Sfântul Nicolae al 
românilor. În acest loc, situat într-o mică poieniță pe vârful dealului 
numit (desigur!) munte, se află un mormânt amenajat și considerat ca 
aparținând legendarului personaj amintit mai sus. Potrivit povestirilor, 
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ar fi existat cândva în acest loc și un izvor care, din cauza presiunii 
foarte mari ce îl transforma într-o spectaculoasă, dar îngrijorătoare 
arteziană, a obligat localnicii să îl astupe cu lână. Tot cu lână, și tot din 
aceleași cauze se spune (peste vreo câțiva km spre S-V, doar, în valea 
pietroasă, accidentată, a pârâului Beidaud din dreptul satului Sarighiol 
de Deal) că s-ar fi întâmplat, cu prilejul unei forări pentru o fântână, și 
acolo.  

Revenind la muntele nostru, trebuie precizat că la vârful său, deși 
mai degrabă nu foarte înalt, se poate ajunge doar la capătul unei 
ascensiuni destul de anevoioase până la locul bucurându-se de 
prestigiul sacralității, căci are o poiană și o piatră ridicată.  
 
Credincioșii vin aici spre 

a se ruga și lasă ca ofrandă și 
semn identitar fragmente 
sfâșiate din hainele proprii, 
purtate, vechi, sau chiar 
veșminte întregi (foto 13), 
hainele purtate, răspândite și 
aiurea în ritualuri apotropaice, 
slujind și la anihilarea 
maleficiilor deochiului13. 
Pentru ca ruga să fie îndepli-
nită, e necesar ca ascensiunea 
să se facă în tăcere, singurătate 
și în taină, la fel ca și coborârea. 
Cei care cred și frecventează 
locul în scopuri religioase sunt 
creștini ortodocși (români, 
lipoveni, ruși) sau musulmani 
(turci, tătari).  
 
13. Koyun Baba - Babadag. Fâșii din haine purtate legate în copacii din poiana 
considerată sfântă.  

Sunt despărțiți în credință, oficial, de dogmele a două biserici 
monoteiste puternice care și-au dat mâna spre a urca, acolo, la Koyun 
Baba, un panou de avertizare și interdicție, bilingv română/turcă, al 
cărui text (foto 14) sună astfel: „Este păcat să legați tot felul de lucruri, 
cârpe, batice etc., lângă acest mormânt, și este cel mai mare păcat să 
cereți ajutorul lor”. Care lor, nu se precizează, dar avertismentul nu și-
a făcut efectul, deoarece fâșiile textile sunt legate chiar și de stâlpii 
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respectivului panou! Purtător al tuturor markerelor sacralității, acesta 
este deci locul de întâlnire cu divinitatea dispusă, pentru unii oameni, 
să-i asculte și susceptibilă de a hotărî și determina rezolvarea 
problemelor lor, cel puțin până acum, în mileniul al III-lea! Acel mileniu 
al tehnologiei G5! Vedem 
aici niște fragmente 
dintr-o „haină veche”, 
foarte veche (căci, 
potrivit cercetătorilor, cu 
cât seamănă mai mult, 
cu atât e mai veche!), a 
unei credințe comună 
odinioară populațiilor, 
devenite în timp, prin 
descendenți și istorie, 
creștine sau musulmane. 

 
14. Textul bilingv al tablei „de luptă” instalată la Koyun Baba. 

 

Credințe care au devenit populare, deci transmise din generație în 
generație de femei, căci, după cum se știe, de mai multe milenii bărbații, 
prin diversele ierarhii, vehiculează 
religiile oficiale, care se învață și 
deprind în biserică sau templu și 
în școală. Întorcându-ne la cele 
afirmate la începutul acestei 
prezentări, să spunem că, în ce 
privește sanctuarul unde se fac 
invocarea divinității, adresarea 
cererii sprijinului și depunerea 
ofrandelor, nu s-a schimbat, în 
esență, nimic de la populațiile de 
vânători paleolitici și până astăzi, 
în anul de grație 2019: locul este, 
în acest caz, mai important decât 
monumentul, căci povestea lui și 
credința celui care îl caută sunt 
suficiente, uneori, nefiind nevoie 
de amenajări și cheltuieli de 
întreținere a acestora și a perso- 

 

15. Tabla „de luptă” al cărei text este ignorat de credincioși.  
Ei au legat fâșiile textile de chiar stâlpii ei de susținere! 
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nalului specializat oficiant - dar tocmai aceasta naște probleme! Totuși, 
iată-l dăinuind, învolburat în vâltoarea veșmintelor vechi, mereu 
„reînnoite” cu altele „vechi”, în pofida tentativelor amenințătoare de a-l 
elibera! Locurile, în general, au știut să se ascundă, iar locul nostru nu 
reprezentă o excepție. Cornelia Călin-Bodea își explica această „cădere 
pe soluție” a creștinilor ortodocși și musulmanilor pe o alternativă 
necunoscută de propriile religii, prin aceea că s-a petrecut o bună 
întâlnire „între pe de o parte doctrina religioasă ortodoxă la români, 
care presupune ideea toleranței și iubirea aproapelui și, pe de altă 
parte, spiritualitatea veche anatoliană care indică ca reguli de 
conviețuire sinceritatea, lipsa de teamă față de vecini, întrajutorarea, 
ospeția. Credem că societatea din Babadag se află la răspântia întâlnirii 
a două comunități majoritare tolerante, turcii din Anatolia și românii 
neaoși și că ele au creat, ca și în acest caz, un concept comun de 
<<civilizație pontică>>, care, după părerea noastră, reprezintă un 
sprijin etnologic pentru susținerea ideii politice și istorice a comunității 
Mării Negre”14. Poate exagerând, poate prea avântată, s-a gândit 
Cornelia Călin-Bodea la întâlnirea dintre românii dobrogeni și turcii 
anatolieni și la sprijinul pe care etnologia îl poate aduce „ideii politice 
și istorice” a numitei comunități! Dar, despre această „întâlnire”, aflăm 
date și istorice de la Halil Inalcik, cel care ne încredințează că, într-un 
anume fel, ea chiar s-a petrecut! Căci turcomanii seminomazi din zona 
pășunilor Anatoliei Centrale erau greu de silit a respecta normele vieții 
musulmane, căpeteniile lor menținându-i spiritual în forme religioase 
eretice din punctul de vedere al Islâm-ului, forme de sorginte șamanică 
și tribale. S-a dezvoltat, în timp o cultură turcă aparte, trăgându-se din 
tradițiile Asiei Centrale, diferită de cea a târgurilor și Palatului din 
Istambul. Pe această realitate, la izbucnirea primei revolte turcomane 
relevate istoric, în anul 1241, unii din dervișii eretici, cunoscuți sub 
numele de bâbâi, s-au refugiat în teritoriul bizantin, o consecință fiind 
sosirea în Dobrogea, în anul 1261, a celui ce avea să devină un 
important sfânt al Islamului, Sari Saltuk, împreună cu cele 40 de 
triburi turcomane pe care le conducea. Va deveni și un personaj 
legendar, iar aceste legende populare și eroice se vor constitui într-un 
amestec de motive epice turcești, elemente de folclor ancestral 
anatolian și balcanic, precum și extrase din tradiția creștină și păgână. 
Revoltele lor eretice din secolul al XV-lea adunau un amestec de 
turcomani, diverse categorii de răzvrătiți și țărani creștini, iar 
credințele lor religioase erau amestecate. După revoltele de atunci, 
secta aceasta a supraviețuit multe secole, iar ordinele lor religioase 
erau „secrete (...). Ele au evitat toate formele de ostentație, toate 
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simbolurile și întreaga organizare exterioară, iar formele lor de cult și 
venerație erau secrete și esoterice. Ele n-au stabilit nici un fel de 
legături cu statul și s-au opus mai mult sau mai puțin autorității 
statale”15. 

Iată, deci, că venind încă din paleolitic prin șamanismul originar 
pe care îl presupune, originalul relict antropologic din Babadag, din 
vârful „muntelui” Koyun Baba, are și recomandări istorice verosimile! 
Acolo, la nord de micul orășel, deținător al celei mai vechi geamii 
dobrogene și aflat în apropierea criptelor martirice paleocreștine de la 
Murighiol și Niculițel, se află semnele unei complexități spirituale 
umane, nu întotdeauna posibil de cuprins în tiparele – fie laxe, fie 
rigide - ale nici unei religii oficiale, oricâte răspunsuri la întrebări ar 
putea da aceasta! Acolo, în singurătate și izolare („nimeni nu mă vede, 
nimeni nu mă aude”!), la câte un revărsat de zori („Voi, Zorilor, Zori,/ 
Voi toate surori,/ Voi să nu zoriți/ Ca să-mi răsăriți!”) oamenii 
continuă să străbată drumul ascensional care începe la poala pădurii, 
spre un loc de care nădejdile lor se leagă, căci știu, din auzite, că acel 
loc pe atâția, doar, i-a ajutat!  
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GRIGORE LEȘE ȘI AROMÂNII FĂRȘEROȚI  
DIN COGEALAC 

 
                                                         Dan ARHIRE 

 

           Prin luna iulie a anului 2007, Grigore Leșe, însoțit de o echipă de 
filmare a postului TVR Cultural, se afla la Sarighiol de Deal, sat 
dobrogean aparținând de Comuna Beidaud din Județul Tulcea. Atunci 
s-a produs întâlnirea întâmplătoare – sau poate neîntâmplătoare, 
regizată de entități responsabile – între el și bătrânii aromâni fărșeroți 
din Cogealac, localitate vecină Sarighiolului. Aceștia se numeau: Mihai 
Gherase (cimpoi), Vasile Giogi, Nicolae Zogu, Dumitru Zogu, Nicolae 
Preşa, Vasile Mitrenca, Gheorge Cica, Tănase Şiapte. Auzise despre ei 
că mai cântă „folosind formele polifonico-armonice străvechi” și asta îl 
atrăgea, în mod vizibil, cu o forță de seducție care plasa tot restul 
preocupărilor acelei deplasări în poziții subalterne.  

 

1. 2007 – Dobrogea – la Cruce, Sarighiol de Deal 
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Au stat împreună la masă, i-a întrebat și i-a ascultat. Era fericit.  

 

2. Întâlnirea. 

Au ieșit la marginea satului și, pe malul unei adâncituri de de-
asupra pârâului Beidaud (căci ei cântau numai așezați, nu și în 
picioare, fiind astfel necesar un loc care să le permită asta!), i-a ascultat 
cântând.  
Au făcut planuri, le-a spus că îi va duce la Paris, iar bătrânii din 
Cogealac, oieri de o viață, păreau neîncrezători că tocmai acum, pe la 
80 de ani ai lor, cineva pe care îl știau de la televizor se interesa de cum 
cântau ei, demult! „Nu prea cred, da’ hai s-o vedem și pe asta”! – 
păreau a spune, fiecare în sinea lui. Peste mai puțin de două luni 
aveam să asist la o primă repetiție pentru un concert proiectat, o 
repetiție care se desfășura într-o casă din Cogealac. Bătrânii oieri și 
Grigore Leșe se hărțuiau cu încăpățânare, fiecare în felul lui. Auzindu-i 
cântând împreună, am avut impresia că sunt toți din același sat, dar 
nici Cogealacul lor dobrogean, nici Stoicenii lăpușăneni ai lui Grigore 
Leșe. Nu era un sat dintr-o țară, sau dintr-o zonă, era un sat dintr-un 
alt timp, cu o muzică a lui, de ritual, închisă ermetic într-o bulă așezată 
în afara istoriei, cândva și eliberată pe nepusă masă, în luna 
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septembrie a anului 2007, într-o căsuță din Cogealac; cine știe din ce 
motiv, cu ce scop. Am rămas mult timp în acea căsuță, deși după cam 
trei ore de repetiție părăsiserăm, fizic, locul. De atunci s-au întâmplat 
multe. În 2008, de exemplu, ei, octogenarii cu mâinile crăpate de 
muncă, au cântat la Ateneul Român, în concertul tradițional de 
Crăciun; în 2010, câțiva dintre ei au făcut parte dintre artiștii care au 
reprezentat România la Expoziția Mondială de la Shanghai, China; în 
2011, Institutul Cultural Român, în cadrul proiectului „Ultimii 
Rapsozi” realizat de Grigore Leșe, a lansat discul lor, „Grigore Leșe și 
aromânii fărșeroți din Cogealac” (A&A Records). Au rămas, pe acest 
disc, câteva cântece pe care nimeni în lume, probabil, nu le mai știe, 
sau nimeni nu le mai cântă așa: Cântec păcurăresc, Cântec de 
înstrăinare (Cântecul lui Iancu), Cântec de jale (Cântecul Gogăi), 
Cântec de dragoste (Scuturam velința), Fata cu mărul, Păcurarul care 
și-a pierdut oile (instrumental, cimpoi), Cântece și zâcăli din 
ceremonialul de nuntă. Da, așa este, ce nu văzuse Cogealacul! 
 

 

3. Au cântat prima oară în fața aparatului de filmat. 
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4. În 2010, la Stoiceni, Lăpuș, cântând de Sfântă Mărie, în cimitirul localității.  

Au cântat prin multe locuri, în România și în străinătate, iar în 
mai 2014, la biserica Saint-Sulpice, din Paris, alături de Grigore leșe, în 
fața auditoriului, mai erau patru dintre ei.  
Cred că am înțeles și eu, acum, de ce în 2007, la Cogealac! Pentru că 
erau toți și, chiar octogenari fiind, mai puteau, încă, să cânte! Cred că 
este posibil ca și Grigore Leșe să nu se fi grăbit cu venirea pe lume și 
nici cu întâlnitul aromânilor fărșeroți din Cogealac, până când toate 
condițiile necesare scoaterii lor și a cântecului lor în lume, precum și 
înregistrării spre eternizare a acestuia, nu au fost îndeplinite. Cântecul 
acela despre care chiar el ne vorbește în cele ce urmează. 
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5. Paris, Église Saint-Sulpice, 2012. Grigore Leșe și-a ținut promisiunea, dar nu toți 
bătrânii fărșeroți din Cogealac au avut răbdare să vadă asta! 
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„AM AVUT IMPRESIA CĂ ÎMI AUD STRĂMOȘII 
HORIND!” 

                                                               Grigore LEȘE 

 

Pe aromânii fărșeroți din Cogealac i-am întâlnit în vara anului 
2007, în timpul unor filmări pe care le realizam în Dobrogea.  

Atunci am avut impresia că îmi aud strămoșii horind, iar în 
cântul lor am descoperit rezonanțele ancestrale ale horii în grumaz din 
Maramureș.  

Sunt oameni simpli, păcurari, de un rafinament și o noblețe 
sufletească rar întâlnite, fermecători și misterioși ca spațiul de unde 
vin, ca muzica lor.. 

Din păcate, cu aromânii fărșeroți timpul nu mai are răbdare.  
La noi, sunt ultima generație care mai cântă folosind formele 

polifonico-armonice populare străvechi, iar în teren, maniere 
asemănătoare de interpretare mai pot fi întâlnite doar la fărșeroții din 
Albania, Grecia și la unele populații din Corsica, Caucaz și 
Transcaucazia.  

Spre deosebire de țăranul român care horește de unul singur, 
excepție făcând colindele și cântecele de ritual, aromânii fărșeroți din 
Cogealac cântă numai în grup. Isonul gutural însoțește linia melodică 
susținută de cimpoi, generând o polifonie arhaică cu substrat 
heterofonic. Melodia este începută de o singură persoană, de obicei cel 
înzestrat cu cea mai bună voce, fiind preluată de întregul grup după 
primele versuri. Fiecare cântăreț are intervenții solistice, în timp ce 
alții țin doar isonul pe tonică, cu vocala e. Structura muzicală 
repetitivă, melismatică, ornamentată, dă curs improvizației.  

Aromânii fărșeroți din Cogealac obișnuiesc să stea jos atunci 
când cântă, oferind un adevărat spectacol nu doar auditiv, ci și vizual, 
prin expresivitatea gesturilor și plasticitatea mișcărilor din timpul 
interpretării. 

La baza cântecelor aromânilor fărșeroți se regăsește modul 
pentatonic anhemitonic, a cărui fundamentală este cvinta. În melodiile 
arhaice apar frecvent tritonii și tetratonii, iar în diferite stări, linia 
melodică, modala, se apropie de muzica gregoriană.  

Vocea alunecă în așa fel încât sunetele reale sunt atinse rareori 
în afara cadențelor si cezurilor. Acest fel de purtare a vocii atestă marea 
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vechime a muzicii fărșeroților care datează din vremea când intervalele 
nu erau fixate, iar un sunet mai îndepărtat era atins prin alunecare.  
 

Păstori prin excelență, crescători de animale, iscusiți cărăuși și 
recunoscuți comercianți, aromânii fărșeroți ne demonstrează că 
păstrarea identității nu exclude contactul direct cu alte culturi. 
Răspândiți prin Balcani, poarta în ei spiritul munților, al văzduhului, al 
întinderilor fără de hotar, fiind unii dintre cei mai importanți 
depozitari ai vechii civilizații balcanice.  
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STEAGUL SOCIETĂȚII DE CULTURĂ  
MACEDO-ROMÂNĂ 

 
Emil ȚÎRCOMNICU 

 
 
 În fondul Societății de Cultură Macedo-Română de la Arhivele 
Istorice Naționale Centrale din București, în dosarul 5, filele 64 și 65, 
se află contractul încheiat în anul 1894 între C. Ioanidi, casier al 
Societății și Anastase Mihail, pentru realizarea steagului Societății. 
Drapelul, în culorile naționale, roșu, glben și albastru, avea pe una din 
fețe Lupa capitolina (lupoaica cu cei doi prunci), simbol al Romei, 
încadrată de lauri, deasupra căreia, pe două rânduri, arcuit, scria cu 
majuscule numele „SOCIETATEA DE CULTURĂ MACEDO-
ROMÂNĂ”, iar pe spate, de asemenea cu majuscule, „PERSOANĂ 
JURIDICĂ FONDATĂ LA ANUL 1879”.  
 Societatea de Cultură Macedo-Română a fost întemeiată la 23 
septembrie 1879, având ca președinte pe Mitropolitul Primat al 
României, Calinic Miclescu, iar ca secretar pe V.A. Urechia. În 
rândurile sale, ca membrii fondatori, erau personalități de prestigiu ale 
vieții politice și culturale din România: ÎPS Episcopul Dunării de Jos 
Iosif, Principii Dimitrie și Ioan Ghica, Dumitru Brătianu, C.A. Rosetti, 
Vasile Alecsandri, Ioan Câmpineanu, Alex. Orăscu, Nicolae Ionescu, 
gen. Chr. Tell, Gheorghe Chițu, C. Porumbaru, Menelas Ghermani, P. 
Verusi, Vasile Popp, I. Goga, Dimitrie Sturza, G. Misail, T.L. 
Maiorescu, C.F. Robescu, I. Caragiani ș.a.     

În onoarea Societății, în 18 septembrie 2019, Banca Națională a 
României a emis o monedă de argint de 31,103 gr, diametru 37 mm, 
având pe „Avers: Statuia ,,Lupa Capitolina” (Lupoaica), simbol al 
latinității, adoptat și de Societatea de Cultură Macedo–Română și un 
fragment din statutul societății; inscripţia în arc de cerc „ROMANIA”, 
valoarea nominală „10 LEI”, stema României și anul de emisiune 
„2019”;”, iar pe „Revers: portretul și numele lui Calinic Miclescu, 
Mitropolitul Primat și președintele onorific al Societății de Cultură 
Macedo-Română și portretul și numele lui V.A. Urechia, secretar, 
membri fondatori ai acesteia; inscripția în arc de cerc „SOCIETATEA 
DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNĂ” și anul înființării societății 
„1878”.” (a se vedea pagina de site a BNR: 
https://www.bnr.ro/EmisiuniDetails.aspx?idd=3822&WebPageId=726).  
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 Revenind la Contractul privind realizarea steagului SCMR, 
acesta a fost încheiat la 2 februarie 1894 pentru suma de 900 de lei, 
plătindu-se avans la încheierea contractului suma de 300 de lei, iar pe 
parcursul realizării sumele de 200 lei (la 14 martie), 200 lei (la 30 
martie) și 200 lei (la 13 aprilie), ceea ce ne arată și data finalizării lui.   
 Din alte două documente, dosarul 9, filele 52 și 53, mai aflăm că 
steagul a fost sfințit, ocazie cu care s-a făcut și un banchet, pentru care 
se solicitau fonduri la 19 mai 1895. În 2 iunie 1895, conform 
documentului din dosarul 5, fila 72, Comitetul diriginte aproba 
cheltuielile realizate cu ocazia sfințirii, în sumă de 210 lei (semnat de 
V.A. Urechia, N. Gussi și Vasile I. Dan).  
 

 „Contract 
 

Între subsemnații, C. Ioanidi, casier al Societății de Cultură Macedo-
Română și Dn Anastasie Mihail, de profesiune ceaprazar, domiciliat str. 
Gabroveni 47, se încheie următoarea învoială: 

Dn Anastasie Mihail se obligă a face un drapel de lungimea, în vânt, de 
un metru și cincizeci centimetri (1,50 m), iar lungimea în jos de la capătul 
stâlpului de un metru și douăzeci și cinci centimetri (1,25 m). 

Materia ce va întrebuința dl Anastasie Mihail la confecționarea acestui 
drapel va fi de faille și mătase, în cele trei culori naționale române, conform 
eșantionului arătat și depus la dl casier C. Ioanidi. 

În mijlocul drapelului, pe una din fețe, va fi brodat cu fir alb de argint, 
calitate fină, un desemn reprezentând lupa cu cei doi prunci, conform 
modelului ce ne-a prezentat. Lungimea lupei va fi de treizeci și cinci 
centimetri (0,35 m) cu o înălțime proporțională. 

La aceeași față se va broda, în formă de semicerc următoarea 
inscripție cu fir galben de aur curat și cu litere în înălțime de cinci (5) 
centimetri și grosime proporțională: ”Societatea de Cultură Macedo-
Română”.  
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Partea opusă a drapelului va fi împodobită cu o ghirlandă de lauri 
brodată cu fir de aur pur în formă ovală cuprinzând inscripția următoare: 
”Fondată la anul 1879”, inscripția va fi brodată tot cu fir de aur pur. În josul 
inscripției vor figura cuvintele: ”Persoană juridică” cu litere la fel. 

La ambele fețe ale drapelului, fiecare colț va fi împodobit cu câte o 
ghirlandă, formă ovală, mărime potrivită, brodată cu fir galben de aur pur. 

Câte-și patru laturi ale drapelului vor fi ornate cu galon de fir galben 
de aur curat, pe ambele fețe, după proba lăsată. 

În jurul drapelului se vor atașa ciucuri din fir galben de aur curat, în 
lungime de cinci centimetri. 

Brațul steagului se va putea desface în două bucăți, spre a se înșuruba 
după voie. Garnitura și șuruburile vor fi de alamă. 

Drapelul se va putea atașa de băț printr-o vergea de sirmă, care se va 
prinde de lemnul drapelului. 

La vârful bățului va fi un vultur de lemn sculptat și aurit reprezentând 
aquila romană. 

Drapelul va fi garnisit de la vultur până jos cu două moțuri puse într-
un șnur de fir de aur curat. 

Dn Anastasie Mihail se mai obligă a ne procura un port-drapel de piele 
de lac, o învelitoare de mușama și o cutie de mărimea drapelului pentru 
păstrarea lui. 

Prețul convenit între Dnii C. Ioanidi și Anastasie Mihail pentru 
confecționarea drapelului, în condițiunile sus arătate, este de lei noi sute 
(900) plătibil în modul următor: La semnarea acestui contract Dn Anastasie 
va primi suma de lei trei sute (300), iar restul de lei șase sute (600) îl va 
primi treptat cu înaintarea lucrării până la terminarea acestui drapel și 
predarea lui. 

Dn Anastasie Mihail se obligă a preda drapelul terminat la 1-u Aprilie 
1894.  

Acest contract s-a făcut în dublu exemplar din care cel pe timbru legal 
a rămas la dl C. Ioanidi, iar copia la Dl Anastasie Mihail. 

București 2 Februarie 1894. 
C. Ioanidi 
Anastasie Mihail 
Suma de lei trei sute am primit acum la facerea contractului 
894 februarie 2 
Anastasie Mihail 
Astăzi, la 14 Martie, am primit în contul drapelului lei două sute. A 200 
Anastasie Mihail 
Astăzi, la 30 Martie, am primit lei două sute 
Anastasie Mihail 
Astăzi, la 13 Aprilie 1894, am primit restul de lei două sute A 200 și …. 
Anastasie Mihail” 
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AROMÂNII 

                                                                                     Victor Socrate MIȘU  
 (material primit de la AVE, Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria) 

 
 

Mișu Socrate Victor, „român de 
origine aromână”, după cum însuși 
afirmă, locuind în Vidin, Bulgaria. 

Familia (bunicii și părinții) provine din  
comuna Livezi, Macedonia Grecească. 
Fondator al Comunității Românilor din 
Bulgaria și al Societății Culturale a Vlahilor 
din Bulgaria, membru al Casei de Cultură 
„Sfânta Teofana Basarab” din Vidin, care 
reprezintă cultura românească din Bulgaria. 
Născut în Cadrilater, după cedarea acestuia și 
schimbul de populație dintre România și 
Bulgaria (1940) și până în anul 1960, familia sa 
a peregrinat prin România, de la Botoșani, la 
Timișoara, în Ialomița și la Otopeni. Căsătorit 

cu o româncă din Bulgaria, părăsește România în anul 1971. 
 

 „Domnilor și doamnelor astăzi 01.06.2019 sărbătorim la Vidin 
Ziua Românilor de Pretutindeni. Vă mulțumesc pentru prezența 
dumneavoastră aici și vă doresc multă sănătate tuturor. 
 Tot în această zi de întâi iunie este și ziua copilului, și în sală 
avem mulți copii pe care îi felicităm cu această ocazie. Cu acordul 
dumneavoastră, vă rog să îmi permiteți să fac o scurtă prezentare a 
unei etnii românești din Peninsula Balcanică, așa numiții AROMÂNII. 
 Din multe documente istorice rezultă că această etnie, pe care și 
eu o consider ca fiind veche, de milenii, are origine romană-adică 
TRACI ROMANIZAȚI. Acest popor are și un imn. Iată-l:  
 

Părinteasca Dimândare 
 Părinteasca Dimândare/ N-aspirgiură cu foc mare./ Fraţ di mumă şi 
di-un tată,/ Noi, Armani di eta toată.// Di sum plocile di murmintsă/ 
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Strigă-a noștri buni părinţî/ «Blăstem mari s-aibă-n casă/ Cari di 
limba-a lui s-alasă.// Cari-şi lasă limba-a lui,/ S-lu-ardă pira-a 
focului,/ Şi s-dirină viu pri loc,/ Să-li si frigă limba-n foc,// El an 
vatra-li părintească/ Fumealia s-nu-şi harisească;/ Di fumeli curuni 
s-nu başe/ Nat an leagăn sî nu-nfaşe.// Cari fudze di-a lui mumă,/ Şi 
di părinteasca-li numă,/ Fugă-li doară-a Domnului/ Si dulţeamea-a 
somnului!» 
 

(Versiunea în limba română literară:  
Părintească blestemare/ Porunceşte cu foc mare/ Fraţi de-o mumă şi 
de-un tată,/ Noi, Aromâni din vremea toată.// De sub lespezi de 
morminte/ Strigă ai noştri buni părinţi/ «Blastem mare să aibă în 
casă/ Care de limba lui se lasă. // Care îşi lasă limba lui./ Arză-l-ar 
para focului,/  Chinui-s-ar de viu pe locu/ Frige-i-s-ar limba în focu// 
El în vatră părintească/ De copii să nu se fericească/ De familie 
cununi să nu sărute/ Prunc în leagăn să nu înfaşe!// Care fuge de a 
lui mumă/ Şi de părintescul nume/ Fugi-i-ar dorul Domnului/ Şi 
dulceaţa somnului!» 
 

Acest imn se cântă mereu la aromâni și în același timp, dacă se 
face o horă, aromânii iau steagul românesc și joacă cu el ca semn al 
românismului! 
 Acest popor din timpurile cele mai vechi a ocupat diferite 
regiuni în Peninsula Balcanică, având caracteristici diferite ale graiului 
său. Din sânul acestei etnii s-au ridicat mari oameni: Pitu Guli, 
Nicolaie Iorga, I.L. Caragiale, Ion Caramitru, și mulți alții. În istorie 
comună pe care o avem sunt și Petru și Asan, sau Ioniță Caloian, din 
familia Asăneștilor, care au întemeiat statul Valaho-bulgar. 
 În anul 1903, marele erou aromân Pitu Guli, pe care l-am 
pomenit mai sus, în timpul răscoalei din Balcani, a înființat Republica 
Crușova. Iată că, la numai doi ani de la acest eveniment, în anul 1905, 
Iradeaua Imperială consacră recunoașterea aromânilor din diferitele 
regiuni ale Balcanilor în care aceștia locuiau: 
1. Regiunile Veria, Caterinaa, Doliani, Livezi și Salonic din Grecia; 
2. Regiunile Tirana, Corcea și Moscopole din Albania; 
3. Regiunile Scopie și Bitolia din Macedonia; 
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4. Regiunile Sofia, Velingrad, Peștera și Dupnița din Bulgaria. Acești 
aromâni din aceste regiuni diferite ale țărilor sus menționate, într-o 
anumită perioadă de timp au trebuit să își schimbe locurile natale și să 
emigreze. 

Emigrația aromânilor din Balcani a cunoscut cea mai mare 
intensitate după anul 1925, având următoarele cauze: 
- Războiul greco-turc; 
- Schimbul de populație între cele două țări, ulterior încheirii războiului. 

În acele condiții istorice nefavorabile, aromânii au fost nevoiți să 
emigreze în România, în zona Cadrilaterului. Unul dintre acești 
aromâni, născut în Cadrilater, sunt și eu. 

Nici astăzi, însă, în anul 2019 când ne-am întâlnit cu acest 
frumos prilej, trebuie să vă spun că drepturile aromânilor din Balcani - 
adică învățarea limbii materne – nu există! 
  Aceasta, în condițiile în care unul dintre cele mai importante 
aspecte ale actualității și  vieții contemporane este COMUNICAREA! 
În etapa actuală, deci, când comunicarea este în totalitate liberă, noi nu 
avem o comunicare concretă între comunitățile noastre din afara 
granițelor României. Asociațiile și comunitățile din Balcani nu au nicio 
comunicare, nu cunoaștem societăți și asociații din Grecia, Albania, 
Macedonia sau România. Aromânii din România nu au nici o 
comunicare cu noi, aromânii din Bulgaria. Rugăm pe această cale să se 
facă un proiect pe viitor, prin care să fie anunțate toate asociațiile, 
societățile sau instituțiile din Balcani care se ocupă cu aromânii. Să 
avem o întâlnire inițială cu denumirea SĂ NE CUNOAȘTEM CINE 
SUNTEM! 
 În acest scurt mesaj al meu am scos în evidență numai câteva 
aspecte despre noi, AROMÂNII și ceilalți frați ai noștri din Balcani. 
 Dacă am greșit cu ceva îmi cer scuze. 
 

V-am vorbit de la român, pentru români,  
pentru că suntem frați, vorbim aceeași limbă  

și avem aceeași genetică daco-romană, 
din tot sufletul  și cu conștiința de român, 

eu,  
Mișu Socrate. 
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FESTIVALUL ȚĂRILOR DUNĂRENE  
ȘI AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI         

                                                      
                                                                  Dan ARHIRE 

 
 

După cum s-a putut constata, deja, în articolul anterior intitulat 
„Dare de seamă”, în acest an Ansamblul a organizat, la Tulcea (9-14 
mai) ediția a III-a a Festivalului Țărilor Dunărene și a Românilor de 
Pretutindeni. Festivalul este gândit ca, în preajma Zilei Europei (zi care 
precede ziua de 10 mai ce are, pentru români, conotații particulare și 
profunde, legate de momente cardinale ale istoriei lor și a țării!), 
începând chiar cu această zi, să adune, așa cum fluviul Dunărea însuși 
o face cu cei peste 300 de afluenți ai săi, reprezentanți ai tuturor 
tradițiilor culturale riverane. Credem că pentru această întâlnire 
îndreptățit loc este Tulcea, orașul de unde apele continentului, 
adunate, se pregătesc ca, prin Delta Dunării, să se dăruie, din Marea 
Neagră, lumii! În mare, organizatorii au gândit acest festival pe două 
secțiuni, pe care le voi descrie (după regulamentul festivalului!) în cele 
ce urmează: 

Secțiunea Țările Dunărene. Pornind de la dorința de a realiza o 
adevărată sărbătoare a folclorului european, stratul divers al unității 
sale culturale, festivalul are ca principal obiectiv cunoașterea, 
conservarea și promovarea culturilor tradiționale ale țărilor riverane 
Dunării. Scopul festivalului este acela de a reuni la Gurile Dunării 
(acolo unde, cu un secol și jumătate în urmă, statul român a 
îndeplinit misiunea sa istorică de a proteja primul „mugur” al 
viitoarei Uniuni Europene - Comisia Europeana a Dunării!) 
ansambluri și formații reprezentative ale folclorului țărilor prin care 
marele fluviu european trece. Convinși că tot ceea ce ține de cultura 
tradițională reprezintă primul strat în diversitatea istorică și creativă 
din cadrul unui complex geografic astfel desemnat, dorim ca această 
sărbătoare a diversității culturale europene de la Tulcea să se 
constituie într-o bună școală de înțelegere și deprindere a unității 
noastre durabile, premisă și garanție a consolidării acestei unități! În 
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cadrul acestei secțiuni sunt avute în vedere și formațiile sau 
ansamblurile folclorice ale comunităților de etnici români din țările 
riverane Dunării. 
  Secțiunea Românii de Pretutindeni. Principala activitate a 
festivalului este de promovare şi valorificare a tradiţiilor şi obiceiurilor 
populare naţionale care încă mai sunt păstrate și valorificate de 
românii care au plecat peste hotare. Expresie a recunoștinței pentru 
modul în care aceștia au conservat și promovează cultura tradițională, 
la acest festival sunt așteptați români - sau orice alte persoane sau 
grupuri care practică jocul popular românesc din oricare dintre zonele 
din România.  
  Revista DOBROGEA se înscrie, la rîndul ei și cu mijloacele 
specifice publicistice, în această linie de preocupare, anume aceea de a 
coagula, de a evidenția și promova, spre păstrare, elementele de 
cultură tradițională ale riveranilor etnici români, unindu-și, în acest 
sens și după posibilități, eforturile cu ale acestora. 
  În acest număr al revistei noastre, deja, cititorul a avut prilejul 
să vină în contact (prin articolul semnat Mișu Socrate) cu unele 
probleme cuturale ale aromânilor din Bulgaria și, în cele ce urmează, 
va avea prilejul să cunoască particularități și specificități de ordin 
cultural identitar ale românilor din Bulgaria, Serbia, Ucraina și 
Republica Moldova. 
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AVE ȘI ZIUA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 
 

Ivo Filipov GHEORGHIEV 

 
 
Ivo Filipov Gheorghiev, președinte al 
Uniunii Etnicilor Români din 
Bulgaria. 

 
Este român din Bulgaria, medic la 

Spitalul de Urgențe  din Vidin, absolvent al 
Facultății de Medicină și Farmacie din 
Craiova (1997-2003), România.  

În calitate de președinte a Uniunii 
Etnicilor Români din Bulgaria inițiază, 
derulează și coordonează proiecte în 
domeniul culturii și învățământului pentru 
românii din Bulgaria. Este preocupat și acționează în prezent de și 
pentru promovarea și păstrarea identității naționale a românilor din 
Bulgaria. 

Este pasionat și preocupat de desen, pictură, sculptură şi 
modelaj, precum și de şi literatură (compoziţie proză şi poezie). Cântă 
din vioară și trompetă. 

Organizează simpozioane și festivaluri internaționale. 
A fost decorat de Președintele României, Traian Băsescu, 

(23.06.2008) cu ordinul Meritul Cultural în gradul de Ofițer, 
categoria G, „Culte”. 
 

 „AVE, Uniunea Etnicilor Români din Bulgaria, este o 
organizație neguvernamentală care promovează cultura, tradițiile și 
obiceiurile cetățenilor bulgari de etnie română, în spiritul respectării 
legalității și principiilor democratice în Uniunea Europeană și 
reprezintă interesele culturale și civice ale comunității românilor din 
Bulgaria. Cu sediul în Vidin, AVE U.E.R.B își desfășoară activitatea 
într-o regiune extrem de importantă din punct de vedere geo-politic 
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pentru românii din Balcani, zonă locuită în mare parte de etnici   
români, ceea ce ne îndreptățește să credem că, în prezent, se manifestă 
un climat favorabil demarării unor proiecte euroregionale în beneficiul 
etnicilor români și având un număr mare de membri în toate regiunile 
din Bulgaria locuite de aceștia. 
              Proiectele au ca acțiuni imediate dezvoltarea unei cooperări 
culturale între regiunile cu masă compact românească, creșterea 
nivelului de comunicare corectă în limba maternă, a nivelului de 
informare în procesul de comunicare a limbii române, promovarea 
cercetării interferențelor culturale și de limbă dintre diferitele regiuni 
cu români din Bulgaria,  în scopul promovării tradițiilor și obiceiurilor 
acestora. Aceste regiuni au caracteristici geografice și etno-folclorice 
similare cu cele din Romania si Serbia, oferind, practic, aceleași 
condiții și  posibilități de dezvoltare culturală și educațională, cu 
influențe în domeniul   economic. 
 

Principalul obiect de activitate desfășurat efectiv 
 AVE U.E.R.B și-a propus de la înființare să păstreze obiceiurile, 
tradițiile, limba și cultura etniei  române prin stoparea procesului de 
asimilare care a fost aplicat asupra românilor din Bulgaria de-a lungul 
timpului. Aceasta, în concepția AVE, se poate realiza prin 
recunoașterea românilor de la sud de Dunăre și prin  trezirea 
conștiinței de român, ca oameni demni, ce fac parte din națiunea 
română 
   Organizația noastră are ca  obiectiv principal renașterea 
culturală și educativă a  etnicilor români din Bulgaria, ca o parte din 
marea familie europeană, prin deschiderea de clase și grupe cu predare 
în limba română, unde se asimilează cunoștințe de istorie, etnografie și 
folclor și prin organizarea de evenimente folclorice și științifice 
(festivaluri și mese rotunde, excursii și schimburi de experiență, 
expoziții, concerte și piese de teatru, activități religioase etc.). 
 

Derularea proiectului Funcționarea claselor pilot cu 
predare în limba română în Bulgaria pentru comunitatea 
românească din Vidin, destinat să încurajeze promovarea 
limbii române. 
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Tineri, preșcolari, școlari și adulți sunt pregătiți de profesori 
cunoscători de limba română, pe o perioadă de un an întreg. Acest 
proiect este continuat din anii anteriori.  
Am conceput acest proiect cu câțiva ani în urmă, având ca scop 
promovarea conceptului de educație  adaptată cerințelor sociale 
actuale, pentru menținerea limbii române în rândul comunității 
românești din Bulgaria. Limba română fiind transmisă doar pe cale 
orală din generație în generație, se vorbește în prezent cum se vorbea 
acum 100 de ani în Oltenia, fiind deci o limbă arhaică (de exemplu: 
trenului, cei în vârstă, îi spun carul cu foc). 

De aceea tinerii au interes să învețe limba română literară să știe 
să citească, putând să se integreze pe piața muncii din România, 
precum și la studii, deoarece Vidinul este cea mai săracă zonă din 
punct de vedere economic a Bulgariei. Astfel, tinerii care au participat 
la Taberele ARC organizate de Ministerul Pentru Românii de 
Pretutindeni din România au învățat cum să coopereze, să comunice și 
să se raporteze la colegii din comunitățile istorice prin implicarea lor 
într-o experiență creativă comună. 

Proiectul Funcționarea claselor pilot cu predare în limba 
română înseamnă, din punctul meu de vedere, o orientare privind 
potențialul și dorința de afirmare a fiecărei persoane din comunitatea 
românească. Proiectul, care este un proiect pilot, reprezintă un succes 
și sper să devină un proiect național specific. El se va baza pe 
cunoaștere, colaborare, respect, încredere, ajutor, performanță, creație, 
inventivitate, atitudine pozitivă. În Bulgaria a sosit momentul unor 
programe specifice de afirmare a identității, adaptat spiritului 
românesc. Comunicarea în limba română poate face legătura lăuntrică 
între aspirație, dorință de manifestare a tinerelor generații, potențial, 
tradiție, locuri și fapte ale universului urban, cunoaștere, cultură, 
tehnologie, întrecere și promovare. 

Pentru derularea acestui proiect s-au efectuat următoarele 
activități: 
- Sărbătorirea zilei de 3 martie, Ziua Națională a Bulgariei, unde copii 
au recitat poezii despre Războiul de Independență 1877-1878 și au 
urmărit o dezbatere pe tema: Aportul Armatei Române la eliberarea 
Bulgariei; 
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- Sărbătorirea Zilei limbii române pe 31 august și implicarea copiilor de 
la clasele pilot printr-un recital de poezie în limba română, de la 
Gheorghe Vieru, Mihai Eminescu, George Sion, Mihai Anghelov; 
- 1 decembrie Ziua Națională a României, 30 noiembrie Sfântul Andrei, 
ocrotitorul românilor; 
- Participarea  copiilor la Caravana Teatrului Românesc la Vidin, 
organizată de Institutul Cultural Român; 
-Selectarea copiilor de la clasele pilot pentru a participa la Tabăra ARC 
organizată de  Ministerul pentru Românii de Pretutindeni: Piatra 
Neamț, Sulina, Poiana Pinului, Eforie; 
 -Proiecte bilaterale RO-BG, 2014-2015  Erasmus+EU activ: grijă 
pentru mediul meu  Erasmus+ EU creativ: Micii mesteri mari;                             
- 2017-2018 Participare copiilor de la clasele pilot din Vidin pe proiect 
transfrontalier Intitulat EU artist: Puppets play and story days, 
proiectul este implementat prin programul european Erasmus+ 
Acțiunea Cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scop educațional (Proiect 
de mobilitate pentru tineri și pentru lucrătorii de tineret) și are ca scop 
eficientizarea utilizării instrumentelor digitale și dezvoltarea de 
competențe în rândul tinerilor, mizând pe valențele fotografiei 
etnografice și valorizând dialogul intercultural și tradițiile în contextul 
culturii europene. Participanți: 15 tineri din comuna Poiana Mare-Dolj 
(RO) și 15 tineri din zona Vidin (BG). 
-Excursii tematice pentru elevi și profesori de origine română de la 
clasele pilot cu predare în limba română.  Elevi și profesori de origine 
română de la clasele pilot cu predare în limba română au vizitat 
România pentru două zile în regiunea Olteniei, cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului Marii Uniri, întorcându-se în Bulgaria impresionați și 
conștientizând apartenența la neamul românesc, prin limbă cultură și 
civilizația care ne unește. Proiect sprijinit de Institutul Eudoxiu 
Hurmuzachi.  
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„UNII NE SPUN VLAHI, ALȚII NE SPUN RUMÂNI!” 
                                                                   

 Olga Gherasimova NICOVA 
Sat Gâmzova, Timocul bulgăresc 

(material citit de autoare la Ziua Românilor de Pretutindeni,  

la Vidin, în ziua de 1 iunie 2019) 
 
                                               

Este profesor (în prezent pensionară, 
dar continuând, încă, să predea), 
specializările sale fiind: biologie, chimie, 
geografie, limba franceză, de 30 de ani 
exercitându-și nobila profesie în satul 
Gâmzova. 

Pasiunile domniei sale sunt culegerea 
și conservarea folclorului autentic român-
vlah la sud de Dunăre; de asemenea, 
promovarea acestuia, astfel încât, de peste 
40 de ani, o face învățând pe copiii din satul 
Gâmzova cântecele și dansurile vechi și prin participarea, cu aceștia, la 
orice manifestare de gen din Bulgaria, Romania şi Serbia, atunci când 
este posibil. 

De asemenea, predă limba română şi a folclor doritorilor prin 
Uniunea AVE Uniunea Tinerilor Etnici Români din Bulgaria. 

 
„Una lume ne spune vlahi, alți rumâni! Prin cărți citim, că din 

traci și din slavi s-a făcut populația noastră în valea Timocului 
bulgăresc. 
 Este și o (altă!) versiune, că cineva din satul nostru a venit din 
țară (România, n.n.), din satul Patule. Trei frați: Florea, Adă și Marmă 
a lui Trăistaru. Frați ai lui Țăreanu, ai lui Constantin din Salcia, dar noi 
ne-am pomenit pe acest pământ. 
  Când eram mică acasă, cu noi, se vorbea în limba rumână. 
Bunica mea, Ioana, nu știa limba bulgară, ne povestea și ne cânta tot în 
limba rumână. La copilași în leagăn le cânta: Nani, nani, puiul 
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Stani/Vino, mâță, de-i dă țâță/ Și tu, soamne, de îl adoarme/ Și tu, 
pește, de mi-l crește. 
 Prin obor cu vitele se vorbea tot în limba rumână, numele 
bunicilor și părinților prin sat erau: Vanciu, Ion, Florea, Ficu, Radu, 
Goce, Vasile, Vodă, Floarea, Măriuța, Ana, Ioana, Vasilca, Nița, Voica. 
Dar, când se făcea vorba de familiile din sat, cei bătrâni spunea: A lui 
Radu, Toma, Marinciu, Ursoiu, Lupu, Iepure, Oaie, Mâniosu, Bebe.  
 La câmp se pleca cu carăle la locuri care se numeau astfel: 
Fântâna Înaltă, Groapa Popii, La Corniși, La Fântâna Radului, La 
Fântâna Papugiilor, La Potocul Viilor etc. 
 Toate ritualurile, datinile, obiceiurile se făceau în limba rumână, 
și în biserică, atunci când ne ducea bunica, popa cânta și predica în 
limba română. Asta tot s-a ținut minte de noi, copiii din acele vremuri, 
dar copii fiind nu le-am putut  înțelegea pe toate, pentru că, atunci 
când am împlinit vârsta de șapte ani, ne duceau la grădiniță să învățăm 
limba bulgară.  
 Cu bunicul meu, Vanciu a lui Stancu Gață, vorbeam mai mult 
seara și ne spunea: Ascultă, fata mea, datinile, obiceiurile, horele, 
cântecele și tot ce auzi pe lângă noi, astea ne-au păstrat limba, ele au 
rămas ca niște candele aprinse pe altarele credinței noastre! Dacă s-ar 
stinge ele, ne-am stinge și noi! - Noi? - Da, noi! 
 Noi am plecat să ne căutăm rădăcinile, am crescut, am învățat în 
școală bulgărească, ne-am căsătorit, am plecat pe la festivaluri în țara 
Rumână, acolo am auzit graiul, cântecele, am văzut obiceiuri, acolo am 
văzut pe scenă porturi. Am adunat multe materiale, care trebuie să se 
sistematizeze. Pentru noi asta a fost cel mai greu lucru. Nu știam cum. 
Am despărțit tot materialul în șase capitole: 
I. obiceiuri legate de ciclul vieții omului: a. Naștere; b. nuntă; c. 
Înmormântare; 
II. datini și tradiții legate cu toate sărbătorile pe calendarul de 
biserică: de la Anul Nou până la Crăciun; 
III. sărbători și obiceiuri legate cu ciclul agricol: a. arat, semănat, 
adunarea și păstrarea recoltei; b. scoaterea animalelor la iarbă și totul 
ce cuprinde acest ritual; 
IV. Ceremonii care nu sunt legate cu ceva anume-cântece, hori, 
melodii la hori, denumirea horii, ghicitori, descântece; 
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V. Portul nostru local de la copii până la oameni în vârstă: a. portul 
oficial; b. port pe acasă; c. port de dus la lucru câmpului; 
VI. Numele: a. la familiile la lumea noastră din sat; b. numele la 
terenurile agricole din câmp 
  Am început să scriem o carte cu numele De la naștere până... 
dincolo de moarte să fie pentru nepoții, strănepoții noștri și de toată 
lumea. Am vrea să fie tipărită carte în graiul nostru oltenesc. 
 Părinții noștri ne-a păstrat limba, tradițiile, porturile, versurile 
în cântece, horile, în zadar că nu au știut să scrie. Ei au predat din gură 
în gură, de la părinți la nepoți și așa de au ajuns toate până la noi.  
 

 
 
Olga Nikova, din Gâmzovo, Timocul bulgăresc, Bulgaria. Învață copiii tradiția 
românească! Neplătită! Neîntrebată! 
  
Dar noi am făcut și scenariu la toate obiceiurile din sat, așa că am 
putea să le arătăm pe scenă. Gândim ca să trăiască folclorul nostru și 
limba, trebuie să începem de la copii - așa nu are să sece izvoarele, că 
cei bătrâni nu o să trăiască în vecie. Cu copii de la școala pilot și 
părinții lor am făcut o formație, Gâmzoveanca, către AVE UERB, cu 
care mergem pe la festivaluri în Rumânia, pe unde ne poartă soții 
Gheorghiev. Poate ar fi bine ca obiceiurile să fie tipărite și  în afară de 
carte, să fie puse și poze. Le am adus și pe ele.” 
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IELELE ȘI ZMEUL 
 

Silvia-Diana ŠOLKOTOVIĆ  
  
 

Din Kladovo, Serbia, născută în 
Craiova, România, absolventă (1987-1992) a 
Facultății de Științe Economice, profil Finanțe 
– Contabilitate, a Universității din Craiova,  
România și (2007-2010) a Facultății de Litere, 
profil Engleză – Română, Universitatea din 
Craiova,  România; master (2010-2012) la 
Facultatea de Litere, profil Anglistică, a 
Universității din Belgrad,  Serbia. 

Doctor al Facultății de Litere a 
Universității din Craiova,  România, profil 
Antropologie.  

Din 2011 și până în prezent, profesoară de limba engleză, limba 
română, limba franceză și economie la diferite școli generale și licee 
din România și Serbia. 

 
Cărți publicate 
- 2010, Mitologia vlaho-românilor din Valea Timcului, AIUS Craiova, 
ISBN 978-606-562-074-2; 
- În curs de pregătire Ritualurile de trecere la românofonii din Serbia 
Orientală ; 
- În curs de pregătire Comunicarea bidirecțională cu Lumea de 
Dincolo, o morfologie oniro-etno-tanatică. 

 
Din punctul de vedere al medicii populare timocene, căsătoria, 

inclusiv cea de probă, care în mentalitatea sătenilor nu e diferită de cea 
încheiată și prin acte, reprezenta o rezolvare a problemelor legate de 
sexualitate în special la pătura tânără a populației. 

Conform statisticilor, vârsta la care se realizau căsătoriile până 
prin deceniul șapte de la sfârșitul secolului trecut era în marea 
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majoritate sub 18 ani. Fenomenele legate de refuzul tinerilor de a se 
căsători ducea la presupunerea că acest gest e determinat de o 
activitate sexuală cu ființe demonice, cu Ielele sau cu Zmăul. În cazul 
ielelor e vorba numai de întâlniri unice, întâmplătoare, ale persoanelor 
de gen masculin cu aceste zâne, care le suceau mințile, pe câtă vreme 
povestirile legate de transformarea zmeului într-o tânără frumoasă 
(care sunt rare) sau de un tânăr (sau mai mulți) care vizitează fete sau 
femei, de obicei tinere, presupun o perioadă mai lungă de timp. În 
credința populară, la fel ca orice ființă supranaturală, atât ielele, cât și 
zmeul, sunt atât benefice, cât și malefice. Ei apără zona în care trăiesc 
nu numai de alți demoni, ci și de fenomene meteorologice potrivnice, 
ocrotind culturile, pădurile și chiar locuitorii. Considerate a fi un fel de 
zâne care nu fac rău decât dacă sunt provocate/ deranjate, ielele apar 
în mentalierul local ca niște tinere înveșmântate în straie străvezii, cu 
părul lung, despletit, care locuiesc în păduri, de obicei în munți, în 
locuri retrase, departe de așezări umane. Ljubinko Radenković, etnolog 
la Institutul de balcaneologie din Belgrad, e de părere că ele sunt 
sufletele fecioarelor a căror viață a fost întreruptă înainte de a-și 
îndeplini scopul pentru care au venit pe pământ, suflete care nu 
părăsesc lumea aceasta până la împlinirea perioadei care le era 
destinată a o petrece pe lumea asta. La Štubik, Zlatimir Pantić spune că 
apar atunci când se aprinde focul noaptea lângă izvoare sau pâraie și se 
cântă din fluier. Se apropie încet și ies la lumina focului și încep să 
joace în jurul celui care cântă. Cel care provoacă intenționat o 
asemenea întâlnire își asumă un mare risc, întrucât ielele nu-l vor lăsa 
să întrerupă cântatul până nu vor obosi, iar acest lucru se întâmplă de 
obicei doar în zori, iar cântărețul se va îmbolnăvi de epuizare. În afară 
de asta, cel care s-a întâlnit cu zânele pădurii, nu va mai fi capabil să se 
gândească la o ființă umană de fel feminin, ci va visa doar la ele. Se 
spune că sunt demoni „curați ” care apar în număr impar, unii spun 
trei, alții șapte, sub forma unor fete desculțe și despletite, mereu vesele 
și jucăușe, care se prind în horă atunci când aud muzica și care nu apar 
in sezonul hibernal, ci numai cât e vreme bună. Nu apar în calea 
nimănui, întâlnirile cu ele având loc doar dacă se merge noaptea prin 
pădure și se trece prin locurile unde au obiceiul să iasă: poiene, 
izvoare, malurile pâraielor. Atunci devin ostile. 
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 În schimb zmeii trăiesc în apropierea satelor, făcându-și apariția 
noaptea în casele tinerilor, prin aceasta înțelegând foarte rar băieți sau 
bărbați, și, de obicei, fete, neveste sau văduve tinere, cel mai des. 
Simptomele celor vizitați de zmei sunt paloarea feței, dezinteresul față 
de viața diurnă, retragerea din tot ce înseamnă comunicare și 
participare la evenimente din familie sau cercul de prieteni, lipsa de 
interes pentru activitatea sexuală. În mitologia populară, zmeul, din 
punct de vedere fizic, este amestecul a două animale: pasăre și șarpe. 
Este eroul epic care apără culturile de norii negrii aducători de 
grindină, ocrotitorul oamenilor luptându-se împotriva alelor. Are un 
potențial erotic deosebit. Originea lui este explicată diferit, de la o zonă 
la alta. Astfel, apariția lui este considerată a fi transformarea crapului 
care a împlinit 40 de ani și căruia îi cresc aripi și picioare sau a șarpelui 
care a împlinit 100 de ani. Atunci când se mișcă, se transformă într-o 
minge de foc. În Homolje, zona cu cele mai multe întâlniri cu zmeii, 
acesta e văzut căzând din cer ca o minge în flăcări, rostogolindu-se pe 
pantele dealurilor, lăsând în urmă o dâră de foc și împânzind aerul 
dimprejur cu scântei. În Ključ, Ljubica Kamenović din Mala Kamenica, 
a avut o întâlnire cu doi zmei în pădure. Pe timpul celui de-al doilea 
război mondial, nemții au început să adune animalele de prin sate, 
astfel că, împreună cu cei doi frați ai ei, copilă fiind, a plecat cu caprele 
și vacile familiei pe munte, în pădure, iar noaptea a văzut trecând peste 
râu două felinare, a crezut ea. Întrebându-i pe frați ce e cu ele, aceștia 
i-au răspuns să-și vadă de drum, să nu-și facă griji, că nu au treabă cu 
ei. Când s-au apropiat, a văzut două sfere zburătoare arzând, una mai 
mare, alta mai mică, ce lăsau scântei în urma lor. Dimineața de-abia 
frații i-au spus că erau zmei, dar n-au vrut cumva să o sperie, să țipe și 
să atragă astfel mânia zmeilor asupra lor. Momir al lui Șturmă din 
Vrbica Mare, băgat în casă la Korbovo, pe timpul armatei făcută lângă 
Zajecar (în perioada interbelică), a văzut noaptea, fiind de strajă, 
rostogolindu-se pe dealul din apropiere sfere de foc. S-a speriat de 
eventualitatea unui incendiu, dar a fost surprins că nimic nu se 
aprindea la trecerea lor și că, așa cum au apărut, au și dispărut, ca și 
când nu ar fi fost nimic. Dimineața i-a fost rușine să povestească, de 
frică să nu râdă colegii de el. De-abia după un timp un superior l-a 
întrebat dacă atunci când e de gardă noaptea apar zmeii și așa a aflat 



101 
 

despre existența lor și despre faptul că se duc să viziteze o văduvă din 
satul apropiat. Se știe că locuiește în scorburile copacilor bătrâni, 
stejari sau fagi, și că sunt de două feluri: certăreți și puși pe stricăciuni 
și liniștiți, dar că ambele feluri sunt mari iubăreți, amanți cu un apetit 
sexual dezvoltat. De aceea cei aleși de ei sunt fizic epuizați după o 
vizită, cu toate că se spune că abia spre dimineață, atunci când satul e 
cuprins de cel mai adânc somn, zmeii își fac apariția, dându-și drumul 
pe coș, în interior luând forme umane, și dispărând la primele semne 
ale răsăritului. Se spune că pot pătrunde în locuințe prin orice 
crăpături găsesc în ziduri. Rodul iubirii lor se poate materializa în copii 
care au ca semne distinctive, spre exemplu aripioare la subraț, și care 
sunt înzestrați cu putere mare. De asemenea, se spune că întrețin 
relații sexuale și cu ielele și cu alele. Slobodan Zečević  afirmă că zmeul 
„are numeroase legături cu femei frumoase. Aproape nu există sat în 
care să nu se vorbească de măcar o femeie care trăiește cu astfel de 
demoni. Zmeul intră doar noaptea pe coș și ia chipul unui tânăr 
atrăgător. Se crede că are o potență extraordinară, femeile devenind 
palide și fiind epuizate, pierzând apetitul sexual pentru bărbați.” 
(Zečević, 1969, p.342). Ca rezultat al cercetărilor de teren, Annemarie 
Sorescu scrie că zmeul apare doar noaptea, „caracteristică prin 
excelență demonică – de multe ori, această reprezentare se suprapune 
peste moroi […] Intră pe coș, iar tânăra năpăstuită de zmău nu se mai 
mărită până când acesta nu este găsit și omorât. Zmeii trăiesc în 
scorburi de copaci și, când li se dă foc, rămâne în urma lor o grăsime cu 
proprietăți magice, care poate trata infertilitatea feminină: […] Aia a 
fost, zmău acela s-a făcu pe śeri. Ca… Cum să spun-io-așa luuung. Ș-a 
făcut capu-așa. Și el s-a bagat pe coș. La care s-a momit el la f’eće 
mari, aia nu s-o mai măritat car’e-a avut zmău pe ea. Da. că el a fost 
baiat ca când e șî omu ei. Pa da. Ama [Dar] la urmă i-a găsât. I’acu 
că … l-a padzât und’e șad’e el, zmăul ăla. Znači [Înseamnă] acolo 
l’emnu ăla are șćii, butoarcă. […] Șî l-a vadzut că să bag-acolo, șćii, 
car’e-a vadzut că fata lui nu sa mai mărităăă ori că aia. A stupat cu … 
înd’esupra butoarca șî i-a dat foc d’e jos. Șî l-a ars pe zmăul ăla. Șî el 
a avut untură la urmă, ca porcu. A ei a găsât untura aia-n butoarca 
aia, acolo, ș-a luvat untura d’e-aia, pus pe cărbune șî s-a fumat, el nu 
a mai avut treabă pe urmă cu,aia, cu familia aia će s-a momit el la 



102 
 

ea.” (Sorescu, 2012, pp.196-197)  Tot la Sorescu întâlnim explicația că 
termenii de zmă(i)os, zmăioasă se utilizează pentru partenerii zmeilor, 
că o metodă de a scăpa de vizitele nocturne ( de către cei care doresc 
acest lucru) este să se spele pe față cu propria urină. „Da o bab-a m’ea 
mi-a povestât, zâśe mâna ea oil’e, da îșća, păcurarii mulg oil’e la 
băśie. Șî odat-a cotropit-un foc. […] Stano, visășć tu șeva? Pă, zâśe, 
visăz. Ș’e visășć tu? Pă, eće, visază noapća că će vin, ea a fost muiere, 
i-o murit omu, ș-o muiere-așa sângură. Vin, eće, oamini la ea șî eće 
kao [ca și cum] vin oamini la ea. Da ea zâśe: Ma șćii tu śe să faś? Să 
t’e duś, zâśe, astară, zâśe, după … coșăr’e, und’e-a dormit la munće, șî, 
zâśe, să să pișe-n mână șî să speli p’e ochi. Să d’a cu pișăț p’e ochi. Șî 
ea a făcut așa, s-a dus cum a zâs moșî ăia, păcurarii, șî noapća 
visadză iar, vin iar ăia, băiețî ăia, niscai băieț. Aaaa, zâśe, a, će 
poganiś [te spurcași, śică. Șî d’-aśi nu a mai visat. Eće. S-a brańit [s-a 
apărat] d’e aia cum s-a brańit, śćii. Că aia-a zâs că focu ăla a 
cotropit-o că aia-i zmăoasă.” (idem, pp 198-199) 
 

NOTE 

 

1. Într-un documentar realizat pentru televiziunea RTS1 din seria 
„Misterele Serbiei” 

2. Ale – spirite rele (n.n.) 
3. Scorbură – grai local. 
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PROBLEMELE PRIVIND STUDIEREA 
FOLCLORULUI COREGRAFIC DIN REPUBLICA 

MOLDOVA (1) 

Antip ȚARĂLUNGĂ 
 
 

Din Chișinău, Republica 
Moldova, absolvent al Colegiului de Arte, 
secția „Coregrafie”, Soroca – Republica 
Moldova (1971-1973) și al Institutului de 
Stat din Leningrad, secţia coregrafie – 
Rusia (1974-1978); dansator, artist amator, 
coregraf, fondator și coregraf al mai multor 
ansambluri, profesor, cercetător (1991-2015) 
la  Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, 
Chișinău (Republica Moldova), membru 
fondator (2005) și președinte al AO 
Asociaţia Coregrafilor „Centrul Folcloric 
Moldoviţa”, Chișinău (Republica Moldova), președinte (din 2009 până 
în prezent) al Uniunea Coregrafilor din Republica Moldova, Chișinău; 
fondator, director, coregraf (din 1998 până în prezent) al Ansamblul de 
Dans Popular „Cireşarii”, din Chișinău; autor al mai multor monografii 
(opt), cinci lucrări tematice, capitole în mai mute monografii și a 
numeroase articole în reviste și ziare. I s-au conferite numeroase ordine, 
medalii și distincții. Este „Maestru în Artă” prin decret prezidențial.  

 

 (fragment dintr-o lucrare pe tema dansului popular, aflată în 
curs de redactare) 

În ultimii ani, necătând la sărăcia economică ce ne apasă viaţa, 
tot mai des întâlnim în limbajul oamenilor, chiar şi în mediul urban, 
termenul de „dans folcloric". 

Această denumire generală  - „dans folcloric”, cu numele sale 
proprii: „Chindia", „Băieţelul", „Frunza nucului", „Роаmа" etc., este 
mai „progresistă”, mai nouă în timp, faţă de denumirile ce apăreau 
chiar şi în programele de concert ale formaţiilor artistice, atât în 
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colectivele de artiști amatori, cât și în cele profesioniste. Denumiri aşa-
zise tradiţionale, cum erau: „Dans bătrânesc", „Dans de mână", „Dans 
moldovenesc", „Dans bărbătesc", „Dans femeiesc", „Haiducesc", 
„Rusesc", „Ucrainesc" etc., denumiri ce se născuseră sub influenţa 
ideologiei timpului, acționau spre egalarea tuturor popoarelor, chiar şi 
în tot ce mai aveau ele naţional – arta tradițională. 

Trebuie menţionat că fiecare denumire a dansului folcloric poartă 
totodată şi responsabilitatea, în conţinut, faţă de filosofia însăşi a 
poporului pe care îl reprezintă. Bunăoară, dansul folcloric „Copăcelul" 
este un dans de tip horă, alcătuit din trei părţi, unde fiecare parte a fost 
dedicată copilului când începe să se ţină copăcel. Cele trei părţi  se 
dezvoltă interpretativ fiecare aparte, totodată formând în ansamblu о 
creaţie artistică unică. Paşii ce se interpretează mai cu siguranţă, mai cu 
precizie în partea a doua şi a treia a dansului sus-numit, reflectă astfel 
chiar dezvoltarea fizico-umană a copilului. 

În dansul „Ciocârlia" filosofia este mai simplă, căci toată acţiunea 
se desfăşoară în jurul celor trei persoane - un băiat şi două fete ca 
interpreţi. 

Băiatul reprezintă „corpul" păsării, iar fetele reprezintă aripile 
ei. Este un dans destul de modest cu mişcări de improvizare venite din 
sufletul interpreţilor, influenţate de melodia dansului. 

Luând în consideraţie povestirile orale ale informatorilor că, la 
horele satului ori la alte ocazii de joc, dansurile jucate erau majoritatea 
improvizări ale interpreţilor, se poate deci considera că dansul folcloric 
a provenit de la un „eu", de la о persoană cu talent deosebit. 

Deci, dansul folcloric, ca şi cântecul, a îndeplinit rolul de 
„povestitor” al întâmplărilor trecute şi prezente, pentru fiecare 
generaţie în parte și constituia о trăire în colectiv a celor mai 
luminoase simţăminte omeneşti. Vorba omului de la ţară: „Să trăiești 
cu dragoste faţă de tot ce te înconjoară!". 

Şi dacă urmărim istoria dezvoltării culturii româneşti, apoi 
vedem că începutul este încă din an. 776 î.Hr. , de când a fost prima 
competiţie oficială, organizată de atenieni, în care pe primul plan erau, 
ca obiect de concurs, dansurile „povestitoare”. Dansuri după motive 
(întâmplări) din viaţă, însă mai des după învăţătura lui Homer, care 
spunea: „Ocupaţiile în timp de pace şi în timp de război, meseriile, 
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politica şi diplomaţia,  înţelepciunea, curăţenia, îndatoririle faţă de 
părinţi şi zei - trebuie să devină crezul fiecărui atenian"1. Din cele 
relatate de scriitorul Flaciere, reiese că atât morala, etica, estetica 
neamului nostru cât şi arta folclorică (,,dansul"), aparţin fondului 
străvechi, cu rădăcini ce se trag din perioadele predecesoare românilor. 
,,E o regiune de influenţe necontenite, ba uneori chiar un ţinut de 
drumuri pe care se vântură neamurile", spunea Theodor Burada, în 
unele din lucrările sale. Aflată în centrul Europei, ţărişoara noastră, 
practic, este ca о punte de trecere a unui popor spre altul. 

Însă să revenim la dansul folcloric, căci el ne este subiectul 
cercetării. 

„La romani, cel mai vechi joc, era în onoarea zeului Marte, ce se 
celebra de către preoţii Salii "2. Al doilea joc - după cum considera 
folcloristul Theodor Burada - era jocul Colisalii, ce se dansa în cinstea 
regelui Romulus. Acest dans era jucat  „în tot anul către luna Mai, în 
muntele acela unde a ţinut Romulus joc, (...) jocul căluşarilor, pe care îl 
cunoaştem cu toţii"3. „Рrеосuрагеа pentru jocul popular este evidentă 
la observatori de formaţie diferită, în epoci diferite (istorici, artişti, 
interpreţi, compozitori, profesori, scriitori, apoi folclorişti, 
etnomuzicologi, literaţi, coreologi, ori pur şi simplu călători, 
observatori neutri); accentul majorităţii covârşitoare a acestor 
consemnări - de cele mai multe ori ocazionale - cade în  primul rând pe 
desfășurarea jocului"4 . După cum ne arată folcloristul Corneliu Dan 
Georgescu, cu cercetarea folclorului la diferite etape ale epocii se ocupau 
diferiți specialiști. Cu regret trebuie menţionat faptul că cele mai puţine 
descrieri care ne-au rămas, îi revin dansului folcloric! Se poate 
presupune că şi în trecut, în toate perioadele acestuia, ca şi acum, 
existau probleme în studierea dansului ca subiect de cercetare. 

De fapt cercetarea folclorului atât muzical, cât şi coregrafic, este 
împărțită de etnofolcloriştii români, cu limite aproximative,  în patru 
perioade: 
1) ,,veche”- sec. XI-XVI 
2) „medie" – sec. XVI-XIX 
3) „nouă" – sec. XIX până în 1930 a sec. XX 
4) „contemporană”- perioadă caracterizată prin studiul sistematic 
al culturii populare, inclusiv al muzicii jocului, conform unor „planuri 
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de acţiune centralizate, aplicate prin intermediul Institutului de 
Folclor, înfiinţat în 1949"5.  

Trebuie de menţionat faptul că, în anul 1991, prin efortul 
folcloriştilor de la Institutul de Limbă şi Literatură al Academiei de 
Ştiințe din Moldova, a văzut lumina zilei Cursul teoretic de folclor 
românesc din Basarabia, Transnistria şi Bucovina cu simbolica 
denumire -„Creaţie рорulaгă" şi, după  cum s-a exprimat Petre Florea, 
această lucrare: „este о completare a istoriei folcloristicii româneşti"..., 
iar actualul volum „va rămâne ca о realitate notabilă  în istoria şi teoria 
folcloristicii româneşti, prin apelarea de către autori la un vast material 
bibliografic şi prin seriozitatea unei arii tematice impresionante"6.  
După luarea în calcul a puţinei literaturi de specialitate ce există la noi, se 
poate spune că studierea folclorului pe parcursul primelor trei perioade s-
a efectuat ocazional, abia în perioada a patra putând fi văzut acel complex 
de cercetare cu aspectele culturii, atât spirituale, cât şi materiale. 

Necătând că în perioada contemporană se efectuau cercetări 
planificate, în cercetarea folclorului coregrafic avem foarte multe pete 
albe, ce încă o dată ne demonstrează lipsa specialiştilor în materie, 
specialiştilor coregrafi. 

Aceasta este una din principalele probleme în studierea 
folclorului coregrafic. Avem în vedere lipsa oamenilor ce au cunoştințe, 
atât practice, cât şi metodice, în domeniul respectiv, a specialiştilor în 
stare a efectua observații directe, cu notaţii al folclorului cercetat. Adică: 
descrierea dansului interpretat de informator și descifrarea muzicală a 
mişcărilor de dans, după sistemul de notație care există în practică. 

La ora actuală este de dorit ca specialistul să cunoască şi să 
practice lucrul cu camera de luat vederi sau fotoaparatul, magnetofonul, 
să ştie ce şi cum să converseze cu informatorii. În cel mai rău caz să-și 
însuşească practic acel dans demonstrat de informator, ca mai apoi, 
revenind din expediţie,  să-l poată  „aşterne” pe hârtie. Într-un cuvânt, 
specialistul–coregraf trebuie să fie totodată dansator, coregraf, etnograf, 
folclorist, coreolog, lingvist (strigăturile dansului), fotograf, operator 
video, muzicolog, sau măcar să posede unele noţiuni, în loc de 
cunoştinţe muzicale.  În al doilea rând, specialistul este dator și ca, în 
mod diferenţiat, să lucreze şi cu literatura, arhivele şi notiţele de pe 
teren ce au fost efectuate până la el. El mai trebuie să cunoască metodele 
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de cercetare ale şcolii etnofolclorico-sociologice elaborate şi verificate în 
practică (şcoala românească, ungurească, sovietică). 

La fel una din principalele probleme ce au existat şi există, cu 
părere de rău, şi în zilele noastre, este tendinţa de a aprecia folclorul 
coregrafic - nici mai mult, nici mai puţin -  ca pe о activitate de interes 
artistic. 

Să luăm de pildă obiceiul „Nunta ţărănească",  numită încă 
Malanca, ce se petrece în ajun de an nou. „Îmbrăcaţi în costume 
naţionale, ei alegeau din rândurile sale mirele şi mireasa"7  şi, după 
cum descrie Theodor Burada, de obicei mireasa era tot un flăcău, 
numai că îmbrăcat în haine de fată. De obicei ceata lor nu era mai mare  
de 12-16 persoane, împreună cu lăutarii „trecând pe la casele 
gospodarilor cu cântece şi dansuri"... „Se interpreta hora în cerc, în 
mijlocul acesteia se găseau lăutarii"8. O altă informaţie, potrivit căreia 
dansul era socotit ca о distracţie, о găsim la Constantin  Negruzzi: „în 
fiecare duminică, întâlnindu-se în ograda vreo-unui gospodar, băieţii şi 
fetele încep hora..., în zilele de Paşte, cum numai s-au adunat numai 
şapte flăcăi, unul din ei îşi ea fluierul din brâu şi începe să cânte..., cine 
îi priveşte are posibilitatea să creadă, că ei, cu picioarele s-au hotărât să 
spargă pământul, de parcă picioarele sunt străine"9.  

Acelaşi lucru se întâmplă şi în zilele noastre, când о formaţie de 
artişti amatori este privită numai  din punct de vedere artistic, uitându-
se că,  în primul rând, această formaţie înfăptuieşte lucrul educativ din 
punct  de vedere atât patriotic, cât şi naţional: dragostea faţă de folclorul 
poporului, faţă de folclorul popoarelor conlocuitoare, dragostea faţă de 
ţara în care trăieşti, faţă de bogăţiile strămoşilor şi a întregii omeniri. 

În al doilea rând, formaţia, prin însuşirea cântecelor și a  
dansurilor, înnoieşte stratul folcloric, astfel prelungindu-i viaţa. 

О altă problemă în studierea folclorului coregrafic, la rândul ei nu 
mai puţin importantă, o constituie lipsa arhivei de dans folcloric. Dacă 
în România, începând cu anul 1949, pe lângă Institutul de Etnografie şi 
Folclor specialiştii-coregrafi au început acest lucru, nu se poate spune 
același lucru în privința specialiştilor din Republica Moldova. De fapt, 
nu trebuie negat faptul că în anii ’50-’60, foştii specialişti de la Casa de 
Creaţie Populară din Chişinău au făcut unele încercări de a culege 
folclorul coregrafic. 
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În anul 1992 s-a început filmarea dansurilor pe video (Arhiva 
Centrului de Creaţie) iar în paralel, la solicitarea Direcţiei Cultură a 
Primăriei Municipiului Chişinău, (comanda o îndeplinea autorul acestor 
rânduri), s-a început lucrul asupra pregătirii videotecii dansului 
folcloric. Însă odată cu începerea conflictului transnistrean, mai apoi şi  
din cauza problemelor economice existente, finanţarea proiectului s-a 
stopat chiar de la început de cale. Trebuie menţionat faptul că, totuşi, au 
fost filmate mai multe formaţii şi videoteca s-a fondat. Probleme sunt la 
fiecare pas, însă ele ar  fi fost toate uşor de învins, dacă n-ar exista ceva 
mai grav şi anume: nepăsarea, lipsa atenţiei din partea statului, care 
vine de la unii şefi mediocri şi agramaţi. De aici apar şi alte probleme 
majore, cum ar fi: lipsa de investigaţii şi investiţii în vederea cercetării şi 
valorificării folclorului naţional. 

Cu aceste probleme apare la rândul său şi salarizarea simbolică, 
ce nu permite nici să fie efectuate lucruri elementare, nemaivorbind de 
susţinere şi respect pentru lucrul efectuat. 

Cât nu se vor strădui specialiştii să-şi îndeplinească meseria la 
nivelul cuvenit şi cu mare ardoare şi dăruinţă (fondarea unui 
ansamblu, culegerea folclorului, pregătirea unei cărţi, prezentarea artei 
naţionale la diferite manifestări naţionale şi internaţionale etc.) nimic 
nu se va schimba. Dar nu este mai puțin adevărat că şi ei, ca toți 
oamenii, sunt nevoiţi să se supună unei realităţi riguroase şi severe, să 
părăsească deseori profesia iubită şi să execute diferite munci pentru a-
și putea întreţine familiile. 
 

NOTE 
 
1 Robert Flaciere: „ Viaţa de toate zilele în Grecia secolului lui Pericle ", Bucureşti, 
1976, pag. 125. 
2 Burada T. Vol  I, Bucureşti, 1974, pag.58 
3 Ibidem 
4 Corneliu Dan Georgescu ”Jocul popular Românesc”, Editura Muz., București, pag. 8 
5 Corneliu Dan Georgescu ”Jocul popular Românesc”, Editura Muz., București, pag. 8 
6 Revista de Etnologie, № 1, Ştiinţa, Chişinău, 1995, pag.133 
7 Burada T. „ Istoria teatrului în Moldova", vol I, Iaşi, 1915, pag.54 
8 ibidem 
9 Stoianov P.F. „Moldavschii metos I problemî muzicalinogo ritma", 
Chișinău, Știința, 1985, pag.78 
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DUMITRU COVALCIUC, O STEA PREA TIMPURIU 
STINSĂ PE PĂMÂNT ȘI APRINSĂ ÎN CER 

 
Nicolae ŞAPCĂ 

 
 

Gazetar, etnolog, scriitor, 
Iordănești, Ucraina, născut în 25 
martie 1968 în comuna Iordăneşti, 
raionul Hliboca, regiunea 
Cernăuţi - URSS ;  

absolvent al Facultății de Filologie 
(specialitatea limba şi literatura română) 
a Universităţii de Stat din Cernăuţi, în 
anul 1992; redactor-şef al ziarului bilingv 
ucraineano-român „Monitorul de 
Hliboca”; editor a peste o sută de volume, 
autori locali și din România; membru al Uniunii Naţionale a 
Jurnaliştilor din Ucraina; Membru al Societăţii Culturale „Arboroasa”; 
vicepreşedinte al Societăţii pentru cultură românească „Mihai 
Eminescu” din regiunea Cernăuţi; deținător a numeroase diplome și 
premii culturale. 
 

Ca un trăsnet din senin am primit cu toții sfâșietoarea veste că 
Dumitru Covalciuc, cel care ieri era împreună cu noi, a trecut la 
veșnicie. S-a grăbit să plece dincolo de existența pământească, când îi 
mai rămăsese doar câteva zile până la cea de a 71-a aniversare.  

S-a născut la 26 decembrie 1946 în satul Oprișeni, raionul 
Hliboca, nordul Bucovinei.  
 

Se înscrie la Secţia de Limba şi Literatura Franceză a Facultăţii 
de Limbi Romano-Germanice a Universităţii de Stat din Cernăuţi. De 
fapt se dedică studierii istoriei Bucovinei și valorificării tezaurului 
folcloric al ținutului natal. Prin anii 70 adună texte folclorice din 
diferite sate bucovinene pentru a le edita în volume aparte sau 
colective. și le păstrează până când apare posibilitatea de publicare. 
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În 1972 este învinuit de „naționalism 
burghez român” și este exilat la Bacu 
(Azerbaidjan), unde este internat într-un 
spital de psihiatrie, fiind izolat de societate.  

Întreaga biografie de muncă ține de 
gazetărie la „Zorile Bucovinei”. Este un 
ziarist recunoscut. Chiar de la începutul 
anilor 90, odată cu începerea mișcării de 
renaștere culturală și națională a românilor 
din nordul Bucovinei, Dumitru Covalciuc 
devine un luptător înflăcărat, atât în paginile 

          Dumitru Covalciuc  publicaților românești din nordul 
Bucovinei, cât și în presa periodică din România și Basarabia. Pune la 
dispoziția cititorului pagini inedite din istoria poporului român, atât de 
necunoscută în fostele hotare ale imperiului sovietic. Mai mult decât 
atât, Dumitru Covalciuc aduce lângă sine tineri profesori de istorie din 
regiune care, la îndrumarea sa, studiază istoria adevărată a ținutului 
natal și o trimite pe băncile școlilor prin intermediul publicațiilor 
periodice.  

 După câțiva ani de activitate fructuoasă, Dumitru Covalciuc se 
învrednicește să fie numit „Enciclopedia vie a Bucovinei” și primii care îi 
atribuie acest titlu sunt jurnaliștii de la revista „Columna”, din Chișinău, 
pe la începutul anilor ’90. Este membru-fondator al Societății pentru 
Cultură Românească „Mihai Eminescu”, din regiunea Cernăuți, care s-a 
constituit în luna mai 1989 și pe care nu a părăsit-o până în ultima zi a 
vieții sale. În cadrul acesteia desfășoară o amplă activitate în domeniul 
cercetării trecutului românilor din Bucovina. Meritul lui Dumitru 
Covalciuc este incontestabil la aflarea mormântului lui Iancu Flondor, 
de la Maidanul Storojinețului. Aici, la mormânt, în 1990, găsește de 
cuviință ca împreună cu un grup nu prea mare de prieteni și tovarăși de 
idei, jurând credință pe Biblie, constituie Cercul  cultural „Arboroasa”, 
acesta devenind mai târziu Societatea culturală „Arboroasa”, 
președintele căreia a fost până la ultima suflare. 

Tot În 1990 fondează și este director al Institutului Obștesc de 
Istorie, Restituiri Literare și Folclorice „Dimitrie Onciul”. Editează 
ziarul „Codrul Cosminului” și revistele „Miorița”, „Calendarul 
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poporului”, „Calendarul ortodox al românilor bucovineni”. Cercetează 
istoria bisericilor din ținut, scriind lucrări de căpătâi în care dovedește 
proveniența lor moldavă. 

Dumitru Covalciuc tipărește peste 20 de volume de folclor și o 
serie întreagă de monografii ale localităților nord-bucovinene. Iată 
doar câteva: Poveşti şi snoave din Bucovina, 1994; Legende populare 
din Bucovina, 1995;  202 cântece populare din Bucovina,  1996; 
Basme bucovinene, 1997; Stejarii Horecii, 1997; Petrea Voinicul şi 
Florea Înfloritul, 2003; Сomori folclorice din dulcea  Bucovină, 2004; 
Oprişeni, un sat la răspântiile istoriei, 2008, Pagini Oprişenene, 2014 
și altele.  

A scris romanele Revolta(1990) și Tinerețea lui Doxachi 
Hurmuzachi (2002), este autorul lucrării monografice Eudoxiu 
Hurmuzachi, omul providenţial al Bucovinei (2015). Ultimul volum 
inedit, Membrii Consiliului Naţional Român din Bucovina ales la 
Adunarea Constituantă din 27 octombrie 1918”, a fost lansat la 
Cernăuți și Piatra Neamț. 

Dumitru Covalciuc se află printre inițiatorii organizării 
pelerinajelor la Stejarul lui Ștefan cel Mare din Codrii Cosminului, 
unde venea în fiecare an în a doua zi de Paști. Tot lui i se datorează 
instalarea primei Cruci de piatră pe gropile comune de la Fântâna Albă 
unde au fost împușcați mii de români, documentarea și editarea 
mărturiilor românilor deportați în Siberia și Kazahstan.  

Cea mai amplă lucrare a lui Dumitru Covalciuc care va rămâne 
în istoria culturii române bucovinene sunt cele 27 de volume ale 
revistei „Țara Fagilor”. Este lucrarea de anvergură a celuia despre care 
astăzi, cu mare regret în suflet, vorbim la timpul trecut. Această lucrare 
constituie 27 de volume de documente istorice, literare, culturale care 
vor fi apreciate de posteritate la justa lor valoare. 
 

Refugiu în lumea mirifică a folclorului 
Aspecte despre creația folclorică a lui Dumitru Covalciuc 

  
Dumitru Covalciuc a consacrat o mare parte din activitatea sa 

scriitoricească creației populare orale, adică folclorului, pe care nu voi 
obosi să-l numesc „cartea de vizită a oricărui popor”.  Anume folclorul 
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este sufletul unei națiuni, și niciodată altceva. El a venit la noi timp de 
secole, și chiar dacă s-a modificat într-un fel sau altul, aceasta s-a 
întâmplat datorită evoluției omenirii. Progresul l-a sărăcit în mare 
parte, însă până la urmă tot el rămâne sarea sau principalul condiment 
al culturii unei națiuni, sau, dacă vreți, dulceața sufletului.  

Dumitru Covalciuc înțelege acest lucru la scurt timp după 
începerea biografiei sale de muncă creativă, când autoritățile mai căutau 
să-l liniștească pe tânăr prin diverse metode. Și atunci Dumitru își caută 
liniștea în tezaurul nemărginit al creației populare a românilor din 
nordul Bucovinei. Și nu cunoaștem în ce măsură a putut să se 
liniștească, însă el ne lasă o adevărată comoară de texte folclorice pentru 
noi, pentru cei de după noi și mult mai departe. Despre aceasta Dumitru 
Covalciuc mărturisește în textul dedicației la cartea Comori folclorice 
din dulcea Bucovină, apărută în anul 2004 cu sigla editurii „Zelena 
Bukovîna” și pe care am avut bucuria s-o îngrijesc și s-o tipăresc la 
tipografia din Hliboca. Iată aceste cuvinte de profundă emoție și aducere 
aminte ale lui Dumitru Covalciuc: „Cu drag şi cu gratitudine dedic 
această carte bunei şi iubitei mele soţii Victoria, în semn de recunoştinţă 
şi adâncă preţuire pentru faptul că în cele mai dramatice momente prin 
care a trecut abia înfiripata noastră familie în anii (încă „sovietici”) 1973-
1975, a înţeles că refugiul meu în lumea mirifică a folclorului a însemnat 
atunci şi salvarea sufletului. Tot dânsa a ostenit întru economisirea 
mijloacelor băneşti ca această carte să poată vedea lumina tiparului. 
Astfel, ne-am văzut ambii datori să întoarcem lumii o parte din comorile 
(închise între copertele a zeci şi zeci de caiete) adunate de la ea în temei 
cu trei decenii în urmă, când, trăind cu înălţătorul  sentiment al 
Bucovinei, nu încăpeam în Bucovina noastră dragă.” 

Ar fi incomplet să nu pomenim în activitatea folclorică a lui 
Dumitru Covalciuc despre cele câteva ediții ale revistei Miorița, care în 
anii `90 ne bucura  cu apariția ei și în care găseam nestemate folclorice 
adunate de la țăranii români nordbucovineni. 

 „Mulţi din acei ce au transmis altor generaţii acest inepuizabil 
tezaur folcloric nu se mai află printre noi. În cântece le-au rămas 
trăirile şi stările sufleteşti, gândurile şi aspiraţiile, bucuriile şi 
nostalgiile, amarul cumpenelor şi dramele personale prin care au 
trecut în timpul războaielor şi al altor evenimente de tristă memorie. 
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Cântecele lor au devenit documente. Şi prin cântece amintirea le este 
păstrată cu pioşenie”,  scria odinioară Dumitru Covalciuc. El a fost însă 
printre acei cercetători ai valorilor noastre spirituale care au știut să 
adune și cu sfințenie să păstreze și să transmită posterității aceste 
vădite argumente ale trăirii noastre pe aceste plaiuri mioritice. 

Rămân și eu în speranța că odată și odată aceste comori 
populare vor fi publicate integral într-un volum aparte, de mare 
importanță istorică, culturală și științifică, o mărturie grăitoare a 
faptului ca în nordul Bucovinei a existat şi mai există o evidentă 
spiritualitate românească. 

Redau în continuare câteva texte culese de Maestru! 
 

DIN POEZIA CEREMONIALULUI DE NUNTĂ 
 
ORAŢIE SOCRULUI CELUI MARE 
(La schimbul colacului sara) 
 
Bună sara, socru mare!  
Te cunosc după asemănare 
Că eşti socrul cel mare, 
Că dacă n-ai fi, 
Aşa nu te-ai fuduli. 
Despre noi poţi să te fuduleşti, - 
Vom vedea la urmă ce plăteşti! 
Noi stăm cu pistoale-ncărcate, 
Nu ca Dumeavoastră cu gurile căscate. 
Noi tot Răsăritu-am îmblat 
Şi nime nu ne-a-ntrebat 
De unde venim, pe unde îmblăm 
Şi pe cine căutăm. 
Cum de v-aţi silit Dumilorvoastre 
Să luaţi sama noastră? 
Dacă vă grăbiţi 
Şi voiţi să ştiţi, 
Întrebaţi-ne încet 
Că noi o să răspundem cu drept. 
Jupânului nostru mire, 
Sosindu-i vremea de-nsurat, 
În zori de zi s-a sculat, 
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Cu rouă de pe flori s-a spălat, 
Apoi s-a-mbrăcat cu cojoc miţos, 
Ca Vodă din Ţara de Jos. 
Şi-a pus cuşmă ţurcănească, 
Fetele să-l îndrăgească. 
Apoi arma-a încărcat, 
Din bucium a buciumat, 
Munţii s-au cutremurat, 
Apele s-au tulburat, 
Mulţi voinici s-au adunat 
De pe munţi şi de pe sate,  
- Cam trei mii şi jumătate, 
Toţi cu puştile pe spate, 
La brâu cu pistoale bune, - 
Feţi-frumoşi din astă lume! 
Am venit în Ţara de Jos 
Fără prea mare folos, 
Căci prin munţi şi prin hârtopi, 
Găseam numai iepuri şchiopi, 
Veveriţe cu ochi mici, 
Prin gârle - numai arici. 
Atunci ne-am întors 
Printr-un codru-ntunecos 
Şi cu dorul de vânat 
Toată lumea-am colindat. 
Şi-am cutreierat 
Cerul albastru cu stelele, 
Vâlcelele cu viorelele, 
Păduri mari înverzite 
Şi câmpii înflorite, 
Dumbrăvi cu izvoară, 
Cine bea, pe loc se-nsoară! 
Jupânul mire fiiud însetat, 
La izvor s-a aplecat, 
Setea şi-a astâmpărat. 
Dar aproape de izvor, 
S-a poticnit de-un picior 
Şi-a zărit o urmă de fiară, 
De care toţi vânătorii se speriară 
Şi la picior o luară. 
Mirile, cam speriat, 
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Mult pe gânduri a mai stat. 
Buciumul l-a gură-a pus, 
Pe noi la un loc ne-a strâns. 
Acea urmă ne-a pocit, 
În codru de-am rătăcit. 
Unii ziceau că-i urmă de căprioară, 
Să-i fie jupânului mire bună soţioara. 
Cu frumuseţe din rai, 
Să-i fie jupânului mire de trai. 
Altul a zis că nu-i urmă de fiară, 
Ci-i urmă de fată mare, 
Ce s-a prefăcut în floare 
Şi creşte-ntr-o grădina 
În altă ţară, străină. 
De crescut, creşte, 
De-nflorit înfloreşte, 
De rodit nu rodeşte, 
După rod tare tânjeşte 
Şi nici locul nu-i prieşte. 
Noi, cei mai recunoscători 
Dintre vânători, 
Am spus drept, 
Cu mâna pe piept: 
- Asta-i urmă de huhurez, 
Nouă să nu ne mai crezi. 
Nunul cel mare 
Cu grija-n spinare 
În degete-a plesnit, 
Într-un picior s-a-nvârtit, 
Pe cal a sărit 
Şi, cim ne-a zărit, 
Ne-a şi poreclit 
Că suntem mici de stat, 
Buni de sfat, 
Lungi de mână, 
Buni de gură, 
Tari la fugă, 
Nimene să nu ne-ajungă, 
Pe cai să-ncălecăm, 
La curtea Dumilorvoastre sa plecăm. 
Noi pe cai am încălecat  
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Şi la drum am plecat;  
Pe brâul pământului,  
Pe vârtejul vântului,  
Pe semnele cerului,  
Pe mirosul florilor,  
Bând şi chiuind, 
Caii nechezând, 
Din potcoave scăpărând  
Şi ca ziua luminând.  
La această casă când am ajuns,  
Toate semnele ni s-au ascuns.  
Noi pe loc am stat  
Şi-am împuşcat,  
Şi floricica-am căutat.  
Am văzut-o sub fereastră  
Aici, la casa Dumilorvoastră.  
Acum, ori floricica ne-o daţi,  
Ori de noi nu mai scăpaţi.  
Noi n-am venit cu mânia,  
Noi n-am venit cu tăria, -  
Am venit cu hârleţ de argint,  
Să scoatem floricica din pământ,  
S-o scoatem din rădăcină,  
S-o răsădim la jupân mire-n grădină.  
Acolo de-nflorit va-nflori,   
De rodit, va rodi  
Şi pământul i-a prii, - 
Doamne, bine i-a mai fi!  
Dumneata, socru mare,  
De gândeşti ca suntem hoţi  
Ori tâlhari de ne socoţi,  
Noi avem întărire  
De la jupânul mire  
Cu scrisoare latinească,  
Cu pecete preoţească, - 
Cine ştie carte - s-o citească!  
Cel ce ştie, 
Ferească Dumnezeu să nu vie!  
Însă socrul mare ne-a aduce  
Un cărturar mintios, 
S-o citească pe dos; 
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Să nu fie cu barba zburlită,  
Să rămâie cartea necitită; 
Un cărturar cu barbă rară,  
Să ne ţina, până-n sară; 
Unul cu sprâncenele sure,  
Să ne ţină până mâine; 
Un cărturar înţelept, 
Să ne deie răspunsul cu drept; 
Să fie cu barba ca fusul,  
Să ne deie îndată răspunsul.  
Răspunsul nostru este: 
Câte-o cană de vin, 
Câte-o năframă de in, 
Să ne ştergem la musteaţă 
Şi să ne legăm la leaţă. 
Poate să fie şi de la mireasă, 
Numai să fie de-aici din casă; 
Să nu fie împrumutate, 
C-aţi face o strâmbătate. 
Noi suntem doi, 
Nu de poruncă la voi! 
Socru mare, am mai sta 
Şi-am mai ura, 
Dar n-avem unde descăleca, 
Nici la cai ce da. 
Noi nu suntem de prin şatră, 
Să descălecăm la Dumilorvoastră-n baltă; 
Noi nu suntem ciobani de la oi, 
Să hrănim caii cu usturoi. 
Noi suntem vânători vestiţi, 
De toată lumea iubiţi. 
Nouă să ne-aşterneţi lăicere, 
Să descălecăm ca boierii! 
Pe jos sa presuraţi busuioc, 
Să fie-ntr-un ceas bun, cu noroc! 
La cai să daţi otavă 
Cu miroase din Suceavă 
Şi cu izuri de dumbravă! - 
Cosită-n joia verde, rourată, 
De Sân-Gheorghe adunată. 
Osteneala să vă daţi 
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Şi caii să-i adăpaţi 
Cu rouă de pe flori, 
Strânsă-n zori, 
De sărbători, 
De două fete surori. 
De n-or fi hrăniţi şi-adăpaţi bine 
Rămânem aici până mâine, 
Până poimâine! 
De nu-ţi avea bucate de-ajuns, 
Să căutaţi loc de ascuns! 
Socru mare, să te ţii de cuvânt 
Şi să-i dai ce-ai juruit: 
Boi şi cai câte-o pereche,  
Să te scarpini la ureche; 
Zestre bună şi trei vaci,  
Să te scarpini şi să taci!  
Dacă-i tăcea, 
Bucluc cu noi nu-i avea  
Şi tare bine te-om ţinea: 
Cu vin bun, de Dorohoi,  
De care cinstim şi noi.  
De beai un pahar,  
Îţi pare amar; 
De beai câteva,  
Îţi vine-a juca.  
Aşa-i  de tare, 
Căci cuşma din cap îţi sare.  
A Dumilorvoastre vin îi din pădureţe,  
Când îl beai, te înflă la maţe: 
Te dai după sobă, 
Stai cu greierii de vorbă. 
Socru mare, noi om sta 
Şi-om mai ura, 
Dar nuntaşii dintr-o parte 
Stau cu gurile căscate. 
Cei mai dinainte-s 
Cu gurile proţăpite, 
Cei dinapoi 
Ne-ar mânca pe amândoi 
Şi ar fi păcat de noi... 
Aduceţi mere uscate, 
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S-azvârlim în guri căscate 
Şi la cele cuconiţe 
Ce nu poartă azi catrinţe. 
Nunuţ mare, luminos, 
Bine te-am găsit sănătos. 
Să fii vesel ca primăvara, 
Bogat ca toamna, 
Călduros ca vara, 
Îmbrăcat ca iarna. 
M-am dat şi-am urat, 
Uitând colacul de-nchinat. 
Am auzit c-aveţi colaci de păpuşoi -  
Pentru unul se cade doi; 
Am auzit c-aveţi colaci de hrişcă 
Ce la maţe pişcă. 
Eu îl pun pe băţ, 
Că am să-l rup bucăţi. 
 
(Inf. Toader BULIGA, născ. în 1898; s. Arboreni, raionul Noua Suliţă. 
Înreg. la 2.III.1974) 
 
 
CONOCĂRIE LA MASA MIRESEI 
 
Să trăiţi, cinstiţi nuntaşi, 
Cu toţii împreunaşi! 
V-aş pofti pe Dumilorvoastră 
Să iertaţi venirea noastră. 
Şi dacă nu vă supăraţi, 
Rugăm ca să ne-arătaţi 
Cine-i armaşu-mpărătesc, 
C-am o vorbă să-i vorbesc. 
Noi aşa sântem: 
După ce îmblăm, 
După ce cătăm, 
După ce aflăm, 
Sama-n grabă nu ne dăm, 
Dar nici frică nu prea-avem!.. 
Dumilorvoastră, cinstiţi nuntaşi, 
Cu toţii împreunaşi, 
Să nu care cumva să gândiţi 
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Că noi sântem nişte prăpădiţi, 
Ori nişte slugi 
Pe la musugi. 
Noi sântem de prin gloate, 
De prin noroade, 
De pe la aşezări mari 
Cu oameni gospodari. 
Noi am bătut munţii, 
Cărunţii, 
Codrii şi câmpurile, 
Luncile şi apele. 
Într-o zi, sub sară, 
Am găsit o urma de fiară, 
De care al nost’ împărat, 
Luminat, 
Stă mult şi se miară. 
Noi, oameni cu scaun la cap, 
Am stat 
Şi-am cugetat. 
Am urmărit gândul, 
Până mi-am spus cuvântul: 
„Acea nebunatică fiară  
Va cina cu noi disară!”  
Unul dintre noi a cătat în sus  
Şi la toată lumea a spus: 
„Aceasta-i o urmă de zână, 
Va fi cu împăratul nost’ împreună!” 
Cu toate acestea nu m-am lăsat 
Prea mult înşelat. 
Din mers m-am oprit 
Şi iar m-am gândit: 
„Acea floricică de plai 
I-a fi împaratului nostru de trai!” 
Al nostru împărat, 
Tânăr învăţat, 
Cu-atâta nu s-a lăsat,  
Dus de nas şi înşelat.  
El pe cal a-ncălecat,  
Peste munţi a alergat,  
O grădină a aflat,  
Pe scări s-a înalţat,  
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În grădină s-a uitat  
Şi a văzut o odraslă  
Mândră şi frumoasă.  
Odrasla, de odrăslit, odrăslea,  
De înfrunzit, înfrunzea,  
De înflorit, înflorea,  
Dar de rodit, nu rodea.  
Al nostru împărat,  
Ca bun învăţat,  
S-a sfătuit  
Şi-a vorbit 
Cu sfetnicii domniei sale,  
Care erau şi ei pe cale,  
Ca să ieie această odraslă,  
Preafrumoasă,  
S-o treacă peste munţi  
La ale lui curţi,  
De odrăslit, să odrăslească,  
De înfrunzit, să înfrunzească,  
De înflorit, să înflorească,  
Dar şi să rodească,  
Pe părinţi să-i pomenească.  
Al nostru tânăr împărat  
Cu asta nu s-a lăsat  
Înşelat. 
El pe scări s-a rădicat,  
Peste oaste s-a uitat  
Şi ne-a văzut pe noi 
Doi, 
Alergând, 
Stele pe cer numărând. 
Voinici semeţi, 
Din fire vorbăreţi; 
Mici la stat, 
Mari la sfat, 
Grei la mână,  
Tari la minciună; 
Mergând,  
Săltând, 
Lumea înveselind,  
Din năframe dând,  
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Din puşti împuşcând.  
Am văzut cum se lasă lină  
În această grădină  
O stea frumoasă,  
Prealuminoasă.  
Ori steaua ne-o daţi,  
Ori calea ne-o dezlegaţi.  
De-acum să ştiţi,  
Să pregătiţi  
Buţi de vin,  
Stoguri de fân,  
Vite grase,  
Mioare lânoase, 
Douăsprezece care de ovâs vânturat  
Pe sama acestui împărat,  
Douăsprezece fete frumoase  
La joc încă nescoase.  
Al nostru tânăr împărat,  
Ca om foarte învăţat,  
Are una aleasă  
Ca de mireasă,  
Are una aleasă  
Chiar de-aici din casă.  
Cinstiţi nuntaşi,  
Cu toţii împreunaşi,  
Dacă n-aveţi toate deajuns,  
Acum n-aveţi loc de-ascuns,  
Nici gură de răspuns.  
Vă rog doar atât:  
Să-mi găsiţi şi mie aleasă  
Ca-n chip de mireasă,  
Iar dacă ea n-a vrea,  
Facă dracul cimpoi din ea,  
Să cânte la nunta mea. 
 
(Inf. Costache BĂDICEL, născ. în 1895; Boian. Înreg. în 1970) 
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CUNUNILE DE RUSALII LA ŞIEUŢ 

 
Patricia-Smaranda MUREŞAN 

 
 
Etnolog, din Bistrița, Județul 
Bistrița-Năsăud, șef serviciu la 
Conservarea, Cercetarea, 
Protejarea şi Promovarea Culturii 
Tradiţionale, Centrul Judeţean 
pentru Cultură, Bistriţa-Năsăud; 
project Manager la Fundația 
Progress;  
doctorand la Institutul de Studii 
Doctorale, Școala Doctorală „Istorie, 
Civilizație, Cultură”, Universitatea „Babeș-
Bolyai” din Cluj-Napoca; a studiat 
„Managementul Securității în Societatea Contemporană” 
la Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca; a studiat „Etnologie” 
la Universitatea „Babeş - Bolyai” din Cluj-Napoca; a studiat „Studii de 
Securitate” la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca. 
 
 În satele noastre mai regăsim încă şi astăzi obiceiuri străvechi, 
tradiţionale, specifice ţăranului român, care se practică la diferite 
sărbători. În judeţul Bistriţa-Năsăud, un astfel de obicei care a trecut 
testul timpului este cel al „Cununilor de Rusalii la Şieuţ”. 
 În urmă cu aproape şase ani de zile am ajuns la Şieuţ, iar 
datorită activităţilor culturale pe care le desfăşor am reuşit să cunosc 
mai bine zona şi oamenii locului. Astfel, în primăvara anului 2014, 
chiar după ce m-am întors acasă de la Tulcea, acolo unde am însoţit 
Ansamblul Folcloric „Ciobănaşul” din localitate la Festivalul 
Internaţional al Păstoritului, am decis să realizez o amplă cercetare de 
teren în zonă, cu scopul de a descoperi obiceiurile şi tradiţiile 
şieuţenilor, dar şi pentru a le pune în valoare şi a le face cunoscute 
publicului larg.  
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  Aşadar, din vorbă în vorbă, oamenii satului mi-au povestit 
despre un obicei vechi al locului, care nu s-a pierdut din tradiţia 
satului, practicându-se încă şi astăzi întocmai ca în vechime. 
Cercetarea obiceiului „Cununile de Rusalii la Şieuţ” s-a concretizat prin 
apariţia filmului documentar etnografic cu acelaşi nume, producţie 
realizată împreună cu colegul Cristian Vrăzmaş de la Centrul Judeţean 
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud. 
  Astfel, sâmbătă seara, înainte de duminica Rusaliilor, fetele 
tinere din satul Şieuţ (având, de regulă, între 13 şi 15 ani) ies la câmp, 
în ţarină, acolo unde este holda de grâu, cu scopul de a face cununi din 
cele mai frumoase spice. Făcutul acestor cununi este însoţit de un 
cântec specific pe care fetele îl cunosc şi îl interpretează aproape 
ritualic. După ce termină de făcut cununile, fetele le ascund, însă 
băieţii vin spre înserat să le caute; dacă le găsesc, aceştia le fură sau le 
ascund în alte locuri, iar fetele trebuie să le refacă.  
 

 
 

1. Făcutul Cununilor de Rusalii la Șieuț. 
 

  Un alt moment aşteptat de întreaga comunitate este 
reîntoarcerea fetelor din ţarină spre sat, atunci când băieţii ies în drum 
şi le udă cu apă. Sătenii îi aşteaptă cu nerăbdare pe tineri pe uliţele 
satului sau pe la porţi, fiind curioşi să vadă fetele care au făcut cununile 
în acel an.  

Duminică, în ziua de Rusalii, tot satul merge la biserică, oamenii 
fiind îmbrăcaţi în cele mai frumoase straie de sărbătoare. După slujba 
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de la biserică, preotul şi credincioşii ies în ţarină, iar acolo se face 
slujba specială de sfinţire.  

 
 

2. Cununile de Rusalii la Șieuț (fetele). 
 

 Mai apoi are loc un ritual specific, cel al cununilor fetelor. 
Acestea sunt aduse de tinerele satului din ţarină (din holdă sau din 
locurile unde le-au ascuns în seara precedentă), fiind însoţite de 
cântecului specific al cununii, iar apoi sunt sfinţite de preot şi sunt 
puse la răstigniri (troițe n.n.), la răspântii de drumuri sau în biserică – 
la cruci şi la icoane.  
Filmul pe care l-am realizat în vara anului 2014 la Şieuţ, chiar de 
Rusalii, prezintă acest obicei vechi al locului care se practică în sat de 
peste 100 de ani, tradiţia păstrându-se vie şi nealterată până în zilele 
noastre, producţia reuşind să surprindă într-un mod inedit atât 
performarea lui actuală, cât şi mărturii ale celor care l-au trăit în urmă 
cu  zeci de ani. 
  Satul Şieuţ se remarcă prin unicitatea tradiţiilor, de o valoare 
inestimabilă, autenticitatea şi frumuseţea portului popular şi bogăţia 
repertoriului muzical şi coregrafic, toate aceste elemente stând ca 
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dovadă vie a nealterării folclorului dintr-o zonă deosebită, cu oameni 
calzi şi primitori, harnici şi gospodari desăvârşiţi. 
 

 
 

3. De Rusalii la Șieuț (2014). 

  În perioada 10-11 decembrie 2015 s-a desfăşurat la Galaţi 
Concursul Naţional de Film Etnografic şi Imagini-Document „Ipostaze 
etnografice”. Evenimentul a fost organizat de Serviciul Cercetare, 
Conservare şi Valorificare a Tradiţiei Populare din cadrul Centrului 
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. Acest festival concurs îşi propune 
valorificarea şi evidenţierea patrimoniului cultural prin intermediul 
fotografiilor şi filmelor cu tematică etnografică, dar şi încurajarea 
producţiei cinematografice de acest gen. 
  Juriul concursului a fost format din Rusalin Işfănoni – 
preşedinte juriu, doctor în etnologie şi arte vizuale, Alexandru Chiselev 
– membru, etnograf la Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din 
Tulcea şi Paul Buţa – membru, referent la Serviciul de Cercetare, 
Conservare şi Valorificare a Tradiţiilor şi Creaţiei Populare al Centrului 
Cultural „Dunărea de Jos” Galaţi. 
  La secţiunea film etnografic, Marele Premiu a fost obţinut de 
producţia „Cununile de Rusalii la Şieuţ”, un film documentar 
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etnografic realizat de Cristian Vrăzmaş (regie, imagine şi montaj) şi 
Smaranda Mureşan (etnolog, îndrumător proiect), specialişti din 
cadrul Serviciului Cultură Tradiţională al Centrului Judeţean pentru 
Cultură Bistriţa-Năsăud. 
   Aşadar, Marele Premiu obţinut de filmul documentar etnografic 
„Cununile de Rusalii la Şieuţ” în cadrul acestui festival concurs 
naţional dovedeşte încă o dată bogăţia pe care o deţin satele judeţului 
nostru prin purtătorii şi păstrătorii de valori tradiţionale. 
  Și pe această cale, realizatorii filmului doresc să mulţumească 
tuturor celor care au făcut posibilă realizarea lui: Consiliul Judeţean 
Bistriţa-Năsăud, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, 
Primăria şi Consiliul Local Şieuţ şi „Peek a Pic” Bistriţa, dar mai ales 
protagoniştilor, oamenilor frumoşi din satul Şieuţ care au dat dovadă 
de implicare totală, contribuind esenţial prin participarea lor la 
realizarea acestui film-document.     

Cei interesați pot viziona acest film documentar etnografic la 
adresa: https://www.youtube.com/watch?v=VNnJQ7i-bk,      
(YouTube - Cununile de Rusalii la Şieuţ) 
 
 
Cântecul cununii 

Doamne, da’ di unde-i cununa? 
Doamne, da’ di unde-i cununa? 
Doamne, di la locu’ cu holda.  
Doamne, cununa de unde vine? 
Doamne, țarina-ntreagă rămâne. 
Doamne, cununa de unde pleacă? 
Doamne, țarina rămâne-ntreagă. 
Doamne, coborât-a coborât,  
Doamne, Maica Sfântă pe pământ. 
Doamne, la fântâna țarinii,  
Doamne, apă-n gură și-o luat. 
Doamne, țarina o răurat. 
Doamne, adă Doamne ploile! 
Doamne, să se facă holdele. 
Doamne, Dumnezău să dăruiască 
Doamne, roadă și-n țarina noastră. 
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Doamne, dintr-un spic, Doamne, un mertic,  
Doamne, dintr-o claie, o găleată! 
Doamne, să se țâie lumea toată. 
Doamne, iartă, iartă Sfântă Maică, 
Doamne, că ți-am călcat țarina, 
Doamne, și ți-am scuturat roua!  
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INSTRUMENTE MUZICALE TRADIȚIONALE 
PĂSTOREȘTI DE SUFLAT, DIN DOBROGEA 

 
                                                                      Valeriu LEONOV 

 
 

Un capitol important în cadrul păstoritului tradițional îl 
reprezintă instrumentele muzicale tradiționale, utilizate de către 
păstori în perioadele în care aceștia erau plecați cu oile la  pășunat, sau 
în momentele de odihnă  de la stână.  

Sufletul lor simțea nevoia de a exprima ceea ce frumosul naturii, 
solitudinea și gândurile nășteau. 

 „Omul e înfrumusețat în muncă de copaci, flori, vite. Stau sub geana 
cerului și simt cum se înalță de la pământ viața. Clinchetul talăngilor și 
dangătul clopotului de aramă mă îndeamnă să mă întorc spre Dumnezeu și 
să-I mulțumesc că văd frumusețea 2.”  

                            Tudor Gheorghe a Irinei –plugar și păstor,  

76 ani în 1986 –Oblogeni-Prahova 

 

Trăirile sufletești erau atât de intense uneori, încât dacă nu ar fi 
cântat, ciobanii spuneau că le-ar fi ,,plesnit inima'' sau că ,,nu le mai 
încăpea atâta bucurie în inimă'', de frumusețea pe care o vedeau . 

De asemenea, fiind departe, uneori, de familiile lor, majoritatea 
păstorilor își alinau dorul de casă, în momentele în care își aduceau 
aminte de cei dragi, cântând la diverse instrumente muzicale de suflat, 
din care putem aminti: fluierul, cavalul, tilinca și cimpoiul. 

Din mărturiile ciobanilor bătrâni investigați, am aflat că turmele 
ale căror păstori cântau la instrumente muzicale tradiționale, furnizau 
o cantitate mai mare de lapte, și de o mai bună calitate, față de turmele 
păstorilor care nu cântau.  

De asemenea animalele erau mai ascultătoare și nu plecau 
departe de stăpânul lor. 

Cele mai frumoase momente erau atunci când cântarea 
păstorului se îngâna cu dăngănitul cloapetelor, al talăngilor și al 
acioilor. Păstorii mărturiseau că trăiau adevărate stări de extaz în acele 
momente de interpretare.  
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 „Cloapetele”, talăngile și acioile se atârnă de gâtul animalelor 
care conduc turma, dar au în același timp și rolul de a particulariza 
prin diverse combinații acustice proprii, fiecare turmă în parte. 

„Cloapetele”, erau confecționate din aramă sau din fier, de 
fierari foarte pricepuți, care aveau un simț muzical deosebit, astfel 
încât erau acordate ca ,,să se îngâne între ele'' două câte două, în 
tonalități diferite.  

O turmă putea avea până la 20 de perechi de „cloapete”. 
După cum sunau ele, ciobanii  știau între ei a cui turmă este, 

chiar dacă aceasta se afla la o distanță apreciabilă fața de o altă turmă. 
Instrumentele muzicale îi sunt foarte dragi păstorului, dovada 

fiind și dorința lui de a fi înmormântat împreună cu ele, lucru 
confirmat și de investigațiile întreprinse de mine pe teren, după cum 
balada Miorița amintește  în versurile sale despre acest lucru;   
     

„Iar la cap să-mi pui / Fluieraș de fag, / Mult zice cu drag! / Fluieraș 
de soc, / Mult zice cu foc! / Vântul când a bate / Prin ele-a răzbate / Ș-oile s-
or strânge, / Pe mine m-or plânge / Cu lacrimi de sânge!” ( Balada Miorița-
variantă culeasă de poetul Vasile Alecsandri) 3.       
     

Temele principale evocate în cântecele păstorești sunt:  faptele 
de vitejie ale  luptătorilor pentru libertate (haiducii), cântecul de 
dragoste, dorul după cei dragi rămași acasă sau atitudinea păstorului 
în fața morții, transpusă în  balada Miorița.  
     Prima relatare scrisă din istoria omenirii, despre instrumentele 
muzicale tradiționale, apare în cartea „Hronograful” Caldeilor, pe 
vremea lui Avraam, la anul 3500 de la Facerea lumii 4: 
    

 „Din amestecarea fiilor lui Set cu fiicele lui Cain s-a născut poporul 
uriaș. 

Cel dintâi împărat al uriașilor a fost Azail.  În vremea lui s-au 
descoperit aurul și argintul în pământ.  

El este primul împărat din lume care a făcut bani cu chipul său pe ei. 
În timpul lui s-a găsit fierul și s-a făcut cămașa de zale din aramă și sabia.  

După Azail, a luat împărăția uriașilor împăratul Tevel, că 314 ani a 
ținut împărația lor înainte de potop și toți erau din neamul lui Cain. În 
timpul lui s-a început modelarea fierului și a aramei. 
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Al treilea împărat al uriașilor a fost Iova. În timpul lui s-au 
făcut fluierul și alăuta, uneltele de cântat 5.”                 
 

Fluierul 
 

Instrument muzical  de suflat  din lemn sau din metal, prevăzut 
la unul din capete cu un muștiuc cu vrană, prin care interpretul suflă 
aerul în interior, fluierul este obiectul de suflet al păstorului, restul 
instrumentarului din cadrul stânii fiind utilizat strict în scop practic. 
(în categoria obiectelor de suflat fac parte de asemenea cavalul, tilinca 
sau cimpoiul). 

Dintre instrumentele tradiționale de suflat, fluierul a fost 
instrumentul cel mai drag păstorului, atât în momentele de bucurie, 
cât și de tristețe.  

Din spusele ciobanilor bătrâni, intervievați, fluierul împreună cu 
interpretul formau un întreg, păstorul regăsindu-se pe sine în timpul 
interpretării. 
        Un moment foarte îndrăgit de cioban este atunci când acesta 
pleacă cu turma la păscut și cântă din fluier,, porneala oilor '', o cântare 
pe care animalele din turmă o recunosc imediat și o asociază cu 
deplasarea la pășune.  

Ca instrument muzical, fluierul a fost cel mai des utilizat și 
datorită dimensiunilor relativ mici pe care le are, fiind foarte ușor de 
transportat.  

De obicei fluierul este confecționat de către ciobani din lemn de 
soc, prun, cais, sau cireș și mai rar din metal. 

Cu timpul au apărut și meșteri specializați în confecționarea 
acestui instrument muzical, din care putem aminti în județul Tulcea pe 
Dumitru Răznoveanu din Balabancea, Dumitru Sechila din 
Niculițel,  Toader Fânaru din Florești, Mitică Matcaș din Garvăn, 
etc. 

Am aflat de la meșterii populari participanți la târgurile din țară 
că au existat, în trecut,  localități specializate în construcția de fluiere, 
dintre care putem menționa localitatea Hodac, din județul Mureș sau 
localitatea Spulber, din județul Vrancea. 

Din cercetările de pe teren, am constatat faptul că, în 
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majoritatea cazurilor, chiar dacă instrumentul este fisurat, sau ciobit, 
dar în stare bună de funcționare, păstorul nu renunță la el, ci îl 
utilizează în continuare, apreciind calitatea lui de ,,a întoarce bine''. 
Această calitate reprezintă criteriul principal de alegere al unui fluier, 
atunci când este achiziționat de la un meșter de fluiere.  

Pe partea superioară fluierul este prevăzut cu 6 orificii care sunt 
dispuse după o metodologie de calcul proprie persoanei care îl 
confecționează, sau mai precis zonei din care provine. 

O altă caracteristică o reprezintă diametrele orificiilor digitale, 
care sunt de dimensiuni diferite, proprii fiecărui tip de fluier. Astfel 
apare diferențierea între tipurile de fluier: fluier dobrogean, fluier 
moldovenesc, fluier oltenesc, etc. 

Pentru fiecare tonalitate meșterul are un șablon cu care măsoară 
distanța dintre orificii și diametrul găurilor.  

Cu ajutorul fluierului se pot interpreta hore, sârbe, geamparale, 
doine etc. 

Fluierul este posibil să fi stat la baza tuturor instrumentelor 
muzicale tradiționale de suflat, fiind menționat încă din cele mai vechi 
timpuri în cultura tuturor popoarelor. 

Putem clasifica fluierele după materialul din care sunt 
confecționate, dimensiune, formă, modul de interpretare, tipul de 
ornamente utilizat, tonalități. 

În România există o bogată varietate de fluiere, din care se pot 
aminti: fluierul dobrogean (cu dop), fluierul moldovenesc în 
cele două variante ale sale, cea primitivă tilinca ( fără dop și fără 
găuri)  și trișca (cu dop), fluierul îngemănat,  fluierul oltenesc,  
fluierul cu apă, etc. ( fig. 1, 2, 3) 
 

 „Ciobanul a fost liniștit; știa că se duce cu 
nuntă și cu toate ale lui, ca și cum ar fi 
trăit. De dor, ciobanul a înviat. Dorul este 
izvorul de viață 6 .” 

Răileanu Dochia, 18 ani în 1939  

–Izvoare-Florești (Basarabia) 

1. 
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2.           3. 
 

Tilinca  
 

Instrument muzical de suflat, fără 
muștiuc și fără orificii pentru degete. 

Tubul este construit din lemn de 
paltin, de soc sau din metal și este deschis la 
ambele capete. (Fig. 4)   

Pentru a putea cânta cu tilinca, 
ciobanul trebuie să o încline ușor lateral pe 
buzele ținute pieziș  pe orificiul de suflat, din 
partea superioară a tubului. 

În funcție de intensitatea suflului, 
însoțit de obturarea parțială, cu ajutorul unui 
deget, a orificiului situat în  partea inferioară 
a tilincii, rezultă melodia ce se dorește a fi 
interpretată.       4. 

Din spusele lui Gheorghe Cârlan, din localitatea C.A. Rosetti, 
județul Tulcea, ai cărui părinți au venit din Moldova și s-au stabilit aici 
în Delta Dunării, tilinca a fost adusă în Dobrogea, la început, de către 
păstorii moldoveni,   treptat  fiind înlocuită de fluierul cu dop și de 
cavalul bulgăresc. 
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Tilinca poate fi întâlnită astăzi în zona Moldovei, Bucovinei și a 
Ardealului de nord. 
 

Fluier îngemănat 
 

Instrument muzical de suflat alcătuit din două fluiere cu 
muștiuc , lipite împreună la capetele de suflat, primul cu 6 orificii 
pentru degete, iar celălalt cu doar trei orificii sau  fără nici unul, cel din 
urmă având rolul de a ține isonul și fiind acordat în general la octava 
superioară.  

Din spusele păstorilor locali am înțeles că acest tip de 
instrument era foarte popular în Banat. 

A fost folosit în Dobrogea ocazional de diverși păstori, care l-au 
achiziționat de la târgurile de meșteri populari din județ sau din țară, 
dar nu am aflat de vreun meșter local care să confecționeze acest tip de 
instrument. 

„Le cânt oilor la culcare, la sculare, la porneală; ele stau ca o oștire și mă 
ascultă 7.”  

(Rusu Gheorghe, 54 ani în 1938 – Cubolta – Basarabia) 

 
Cavalul 

 
Instrument muzical de suflat cu muștiuc, cavalul este cel mai 

duios dintre instrumentele de suflat păstorești, anume făcut pentru „a 
doini”. (fig. 5, 6, 7, 8) 

„Doina ciobanului nu o pot cânta oricând, ci numai când îmi vine, și 
atunci o cânt cu suflet, că o dau lumii. E mare pomană s-o cânți 8.” 

 (Horpin Gherasim 72 ani în 1939 –Vădeni-Soroca, Basarabia)  

 

Etimologia cuvântului caval conform DEX este de origine turcă, 
din kaval, aria utilizării sale incluzând țări din sud estul Europei, 
Indonezia, Coreea, Turcia, Armenia, Irak, Iran, nordul Africii și unele 
țări din America de Sud. 

Originea instrumentului pare să descindă din Egiptul Antic. Pe o 
frescă din sec. al V-lea sau al VII-lea d.Hr. descoperită în Turkmenia, 
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se află reprezentat acest instrument cunoscut în practica muzicală sub 
denumirea de qawal 9.  

Despre vechimea acestui tip de instrument pe teritoriul 
Dobrogei, găsim într-o comunicare a arheologului V. Zirra10: 
  

 „La Histria, în timpul săpăturilor din anul 1949, în sectorul al X-lea, 
a apărut un fluier cu totul deosebit. Nu are dimensiuni deosebite, este din os, 
poate tibie de câine, format din trei tuburi care se îmbucă. Cel care a cântat 
pe el a trăit probabil în veacul al III-lea.  

Prezența acestui tip de instrument muzical pune o seamă de 
probleme. 

În primul rând, se pune problema originii sale, căci modul în care 
este confecționat presupune o specializare în materie de construcție a 
instrumentelor muzicale. Probabil că făcea parte din industria locală, deși 
se poate pune și problema importării lui, în orașele Pontului stâng, tocmai 
din Grecia.  

În cazul posibilității importului, se presupune existența a trei locuri 
renumite care își cuceriseră o faimă binemeritată în construcția de fluiere 
cu ancie (avlos), acestea fiind  Atena, Beoția sau Angos 11.” 
 
   Cristian C. Ghenea dezvoltă în continuare nota de mai sus, aducând 
noi informații utile: 
 
  „În cel de-al doilea secol î.e.n., Theodor, tatăl lui Isocrate filozoful, 
era considerat ca cel mai bun făuritor de avlos-uri din toată peninsula 
balcanică.  

S-ar putea însă ca fluierul cel din trei părți să fi fost meșteșugit de un 
trac, deoarece astfel de instrumente muzicale se mai fac și astăzi în diferite 
zone ale țării noastre, cum ar fi Moldova și Dobrogea, sau după modelul 
cavalului ciobanilor din Rodope.  

Kurt Sachs, descriind un instrument cu aceste caracteristici, îl 
denumește „cavalul de tip românesc”. Pe de altă parte, muzicologul 
Tiberiu Alexandru afirmă că nu se poate dovedi originea certă a cavalului 
format din trei piese.  

Se poate însă ca fluierul aflat la Histria și care a sunat cândva, cu 
trei veacuri î.e.n., fără dop ca și cavalul bulgăresc, să fi fost unul dintre 
strămoșii acestuia 12.” 
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Din investigațiile de pe teren, dar mai ales din discuțiile purtate 
cu diverși meșteri populari la târgurile unde am fost la rândul meu 
invitat ca meșter popular, am aflat că acest instrument muzical 
păstoresc este folosit  pe teritoriul românesc, în două variante 
constructive - cavalul românesc și cavalul bulgăresc . 
 

Cavalul românesc poate fi întreg sau din două părți. Cele din 
două părți sunt confecționate astfel pentru a fi mai ușor de transportat.  

Cavalul românesc are muștiucul alcătuit din dop și vrană (dop - 
bucată cilindrică din lemn care astupă deschizătura de sus a 
cavalului, lăsând un spațiu mic prin care se suflă; vrană - decupare 
sub formă de pană, realizată la muștiucul cavalului, care are rolul de 
a tăia fluxul de aer ce iese prin spațiul dintre corpul cavalului și dop 
în momentul suflării, obținându-se astfel tonalitatea dorită).  

 

    
5.         6.  
 

Cavalul românesc are pe partea superioară 5 orificii digitale, 
dispuse după un calcul acustic exact, astfel încât al cincilea orificiu se 
află plasat la jumătatea distanței lungimii cavalului 13.  
 Am mai întâlnit un tip de caval cu muștiuc, utilizat de păstorii 
basarabeni, care are grifura alcătuită din șase orificii digitale. 
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7.            8. 

Orificiul al șaselea al cavalului basarabean, este poziționat ușor 
lateral dreapta sau stânga, al treilea,  numărat dinspre partea 
superioară a instrumentului către partea inferioară, fiind mai mic în 
diametru decât celelalte orificii.   

Prin utilizarea lui se obține un semiton.  
Cu ajutorul grifurii cavalului se obține o scară de șase sunete 

diatonice ce se amplifică cu armonice realizate prin suprasuflare.  
În timpul interpretării, cavalul se ține sprijinit pe buze, în 

poziție ușor oblică. 
Pe teritoriul Dobrogei se utilizează cavalul cu 8 orificii digitale, 

numit caval bulgăresc. 
Cavalul bulgăresc este construit din trei părți care se îmbucă 

între ele, fără muștiuc în partea superioară, având o grifură alcătuită 
din opt orificii.  

Orificiile sunt dispuse  astfel: șapte pe partea superioară a 
cavalului, iar al optulea dedesubt, pe același plan de axe cu celelalte 
șapte, cu doi centimetri  înainte de prima gaură de deasupra, numărată 
de la orificiul de suflat în jos. 
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Cavalul bulgăresc are această denumire în Dobrogea, deoarece a 
fost introdus de către populația de origină bulgară stabilită aici. 

Cavalul se utilizează la interpretarea doinelor și jocurilor cu 
mișcare lentă.  

Din spusele ciobanilor bătrâni, deseori cavalul făcea echipă 
bună cu cimpoiul și cu țigulka ( instrument cu coarde și arcuș, provenit 
din Bulgaria și foarte îndrăgit  în Dobrogea). 

Lemnul cu „cea mai dulce și duioasă” rezonanță (unanim 
recunoscut de toți meșterii de instrumente tradiționale de suflat), 
utilizat pentru construirea cavalului, a fluierului și carabelor pentru 
cimpoi, este cel de prun, fiind definit ca  „lemn cu grăsime'' .  

Când nu aveau lemn de prun, ciobanii sau meșterii populari mai 
confecționau acest instrument din lemn de cireș, soc, cais, sau paltin. 

Personal, am confecționat caval chiar și din lemn de stejar, fag 
sau tei. 

Pentru a putea fi folosit la construirea de instrumente muzicale 
de suflat, lemnul trebuie să fie uscat la umbră cel puțin trei ani.  

„Miorița o cântă ciobanii mei de parcă se coboară cerul pe 
pământ14”. 

     (Roșca Matache, 72 ani în 1935 – Cornova-Ungheni, Basarabia) 

 
Cimpoiul 

 
Instrument de suflat cu burduf de piele și tub (sau tuburi) din 

lemn, prevăzute   la capătul superior cu  ancie. (fig. 9, 10, 11) 
Prima relatare despre cimpoi o găsim în Biblie la capitolul 

Facerea (4.17-21):  
„17.  După aceea a cunoscut Cain pe femeia sa și ea, zămislind, a 

născut pe Enoh. Apoi a zidit Cain o cetate și a numit-o, după numele fiului 
său, Enoh. 

 18.  Iar lui Enoh i s-a născut Irad; lui Irad i s-a născut Maleleil; lui 
Maleleil i s-a născut Matusal, iar lui Matusal i s-a născut Lameh. 

19. Lameh și-a luat două femei; numele uneia era Ada și numele 
celeilalte era Sela. 

20. Ada a născut pe Iabal; acesta a fost tatăl tuturor celor ce trăiesc 
în corturi, la turme. 
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21. Fratele lui se numea Iubal; acesta este tatăl tuturor 
celor ce cântă din chitară și din cimpoi 15.”  
 

Tipul arhaic de cimpoi era alcătuit din unul sau mai multe 
tuburi, cuplate la o sursă de aer. Tuburile puteau fi cu sau fără orificii 
digitale, cu ancie simplă sau dublă 16.  

Istoricul latin Caius Suetonius Tranquillius descrie un 
urticularius, la care cânta împăratul roman Nero 17.  
Primele mărturii în Europa de Vest despre cimpoi apar la începutul 
sec. al IX-lea , iar reprezentarea sa plastică este meționată începând cu 
sec. al XIII-lea. Este descris ca având o formă simplă  cu burduful  din 
vezică de porc, având o țeavă scurtă pe post de suflător  și două tuburi 
din care unul era ușor curbat18.  

  

   
9.           10.  
 

Pe măsură ce este perfecționat, cimpoiul este utilizat de 
muzicanții ambulanți și de păstori, dar pătrunde și la curțile nobililor 
sau în mediul militar la începutul secolului al XVII-lea19. 

Cimpoiul este răspândit din Europa până în teritoriile arabe, 
India și Africa de nord.  

Părțile componente ale cimpoiului sunt: burduful, caraba, 
țipătoarea, bâzoiul, suflaciul și suporții pentru carabă, bâzoi și 
suflătoare.  

Burduful este alcătuit dintr-o piele de animal, de regulă de țap, 
dar se folosesc și piei de capră sau de oaie. În ultimul timp unii 
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cimpoieri utilizează burduf din cauciuc. Motivele principale în acest 
caz sunt nepriceperea și 
comoditatea. Pielea trebuie 
jupuită într-un mod anume de 
pe animal, pentru a putea fi 
folosită ca burduf de cimpoi, 
lucru pe care nu îl fac decât 
păstorii sau meșterii 
cunoscători. Apoi pielea se 
prepară pentru a fi moale și fără 
pori, ceea ce de asemenea 
necesită anumite cunoștinte în 
domeniu.        11. 

În perioadele în care cimpoiul era des utilizat de către păstori, 
existau oameni specializați, dintre cimpoieri, în producerea de 
burdufuri de piele și ancii din stuf, în sensul că le făceau – s-ar putea 
spune - la modul profesionist. 

Marea majoritate a cimpoierilor își confecționau cimpoiul în 
întregime, existând totuși unii dintre ei care nu se pricepeau la acest 
meșteșug. 

Am aflat de la cimpoierii Dumitru Răznoveanu și Ion Bătrânac, 
despre Petrea Bătrînac din Balabancea, cel mai renumit meșter de 
cimpoaie din secolul trecut,  și de neegalat până în ziua de azi. 
  Din spusele lor reiese faptul că veneau cimpoieri din Bulgaria, pentru 
a face comandă de cimpoaie la Petrea Bătrânac, bulgarii la rândul lor 
fiind considerați ,,ași'' în acest domeniu.  

Tot de la ei am aflat că cea mai bună piele pentru burduful de 
cimpoi este cea de țap, deoarece are densitatea cea mai mare, 
comparativ cu cea de capră sau de oaie.  

Partea de la gât a pieii animalului este folosită pentru montarea 
tuburilor destinate interpretării melodiei, pe când labele anterioare 
sunt locașul tuburilor în care se introduc suflătorul și bâzoiul.  

Burduful se ține sub brațul stâng și se umflă cu ajutorul 
„suflaciului”. Acesta este prevăzut cu o supapă (valvă) din piele, care 
oprește refularea aerului către exterior.   

Când presiunea din burduf scade la o valoare pe care cimpoierul 
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o apreciază ca fiind redusă, suflă din nou aer în interior cu ajutorul 
„suflaciului”. 

Burduful din piele se poate folosi cu părul pe dinafară, sau 
întors pe dos cu părul pe interior. În cel de-al doilea caz părul era tuns 
foarte scurt. 

De cele mai multe ori burduful era îmbrăcat cu o husă din pânză 
ornată cu diverse modele viu colorate..  

Caraba este piesa cu ajutorul căreia cimpoierul obține melodia 
dorită a fi interpretată. Ea are forma unui tub, cu interior conic, și este 
prevăzută cu opt găuri de dimensiuni diferite, șapte situate pe partea 
superioară a carabei iar a opta sub prima gaură de lângă ancia de stuf 
și pe același ax cu ea. Prin orificiul de dedesubt al carabei se introduce 
și se fixează în cel de deasupra o bucățică din vârful ascuțit al unei pene 
de gâscă, găurită la ambele capete, necesară pentru a „întoarce” caraba 
așa cum vrea cimpoierul. Este unul din secretele de confecționare a 
carabei dobrogene. 

Un alt secret aplicat carabei pentru a-i testa calitatea muzicală 
este acesta: în momentul în care sufli în ea, având toate orificiile 
deschise, trebuie să fluiere. 

Mai sunt și alte taine ale acestui meșteșug, esențiale în 
construcția de carabe, pe care le-am aflat după  aproape 10 ani de  
prietenie cu doi dintre meșterii cimpoieri investigați, Dumitru Sechila 
din Niculițel și Dumitru Răznoveanu din Balabancea. 

Am fost cu o astfel carabă la maestrul Ștefan Petriman, profesor 
de muzică la Liceul de Artă din Tulcea, care mi-a explicat în termeni de 
specialitate tipul de acordaj folosit la cimpoaiele dobrogene: 

„Caraba este acordată în Fa, dar orificiul situat în partea de jos este 
în Mi sensibila către Fa. Deci avem cromaticul incomplet: Mi – Fa - Fadiez -
Sol - Soldiez – La - Ladiez (sau Sibemol). 

   Dacă toate cele șapte orificii sunt deschise se formează nota Si, iar 
dacă îl descoperim și pe cel de-al optulea de dedesupt atunci se formează 
nota Do.  
    În acest caz avem Mi-Do, sexta mică. Gaura din spate, adică a opta, 
este Do2.  
    Rolul găurii de jos este ca să fie plină cvinta perfectă Fa-Do, ca să se 
poată cânta în Faminor, FaMajor în cazul acesta. 
     Diapazonul carabei este practic o cvintă cu sensibil la nota Mi20 .” 
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    Pentru a se obține rezultate optime, caraba se recomandă a fi 
făcută din lemn de prun. 
    În partea superioară, care se introduce în burduf, caraba are o 
piesă din stuf, prevăzută cu ancie, obținută prin incizarea tubului de 
stuf cu un cuțitaș special. Cimpoierii numesc această piesă țipătoare. 
Cu ajutorul țipătoarei se obține acel sunet specific cimpoiului. În 
funcție de mărimea carabei se alege și dimensiune țipătoarei ce 
urmează a fi confecționată. Singurul stuf bun pentru țipătoare este 
„stuful de deal” de culoare roșcată, stuf care crește în zone lipsite de 
contactul permanent cu apa, așa cum este cazul stufului de baltă. 
     Acest tip de stuf are fibra foarte densă, utilizându-se 
aproximativ primii 10-12 centimetri din lungimea sa, măsurați de la 
baza. 
    Unii cimpoieri confecționează țipătoarele după un model adus 
din Bulgaria în ultimii 15 ani.  
      Aceste noi modele bulgărești, înlocuiesc de fapt tubul de stuf cu 
un tub de lemn sau din plastic, care are  scobită o degajare oblică 
parțială pe partea superioară, degajare acoperită apoi de o fâșie de 
lamelă tăiată dintr-o ancie de bambus, de tipul celor care se  folosesc la 
clarinet sau saxofon. 
    Lamela se fixează pe tub, prin matisare cu ață, la capătul care 
intră în carabă, celălalt capăt rămânând liber, ca să poată vibra, atunci 
când aerul pătrunde cu presiune din burduf în carabă. 
    Unii cimpoieri folosesc pe post de lamelă chiar și material 
plastic elastic. 
    Cel mai autentic și de neegalat sunet al carabei cimpoiului,este 
dat de către tubul de stuf incizat. 
    În Dobrogea caraba are trei denumiri, ce corespund la trei 
dimensiuni diferite: cea mare - Caba, mijlocie Orta iar cea mică 
Giurea.  
    Giureaua are sunetul cel mai ascuțit, dar și cel mai dulce, dintre 
cele trei tipuri de carabe dobrogene, din spusele cimpoierilor 
investigați. 
    Bâzoiul este format dintr-un tub cilindric  sau conic,  cu gaură 
interioară cilindrică, fără orificii digitale, căruia i se atașează, în 
capătul care intră în burduf, o țipătoare de dimensiuni mai mari decât 
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cea folosită pentru carabă. 
Bâzoiul dobrogean este alcătuit din două sau trei tuburi din 

lemn de prun, cireș, sau soc, care se îmbucă și culisează între ele până 
se obține tonalitatea dorită de cimpoier.  
Rolul bâzoiului este de a ține isonul melodiei interpretate la tarabă, 
isonul fiind de fapt un sunet complementar acordat la octava inferioară 
acordajului carabei. 
    Suflaciul este piesa prin care cimpoierul suflă aer în burduf. 
Are formă tronconică, cu gaură cilindrică pe interior pe toată lungimea 
lui și o supapă din piele moale, fixată cu o țintă la capătul din interiorul 
burdufului. 
    În momentul în care aerul este suflat în burduf, supapa se 
deschide și apoi obturează gaura „suflaciului” când aerul încearcă să 
iasă către exterior.    
      Mai nou, se folosește pentru supapă, în loc de piele, material de 
la mănușile de cauciuc. 
     Caraba, bâzoiul și suflătorul se atașează de burduf cu ajutorul 
unor suporți tronconici, cu orificiu cilindric interior, făcuți din corn 
de bou sau de vită.  
      Acești suporți au, fiecare din ei, decupată la exterior, în partea 
care intră în burduf, o degajare, pe care se matisează cu ață rezistentă 
extremitățile pieii burdufului (gâtul și picioarele). Prin matisare se 
obține etanșarea burdufului, operațiune esențială în utilizarea acestuia 
de către  cimpoier. Astăzi suporții pentru bâzoi și suflător, în cele mai 
multe cazuri, se construiesc din lemn de esență tare, cum ar fi cornul, 
frasinul sau stejarul. 
      Cu ajutorul cimpoiului se pot interpreta doine, hore, sărbe, 
geamparale, etc. 
    Din păcate cimpoiul a pierdut teren datorită faptului că este 
destul de greu de întreținut și în același timp necesită o bună 
cunoaștere a modului de confecționare al pieselor componente.  
    În cazul unei întrețineri defectuoase a cimpoiului, țipătoarea se 
poate defecta frecvent, ceea ce conduce la imposibilitatea utilizării lui 
ca instrument muzical. 
     Mulți păstori au învățat să cânte la cimpoi, dar nu îl puteau 
construi sau întreține din motive de nepricepere. 
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     Apariția radioului portabil, dar mai ales utilizarea lui pe scară 
tot mai largă, a fost un motiv serios de „lenevire” a păstorilor, în special 
a celor tineri, în a mai folosi cimpoiul sau alte instrumente muzicale 
tradiționale în timpul  perioadelor de mers cu oile la pășunat. Astfel ei 
nu au mai preluat de la ciobanii bătrâni meșteșugul confecționării și al 
întreținerii instrumentelor muzicale, ceea ce a produs o discontinuitate 
în procesul transmiterii lor către generațiile viitoare. 
   Instrumentele muzicale tradiționale fac parte din identitatea 
culturală a fiecărui popor, fiind un mijloc de exprimare al trăirilor 
sufletești, specifice și inconfundabile, prin care până nu demult ariile 
geo-culturale se distingeau între ele într-un mod atât de minunat și  de 
divers. 

Din discuțiile purtate cu ciobanii bătrâni, am înțeles că în 
credința lor factorul esențial care a condus la această tristă pierdere, a 
fost și este în continuare slăbirea, sau chiar și mai rău, pierderea 
credinței în Dumnezeu, Cel care de fapt inspiră omul în tot ceea ce face 
frumos și bun pe acest Pământ. 
      

         „Privim în zare dimineața și ne rugăm. Ascultăm izvoarele și ele ne învață 
că și noi trebuie să cântăm 2 1.'' 

                                                Berbac Dumitru 51 ani în 1936 –Săcele -Brașov 
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Fig 1- Sechila Dumitru (cioban și meșter popular din Niculițel, jud. 
Tulcea) cântând la fluier dobrogean construit de el. (foto - Valeriu 
Leonov, 2005) 
Fig. 2- Mitică Matcaș (cioban), din loc. Garvăn, jud. Tulcea, cântând la 
fluier moldovenesc. ( foto - Valeriu Leonov, 2008) 
Fig.3- Traian Cazacioc, localitatea Balabancea, jud. Tulcea, cântând la 
fluier oltenesc. (foto - Valeriu Leonov, 2007) 
Fig.4- Foto I. Herțea (Alexandru Tiberiu, Muzica populară 
românească, Editura Muzicală, București, 1975) 
Fig. 5- Dobrea Vangheli și Constantin Stoian (cioban), loc. Izvoarele, 
jud. Tulcea, cântând la caval bulgăresc. ( foto - Valeriu Leonov, 2008) 
Fig. 6- Valeriu Leonov – cercetător în cadrul meșter popular, cântând 
la caval basarabean, construit de el. ( foto - George Ostafi, șef de secție 
- Relații Publice, în cadrul Complexului Muzeal Bucovina, 2006) 
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Fig. 7 - Bâlea Marin, loc. Niculițel, jud. Tulcea, cântând la caval 
bulgăresc. ( foto - Valeriu Leonov, 2008) 
Fig. 8 - Toader Fânaru (cioban și meșter popular), loc. Florești, jud. 
Tulcea, cântând la caval bulgăresc construit de el. (foto - Valeriu 
Leonov, 2006) 
Fig. 9 - Ion Bătrânac ( cioban și meșter popular), loc. Parcheș, jud. 
Tulcea, cântând la cimpoi construit de el. ( foto - Valeriu Leonov, 
2006) 
Fig. 10 - Cimpoier ( cioban și meșter popular), din loc. Enisala, jud. 
Tulcea, cântând la cimpoi făcut de el. ( foto - Valeriu Leonov, 1999) 
Fig. 11 - Dumitru Răznoveanu (cioban și meșter popular), loc. 
Balabancea, jud. Tulcea, cântând la cimpoi confecționat de el. ( foto -
Valeriu Leonov, 1998) 
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O RELICVĂ: CĂLUȘUL DUNĂREAN 

                                                                                Dan ARHIRE 

            
 Prin luna octombrie a anului 2018 l-am însoțit pe managerul 
instituției, domnul Ștefan Coman, într-o deplasare de documentare 
desfășurată la Zorile, sat aparținător de Comuna Adamclisi din Județul 
Constanța. Eram așteptați de primarul comunei, doamna Dorina-
Cicilia Șerbănescu, domnia sa oferindu-se cu amabilitate să ne sprijine 
în ceea ce doream să realizăm. Prezența noastră acolo avea un ușor 
aspect de anchetă gazetărească, amestecată cu un soi de cercetare 
„arheologică”! Ceea ce doream era să găsim urme ale Călușului 
dunărean, jucat, pe vremuri, în localitate, pentru a-l putea monta pe 
scenă, spre salvarea lui. Ca „forțe” deținute puteam conta pe noi doi și 
primarul comunei, iar la capitolul „mijloace”, pe amintirile lui Ștefan 
Coman, care îl văzuse jucat odată, prin 1986, la un festival, precum și 
(extrem de important!) pe o filmare realizată în anul 1987 cu o cameră 
de filmat de mână (prezență neverosimilă, aproape, în povestire!) de 
marele nostru prieten și sprijinitor, maestrul Teodor Vasilescu. 
Domnia sa, în calitate de membru al juriului la un festival de folclor în 
care a evoluat și trupa din Zorile, a fost impresionat de ineditul și 
specificul acelui Căluș și beneficiar al unei (miraculoase, pentru acel 
timp, după cum spuneam) camere de filmat de mână, a reușit să 
imortalizeze integral dansul, atât cât a fost el prezentat pe scenă, 
atunci. Și s-a dovedit că bine a făcut! Teodor Vasilescu aprecia că, în ce 
privește Călușul dunărean, „s-a perdut un timp prețios”! Pe teren, am 
avut posibilitatea să constatăm adevărul acestei afirmații.  La capitolul 
„forțe”  ni s-au alăturat -spre bucuria noastră și asigurarea succesului 
misiunii pe care ne-o asumaseră- doi foști călușari „de pe vremuri”, 
care erau martorii– neîntrebați, până atunci– ai desfășurării jocului, 
atât în comunitate, cu vechile sale rosturi, cât și pe scenă, ca spectacol 
folcloric, până la sfârșitul său, petrecut cu discreție pe la începutul 
anilor ’90. 

Spre a scurta povestirea, voi prezenta pe capitole ceea ce a 
reieșit din discuția purtată cu cei doi interlocutori din Zorile, adică: 
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Nicolae Burcea (N.B.), născut în anul 1949, fost Mut în Căluș  și 
Marian Zamfir (M.Z.), născut în anul 1962, fost călușar. 

 

      

Nicolae Burcea (N.B.), n. 1949.                 Marian Zamfir (M.Z.), n.1962. 

 
Localitatea și comunitatea. Zorile este un sat a cărui 

denumire veche, de dinaintea Războiului de Idependență (1877), 
era Cherem-Kunis sau Kerimkuyusu, în limba turcă. La recensământul 
din 2002 avea o populație de 656 locuitori. Aceștia provin, la origine, 
din coloniști români, stabiliți aici ca urmare a unirii Dobrogei la 
România (14 noiembrie 1878) începând cu anul 1878 sau – majoritar - 
1879. Originea acestor coloniști este din zona Vlașca Teleorman, cu 
excepția a trei familii, provenite din Dăbuleni (Județul Dolj) și una din 
Putinei, Giurgiu, care tot Vlașca ar însemna, dar nu și Teleorman. În 
anul 1957 au intrat în Gospodăria Colectivă 327 de familii, „nu prea” 
forțați, întrucât unele familii nu au intrat atunci și nici n-au mai intrat 
vreodată. În anul 1955 s-au născut 86 de copii, iar în 1956, 68. Am 
menționat aceste cifre pentru a înțelege, pe parcursul articolului, cât de 
greu era să devii călușar la Zorile, trupa manifestându-se (ritualic sau 
scenic) cu doar 9 jucători! 
 

Când se jucă, la Zorile, Călușul. Tot ce este legat de Căluș, 
este introdus, cu grijă, de povestitori, în spațiul vidat, intangibil, al lui: 
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„Așa am moștenit de la bătrâni!/ Știm de la bătrânii noștri!”. Deci, „de 
la bătrâni” Călușul se juca numai la Rusalii, câteva zile „(N.B.) și când 
eram invitați, la hramurile bisericilor. Dacă-i venea rău la o femeie, 
cuiva, că am participat o singură dată - tanti Fița, asta, a lui Părășcuță - 
ne chema, și Nea Ilie (vătaful de atunci, n.n) a zis: <<Hai să mergem! 
>>, și ne-am dus. Am fost și la casele oamenilor, de foarte multe ori, 
chemați. Și unde era un om bolnav, dar și unde voia gazda să-i jucăm 
în curte, și plătea! Și la Valea Rea am jucat, în curți, și la Șipote am 
jucat, și la Zorile. Adică trimetea pe cineva și zicea: <<Bă, să treacă și 
pe la mine! >> Călușari nu mai erau nicăieri, în jur, numai la noi, în 
Zorile! (...) Acolo, la Carieră (un loc la marginea satului, n.n.), era o 
tradiție. Eu eram mic (de când mergeam acolo, n.n.), de Izvorul 
Tămăduirii era Hram. (...) Rusaliile era o sărbătoare foarte puternică! 
Era cea mai mare sărbătoare religioasă din an! (ridică privirea, ne 
privește și decide să revină, prudent, n.n.) Nu mai mare ca Paștele și 
Crăciunul, erau cam egale. Este o sărbătoare creștină. Ele încă se 
păstrează, categoric. Păi de Rusalii nu lucra nimeni nimic! De Rusalii 
se juca Călușul, pe unde ne chema!”  

„ (M.Z.) Să știți că s-au întâmplat multe cu cei care au lucrat de 
Rusalii! S-a spânzurat unul, l-au găsit mort, a murit calul, s-a tăiat. 
Bătrânii îi băteau pe tineri, dacă munceau, să-i ferească de rele: <<Băi, 
nu munci, băi!>> . Rusaliile erau o sărbătoare (hotărât, n.n.) mai 
mare decât Paștele și Crăciunul! Chiar și autoritățile comuniste, de 
atunci, chiar dacă veneau și tu trebuia să muncești, dar ori nu erai, ori 
nu munceai, se făceau că nu văd și te lăsau în pace! Niciodată n-au fost 
hârbari, încât să interzică drastic!” 
 

Cum ajungeai călușar. „(M.Z.) Domnule, Călușarii erau 
spuma, copiii și tinerii. Nu oricine intra în Căluș! Erau trei generații: 
(a) copiii, (b) cei între 18-30, 35 de ani și (c) bătrânii, unii de 70 de ani, 
chiar! Dar nu erau trei cete! Fiecare generație erau 8+1, fiecare avea 
Mutul ei. La serbările școlare, jucau numai copiii, dar alea erau 
serbări”. 

„(N.B.) Aveam trei generații de călușari. Eu prima dată am jucat 
la vârsta de 7 ani. Te bătea la școală dacă nu învățai Ciuleandra și 
Călușul! Figurile le învățam de acasă, jucau și tata și cumnatul meu. Eu 
am învățat de la tata. (...) Noi eram (a) ăia mici, era (b) tineretul și pe 
urmă (c) bătrânii. Dar nu toți copiii din sat intrau la căluș – veneau și îi 



150 
 

selectau bătrânii. Se făcea selecția la Căminul cultural”; „(M.Z.) 
Domnule, știi cum învățai? De la 4 anișori îi vedeai pe ăia, bătrânii, și 
săreai și tu pe-acolo! Îți intra în sânge, practic!” 
 

 
 

„Rusaliile erau o sărbătoare  mai mare decât Paștele și Crăciunul!” 
 

„(N.B.) Întotdeauna trebuia să ai o rezervă, de la cei mai tineri. 
Aveai de unde să iei, numai noi, când eram la tineret, eram 40! Când 
jucam la Carieră, între sate, era o cișmea acolo, venea lumea din mai 
multe sate – plecam cu căruțele de-aici și aveam rezerve, dintre cei mai 
tineri”. 

 
Costumul de călușar de la Zorile. Costumul era compus 

din: pălărie, cămașă, broboadă și tulpan prinse în diagonală, pe fiecare 
umăr și legat sub brațul opus, în dreptul brâului, la curea, ițari, 
ciorapi/ „jampiere” (ulterior), opinci. Accesoriile erau: panglici la 
pălărie, pinteni la opinci, băț – la toți călușarii.  
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Mutul. Era costumat altfel, adică: „(N.B.) Mutul era îmbrăcat 
altfel, așa, ca un clovn. Pantalonul era făcut dintr-un crac maro – era 
din catifea totul – și unul îl făceam roșu. Haina se trăgea peste cap, ca 
un sac. Pe cap avea pălărie și o mască pe față, cusută de pălărie și care 
se lega sub barbă. Masca era din postav, i se făceau dinți falși,  și o 
barbă din păr din coadă de femeie. Masca cu care am jucat eu avea zeci 
de ani, era veche. Sabia trebuia să fie din lemn, obișnuită, n-avea formă 
de iatagan, dar trebuia să fie puțin încovoiată. Un piculeț, încovoiată! 
Nu avea gardă, avea un nod mic, care i se lăsa, să n-alunece mâna. Și 
traista! Umblam cu traista! Numai Mutul avea traistă! Traista era 
făcută pătrată, un pic mai mult lungă decât lată, din lână și cu franjuri 
în jos, așa, cu șnurul (împletit din lână, roșu cu grena, n.n.) rezistent, 
că trebuia s-o tot miște. Era roșie și sus avea din fotă de lână un 
fragment, o parte!” 

  
Călușarii. „(N. B.) Costumul și-l făcea fiecare. Eu în clasa a II-

a eram deja gata: aveam costum!”. 
Pălăria. „(N. B.) Pălăria era normală, obișnuită. Tricolorul, cum 

jucau bătrânii înainte, îl purtau la pălărie, atunci. 
Cămașa. „(N.B.) Cămașa era albă, țesută în casă, atuncea, la început, 
cu guler răsfrânt, se încheia la gât, era din bumbac; după aceea se 
cumpăra. De foarte multe ori mama ne făcea cămășile, la călușari, că 
era croitoreasă. 

„(M.Z.) Cămașa, din căte îmi amintesc eu, tind să cred că era de 
borangic, sau avea și borangic în ea, că era foarte fină”. 
Diagonalele: broboada și tulpanul. „(N.B.) Peste cămașa albă venea 
broboada neagră, pe stânga (pe umărul stâng, și se prindea prin nod 
sub brațul drept, n.n.). Peste ea venea tulpanul alb (pe umărul drept, 
n.n.) care se prinde jos, la curea (sub brațul stâng, n.n.). Că după 
broboadă neagră, care era doliul, era tulpan alb, adică ieșirea din doliu, 
nu? Tulpanul e alb, care venea pe partea dreaptă. Și asta, broboadă, se 
poartă pe stânga. Tulpan alb, înodat pe umărul stâng, și broboadă 
neagră, cu franjuri. Eu broboada cu care am jucat, o am și-acuma. 
Tulpanul e simplu, era din pânză albă și are niște franjuri pe margine. 
Broboada nu-i de lână, e de mătase și e dublă, e pătrată și împăturită. 
O singură dată s-a întâmplat, că lipsea cuiva și am tăiat o broboadă în 
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două. Broboada neagră este doliul cu care rămâne văduva în război, că 
el moare, și ieșirea din doliu e tulpanul alb. Astea le știm de la bătrâni. 
Tulpanul era așa pătrat și dublu, adică se îndoia pe diagonală și 
devenea de formă triunghiulară. Avea franjuri lungi, dar numai pe 
două laturi”. 
 

 
 

Broboada era pătrată și tulpanul romboidal, dar se împătureau! 
 

Ițarii. „(M.Z.) Nu mai există costume în sat. Pantalonul era 
negru, pantalon pană, care la început era din cânepă. Țesătura era 
dură, dacă dădeai cu creasta degetelor pe el, îți jupuia degetele. 
Pantalonul reprezintă bărbatul. 
Ciorapii de lână. „(N. B.) Când am jucat eu, la început, cu bătrânii, 
toată lumea avea ciorapi de lână, până aicea sus (până la genunchi, 
n.n.) și erau prinși cu târsâni, un șnur care se împletește până sus”.  
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Opincile. „(N.B.) Opinca e tradițională. Opincile și le făcea fiecare și 
aveam pinteni”.  

Bâta. „(N.B.) Să mai știți ceva, că toată lumea trebuia să aibă 
bâta de corn! Are o bătaie specifică! Când ai făcut cu el așa (lovește în 
podea cu o bâtă imaginară, n.n.), să vedeți ce rezonanță are! Lemnul 
pentru bâte îl luam din jurul satului, avem mult corn. Coarnele, să vă 
spun ceva, îs bune să se-nsoare (râde ștrengărește, n.n.)”. 
„(M.Z.) Lemnul asta de corn este materialul din care se face bâta 
ciobanului.  
 

Elemente de ritual și coregrafie. Când Călușul se juca la 
Zorile în rostul său, adică de Rusalii, se juca în fiecare an în altă 
mahala a satului. Se juca pe un mic maidan, pe o întinsură mai plată: 
„(N.B.) Figurile le-am moștenit din bătrâni. Prima oară se făcea 
<<Buturuga>>. Era o buturugă din lemn, grea, groasă, care avea o 
funie, de care-o lega. Prima dată ieșea Mutul cu buturuga, și asta 
însemna că arăta semnul: <<De acolo nu te apropii!>> - lumii care 
asista! Că trebuia făcut cercul în care să joace călușarii. El se învârtea 
cu buturuga de-asupra capului și dădea treptat drumul la funie, să fie 
cercul cât mai mare. Lumea se ferea, că le spărgea capul, buturuga aia, 
și se tot trăgea înapoi, mărind cercul. Când termina de dat drumul la 
frânghie, a făcut odată așa, un semn brusc, hotărât și fluierașul a și 
început să cânte din fluier! Când a început să fluiere, a început să iasă 
călușarii din cerc, dintre ei, din mulțimea care asista. Și pe măsură ce 
călușarii intrau, începea să-i numere!” 
 
Jurământul. Niciunul dintre interlocutorii noștri nu „prinsese” și nu 
avea cunoștință despre modul inițial, originar, în care  depuneau 
călușarii jurământul. Ei „au prins” jurământul dar în forma sa alterată, 
atunci când de joc se ocupau activiștii culturali, începând cu sfârșitul 
anilor ’60 - începutul anilor ’70 ai secolului trecut. Repetițiile (pentru 
spectacole!, n.n.) se desfășurau la Căminul cultural și, chiar dacă nu 
era prevăzut, ei depuneau jurământul, încă, pentru că știau că „așa se 
face”! 
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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”. (Maestru Emerit Theodor Vasilescu) 
 

 „(N.B.) Nu ne întâlneam în afara satului, să depunem 
jurământul! Eu am văzut mai târziu jurământul. Practic, prin 
jurământ, te angajai să nu-i încurci, când va fi nevoie să se joace. Asta 
era vorba: <<să nu ne-ncurci>>! Jurământul se depunea la Cămin 
(s.n.). Nu știu să se fi întâlnit (mai demult, n.n.) în afara satului. 
Jurământul era așa: fiecare formațiune avea un Vătaf  și Vătaful (la 
bătrâni era Moș Irimia, un om foarte iute!) trecea pe la fiecare dintre 
călușari ( ei erau așezați în linie), însoțit de Mut. Toți erau îmbrăcați în 
câlușari când depuneau jurământul. Îi întreba pe fiecare: <<Te ții de 
treabă? – Mă țin! -Să nu ne-ncurci! Altfel, trei săbii – Nu vă-ncurc! – 
Juri? - Jur>>! <<Trei săbii>> însemna că îl lovea Mutul cu sabia, el 
avea sabie. Jurământul nu se mai rupea (nu era o ceremonie de acest 
tip la sfârșitul perioadei, o dezlegare, n.n.). Eu, când eram Mut, am 
avut ocazia să dau mai mult de trei săbii! Nu m-a-njurat nimeni, 
nimeni n-avea timp și nu-ndrăznea, că sabia era și mai grea! Numai în 
timpul jocului, după joc nu se punea problema. Mutul era cel mai 
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important, el jura primul. Mutul n-avea voie să vorbească, și 
răspundea la întrebare vâtafului dând de trei ori din cap de sus în jos. 
Că <<Da>> și cu sabia tot de trei ori, cu vârful spre pământ. Pe ceilalți 
călușari, îi întreba Vătaful pe fiecare în parte: <<Juri că nu ne 
încurci>>? Și fiecare răspundea: <<Jur>>! Juratul se începea  
întotdeauna de la primul din dreapta șirului de călușari, adică din 
stânga ta, cum stai cu fața la șir și te uiți la ei. Vătaful se deplasa pe 
rând de la unul la altul și Mutul se ținea după el”. 

„(M.Z.) Mutul e întotdeauna în contratimp cu ceilalți, și în altă 
formă. Dăcă ăia (călușarii n.n.) merg în față, el merge-n spate; dacă ăia 
merg în spate, el merge-n față! El face altceva, se mișcă pe-a colo, își 
face de cap, dar când vedea că unul nu este aliniat, mergea în spatele 
lui și-i șoptea ceva, cam de dulce, la ureche! În momentul în care unul 
e mai în față, sau mai în spate, Mutul, care e liber, se mișcă; din 
mișcare, din trecere, l-a și aliniat, l-a pus la locul lui! Eeei, Măicuță!” 

„(N.B.) Eu am participat o singură dată la o vindecare. Am fost 
la o bolnavă, ne-au chemat acasă. A scos-o pe-o pătură, ceva. Am 
început să jucăm. Sare prima dată Mutu peste ea, în partea cealaltă, și 
pe urmă, după el, încep să sară toți călușarii. Pe urmă face un „S”, 
adică te duci și te întorci iară. Adică ... asta o faci de trei ori. După 
aceea se așază toți la picioarele ei, așa, în linie, și face bătaia aia, la 
pinteni, de se zguduie pământul!” 
 

Modificări ulterioare la costum și repertoriu. 
„Căderea” Călușului dunărean din Zorile, ne este explicată de 

interlocutorii noștri că un dat „istoric”, ca un final ce nu putea fi evitat. 
Marian Zamfir crede că, odată destructurat vechiul sistem al 
„instituțiilor de cultură”, nu a mai avut cine să se ocupe de perpetuarea 
formațiilor locale de călușari. Asta, chiar dacă, înaintea intervenției 
acelorași intituții, cu mai bine de treizeci de ani în urmă, de Căluș se 
ocupau doar oamenii din sat, căci el era încă viu! Acum, însă, nu mai 
este! 

„(M.Z.) Dacă ne gândim la perioada 1990-1992, cu aplicarea 
Legii Fondului Funciar, cu toată semi-debandada aia ... Toți ăia care 
înainte se ocupau de cultură, acum erau blamați, nu pentru că ar fi 
făcut ceva! Pur și simplu. Nu se mai puteau implica, pentru că nu-i mai 
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asculta nimeni. Au mai fost tentative după, dar erau motive de 
nemulțumire, costumația aia nu corespundea, nu ne puteam obișnui cu 
ea, că nu era a noastră! Am stat de vorbă la Muzeul de Etnografie din 
Constanța, mi-a arătat albumul lor de costume tradiționale, cu tot ce 
aveau dânșii acolo, dar al nostru lipsea cu desăvârșire. Au zis că știu ei 
mai bine și au comandat niște costume ... o grămadă de bani, am 
investit în ele degeaba! Am mai dansat de vreo 5 ori, dar după aia – 
gata! Eu m-am retras, că era bătaie de joc! Vă spun sincer, m-am retras 
pentru că nu mai voiam să văd tot ce se întâmpla! Modificările 
costumului începuseră de ceva vreme, încă înainte de revoluție! 
Jampierii i-am făcut pe urmă (când funcționa ansamblul n.n.) ca să nu 
mai cadă jos (ciorapii de lână, n.n.). Acum jampierii ăștia sunt cu negru 
(X-ul de pe jampiere n.n.), ca sa arate așaa.., ca să renunțăm la ciorapii 
de lână, că tot cădeau jos! Tulpanul alb ni l-a scos („Cultura”, n.n.) și 
ne-a băgat tricolorul. Au scos ei tulpanul alb și au băgat tricolorul, dar 
noi tricolor n-am avut niciodată! Inițial era broboada pe stânga și 
tulpanul pe dreapta. Tulpanul e mic, îți permitea să faci mișcări cu 
bățul pe care îl țineai în mâna dreaptă, dar ne-au mutat broboada, 
care-i mare, până sub cot, pe dreapta! Pe urmă s-a ținut un coregraf 
din Constanța de noi să schimbe fluierul de acompaniament, să cânte 
și vioara, țambal, nu știu ce! N-a ieșit! Numai după fluier! Daa, fluier! 
Era un fluieraș, care cânta! La noi aicea a cântat Nea Ion Preda, 
Gheorghe Taifas, Gheorghe ... Ghiocel! Erau de la noi din sat, n-a venit 
nimeni din altă parte! Ne-au scurtat programul, care era lung și avea 
un cap și-o coadă, ca să se adapteze la scenă, și au eliminat din jocuri”.  

 
„(N.B.) Noi, în ultimul timp, n-am făcut <<Podul>> și 

<<Bărbieritul>>. V-am spus că înainte jocul nostru dura mult. Era cu 
de toate.   

Pe la diverse spectacole am jucat cu toate trei generațiile. Când 
jucau toate generațiile, începeau bătrânii, făceau două ture, și pe urmă 
se retrăgeau și intrau tinerii, pe care bătrânii îi supravegheau și îi 
admonestau, dacă nu jucau bine, dacă nu erau suficient de rapizi, dacă 
nu ridicau piciorul cât trebuia de sus. Se încheia cu Sârba Câlușarilor și 
atunci intrau copiii în mijloc, formând un cerc și atunci, printre copii, 
cu grijă ca să se așeze una peste alta, toți călușarii aruncau bâtele. Dar 
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asta era doar pe scenă, la spectacole. Am jucat însă și la casele 
oamenilor, pe trei generații! Cam prin 1990 s-a dsființat, călușul, la 
noi, după revoluție. Păcat! Când jucam, eu mă-nălțam, domnule! E un 
dans rapid, dar... (dă din cap, de mai multe ori, privind în jos, și 
miscând, ca demonstrativ, mâna dreaptă, ca un soi de lasă, asta e, 
n.n.!)”. 

 

 
 

„Când jucam, eu mă-nălțam, domnule!” 

 
 „(M.Z.) Ne și țineam de treabă! Am jucat, domle, cu adevărat 

din drag! Mai sunt care au costumele aleea noi acasă, dar nu le-am 
folosit, că erau prea strâmte, erau altfel. Nu erau ale noastre!” 

Astăzi, Călușul dunărean a fost repus în scenă de ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, grație colaborării dintre 
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instituția noastră și Primăria Comunei Adamclisi. Primarul comunei, 
doamna Dorina-Cicilia Șerbănescu, și-a manifestat intenția de a reface, 
în satul Zorile, vechiul ansamblu local. Sprijinul pe care domnia sa l-a 
oferit instituției noastre îi va fi întors, cu dragoste. La Zorile se va juca 
din nou Călușul dunărean. 
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ORNAMENTICA TRADIȚIONALĂ 
Stâlpii funerari din Dobrogea (I) 

 
                                                                    Dan ARHIRE 

 
 

Călătoriile prin țară – și nu în zonele ei turistice! – m-au făcut să 
întâlnesc pe teren minunile discrete ale artei tradiționale, capitol 
expresiv – dar, în opinia mea, insuficient cercetat și înțeles - al 
civilizației tradiționale românești. Am cercetat-o pe cât am putut și mi 
s-a permis, încercând să o înțeleg și știu acum, după toți acești ani, că 
civilizația tradițională subsumează întreaga ei gamă de gesturi și 
producții acelorași legi - imuabile și de neîncălcat - ale propriei 
viziuni originare asupra lumii în care evoluează. Nici un gest sau 
produs al acestei civilizații nu este gratuit sau răzleț, ci toate la un loc 
constituie pași asumați ca obligatorii pe drumul nesfârșit al însoțirii în 
siguranță de către om a lumii imaginate.  
 

 1.   2.  
 
1. Stâlpi funerari de la Niculițel (Tl), foto Dan Arhire. 
2. Stâlpi funerari de la Isaccea (Tl), foto Vald Voica. 
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El nu o poate părăsi și nu i se poate sustrage fără a se expune 
unei eșuări ireparabile în spațiul dintre lumi, în pustie, grozăvia cea 
mai mare pe care acest om și-a putut-o imagina. Această lume este 
întrețesută cu divinitatea omniprezentă, indiferent de numele purtat 
de ea de-a lungul miilor de ani iar aceasta face din omul civilizației 
tradiționale, parte a ei, un om împăcat cu tot ceea ce îl înconjoară, 
aflându-se astfel neîncetat în rostul său și al lumii - ca un dat - de care 
nu poate fi separat. El se naște întru divinitate, trăiește, mănâncă, 
doarme, se îmbracă, se protejează, se bucură întru divinitate și asta 
face să nu fie niciodată singur, oricând și oriunde s-ar afla fiind într-un 
dialog nemijlocit cu această divinitate protectoare, căci tot ceea ce 
întreprinde și realizează este astfel și în acest scop.  
 

     3.     4.    5. 
 
3. Stâlp funerar de la Isaccea (Tl), foto Vald Voica. 
4. Stâlp funerar de la Valea Nucarilor (Tl), foto Dan Arhire. 
5. Stâlp funerar de la Băltenii de Jos (Tl), foto Valeriu Leonov. 
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Așa se face că omul civilizației tradiționale nu are dileme, pentru 
el necunoscutul fiind pe deplin cunoscut; el „știe” lumea în toate 
amănuntele ei contingente sau sublime, chiar dacă nici el, nici nimeni 
dintre ai lui, nu ar fi părăsit vreodată teritoriul propriului sat. Căci, 
pentru asta, îi este suficient să cunoască divinitatea și să se raporteze la 
ea, ritualic și domestic. 
 

 6.  7.  8.  
 
6. Stâlp funerar de la Alba (Tl), foto Valeriu Leonov. 
7. Stâlp funerar de la Rachelu (Tl), foto Vlad Voica. 
8. Stâlp funerar de la Beilic (Ct), foto Dan Arhire. 
 

Aceasta cred că ne determină justificat să privim și ornamentica 
tradițională drept parte componentă utilă și necesară a dialogului cu 
divinitatea și lumea creată de ea, alături de obiceiuri, ritualuri, 
credințe, descântece și colinde - pe care le împlinește, desăvârșindu-le 
- ca descriind cu mijloacele ei specifice aceiași originară și unitară 
imagine a credințelor despre această lume. Or, dacă în cultura 
tradițională românească există, evidențiate de specialiști, atâtea semne 
ale cultului preistoric al Marii Mame originare și dacă despre 
ornamentica tradițională cu geometrismul ei încifrat cercetătorii spun 
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că e de foarte veche extracție, putem presupune că ele au aceeași 
origine, că vin din același timp. Căci, în mod evident, ele nu pot 
descrie, fiecare cu mijloacele proprii, o altă realitate spirituală, 
coexistând și fiind transmise, deopotrivă, de milenii în cadrul acelorași 
comunități aflate în evoluție. Multe indicii și descoperiri arheologice 
ale neo-eneoliticului, de altfel, conduc spre această concluzie. 
Rezumând, formulez, deci, următoarea ipoteză:  

 
Ornamentica tradițională românească, în special cea de 
factură geometrică, începând cu cea evidențiată de sculptura 
în lemn (aferentă arhitecturii, mobilierului, uneltelor, 
instrumentelor muzicale etc.), continuând cu cea evidențiată de 
țesături și cusături etc. și sfârșind cu cea încă păstrată în 
cocăturile rituale și în motivele pictate pe ouă, ornamentică 
dezvăluindu-se privitorului avizat drept unitară și coerentă,  
reflectă, la origine, în ansamblu și în mare parte, acum, 
resturi și semne ale acelorași vechi credințe preistorice 
originare în Marea Mamă, Marea Zeiță, din lumea căreia au 
pornit – cine știe când? – spre noi; ele exprimă rezumativ 
forme specifice originare de reprezentare ale acestor credințe, 
fie generale, prezente într-un spațiu geografic mai mare care 
subsumează actualul teritoriu al României, fie particulare, 
întâlnit doar pe arii restrînse; fie consacrate și notorii, fie încă 
nedescifrate.  
 
Desigur că aceste idei privind ornamentica tradițională nu se 

așează pe calapodul atât de răspândit pe care ea este cel mai adesea 
înghesuită. De aceea, iată că unele fragmente din diverse lucrări, ale 
căror titluri și autori sunt neimportante în textul de față (și, în 
consecință, nu vor fi menționate aici!), stau mărturie prin evidenta 
ambiguitate, prin confuzia în care se situează: 

- Spiritul artistic al țăranului român se manifestă în obiceiul de a 
decora nu numai obiectele de uz zilnic, ci și cele mai variate unelte sau 
instalații tehnice țărănești din lemn. 

- Dragostea pentru frumos a țăranului nostru s-a manifestat 
și asupra obiectelor de uz gospodăresc și a uneltelor de lemn: lingurile, 
capacele, căucele, solnițele, ploștile, bârdacele, furcile de tors, bâtele, 
războiul de țesut, sucala, vârtelnița, ciutura de moară și chiar grapa cu 
mărăcini, demonstrează cu prisosință simțul artistic al țăranului 
nostru. 
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- Comentatorii fenomenului artistic românesc au convenit aproape fără 
excepție să încadreze arta țăranului român în grupul determinat 
de prezența abstracției, a geometrismului, a realismului intelectual, 
expresionist și ideoplast. 
- Întreaga decorație formată din crestături prin jocul liniilor, 
umbrelor și luminilor, creează un deosebit efect artistic, obținut 
de meșterii populari nu printr-o rigidă respectare a unor 
canoane, ci prin intuiție, prin simțul frumosului, transmis din 
generație în generație. 
- Furcile de tors se definesc printr-o ornamentică bogată și variată, executată 
cu gust estetic și cu migală. Izvorul acestor elemente trebuie căutat, pe de 
o parte, în aspirația generală spre frumos a românilor, pe de altă 
parte, în dorința creatorilor populari de a înfăptui mereu ceva nou 
care să se impună cu pregnanță judecății estetice a obștei sătești. 
- În  varietatea formei și ornamenticii furcilor de tors se 
oglindește toată vioiciunea și bucuria de viață a flăcăilor de la 
munte (!!!). 
- Realizările remarcabile ale arhitecturii în lemn se evidențiază prin 
eleganța formelor și echilibrul volumelor, rezultate din 
proporțiile dreptunghiului de aur ce revine pretutindeni ca un 
laitmotiv. 
- (...) ar trebui să accentuăm încă odată caracterul funcțional și 
preocuparea nestinsă față de latura decorativă, prezentă la porți și prispe, 
la stâlpi, ca și la undrelele din Gorj, la streșinile, foișoarele și acoperișurile 
caselor, la uși și la ancadramente de ferestre – decorul subliniind 
totdeauna contururile și profilul construcțiilor, potențând 
armonia formelor subordonate unei concepții generale unitare, 
în care frumosul este un aspect esențial al acestor opere. 

Iată doar câteva exemple, suficiente însă pentru a produce 
măcar neliniște! Am constata, cu timpul, că acest tip de abordare a 
ornamenticii tradiționale nu numai că nu a rezolvat problema 
cercetării ei, dar a prezentat (și prezintă în continuare), în opinia mea, 
și neajunsul de a-i aduce deservicii. Acestea sunt determinate de pâcla 
groasă pe care o adaugă propriei ei încifrări (dreptunghiul de aur, de 
exemplu, prezent peste tot!), precum și de tendința generală de a-i 
identifica originea și motivația în gustul pentru frumos, imaginația, 
fantezia, simțul artistic, etc. dovedite de „țăranul nostru”! În primul 
rând, însă, modul acesta de abordare îi creează deserviciul 
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obstrucționării oricărei deschideri spre semnificațiile reale, spre 
identificarea și afirmarea propriei valori. Căci aceasta, dincolo de a fi 
pur estetică și legată de gustul „desăvârșit” al creatorilor, în 
manifestarea ei temporară și spațială vădește o coerență care o face 
susceptibilă de a conține duh și gândire, substanță culturală 
multimilenară, după cum unele – multe și semnificative! - descoperiri 
arheologice o învederează! Faptul că ornamentica tradițională 
românească este una geometrică, nu este suficient pentru a putea 
convinge că această formă de expresie (presupus doar actuală!) s-ar 
datora unei necontenite distilări a unor „copii după natură”, și nici nu 
creează certitudinea unor „importuri”, așa cum putem găsi afirmat cu 
pretenții de axiomă, în mod repetat și fără citarea autoarei (MILLER-
VERGHY 2007, 52 – cea care pare a fi introdus această idee!) la mai 
mulți autori:  

Nici un desen sau un motiv nu este ceva scornit în mod 
arbitrar. Nici un izvod nu există care să  nu poată fi adus la una din 
aceste două origini. Sau este o copie după natură sau se datorește 
unei importațiuni sau unei influențe străine. 

 
În treacăt fie spus, dacă ar fi fost doar „dragostea pentru 

frumos” și „simțul artistic desăvârșit” ale țăranului român, ceea ce ar fi 
trebuit să dureze cel puțin câteva sute bune de ani (dacă e să ne luam 
după datarea valorilor din muzee și –încă! – de pe teren!) e chiar de 
mirare că, atât de viguroase o întreagă istorie,  au dispărut brusc, în 
câteva amărâte de zeci de ani, meschin interval după care el, „țăranul”, 
ni se prezintă astăzi îmbrăcat fără nici cea mai mică dovadă de bun-
gust sau simț artistic, pe la târgurile de țară, echipat în multicolore 
straie de proveniență asiatică, sau la nunți, încercând să țină pasul cu 
moda așa zis de la oraș! 

Așadar, ceea ce noi numim în general dragostea pentru frumos 
a țăranului român, referindu-ne la omul civilizației tradiționale de 
aici, pentru acesta, la origini și până târziu, nu însemna frumos, ci 
doar util, în calitate de parte componentă necesară a modului de viață 
dat de lumea în care el trăiește (sau a trăit!) și pe care noi, cei de 
astăzi, nu o mai vedem. Așadar „frumosul” imaginilor ce se dezvăluie 
privitorului ne-parte a acestei civilizații, în cazul pieselor purtând 
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semnele ornamenticii tradiționale este, într-o anume măsură, o 
„întâmplare”; acest „pseudo-frumos” constituie doar o interfață - primul 
strat, exterior -  al unor împrejurări complexe și multimilenare, prin 
care privitorul neavizat este tulburat. De aici și până la miezul acelor 
împrejurări complexe ar mai fi de străbătut o cale lungă și grea, pe care 
prezumtivul privitor nu este, în general, pregătit să o facă. Însă, cu toate 
acestea, tocmai la capătul acestei căi nestrăbătute încă, se află omul 
civilizației tradiționale. El vedea „frumosul” din interior, de sub crusta 
subțire a semnelor de pe lemn, de pe țesături și veșminte sau – mai rar - 
de pe piatră și spun cu luciditate „vedea”, căci, pe alocuri din păcate, 
astăzi nici el nu mai există, nici cel pe care convențional îl numim 
țăranul român, formulă numind, în fapt,  faza aproape finală a culturii 
noastre tradiționale!  
 

 9.     10. 
 

9.. Stâlp funerar de la Ioan Corvin (Ct), foto Dan Arhire. 
10.. Stâlp funerar de la Beilic (Ct), foto Dan Arhire. 
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Căci nu trebuie ignorat adevărul potrivit căruia tot ceea ce s-a 
cules și s-a adunat – valori materiale și imateriale – în ultimele două 
secole, făcând parte din ceea ce numim astăzi cultură tradițională, nu 
s-a cules de la creatorul lor arhetipal, originar, cunoscător al ideilor 
conținute și al funcționalității lor și determinat în creație de acestea, ci 
de la păstrătorul și transmițătorul din finalul ciclului lor de existență, 
acel țăran român care „explica” tradiția prin câteva expresii 
arhicunoscute culegătorului: „la noi așa se face”, sau „așa am pomenit”!  
De aceea, în încercarea sa de reconstituire a mesajului originar al 
ornamenticii tradiționale, cercetătorul este silit a recurge și la studiul 
unor domenii, realități și relicte aparent situate departe de 
lumea satului românesc, cum ar fi, să spunem, ceea ce ne-a rămas 
ca reprezentări plastice ale unor scene ritualice de acum 8.000 de ani 
în Muzeul Civilizațiilor Anatoliene de la Ankara, descoperite la Çatal 
Hüyük, în Asia Mică! Drumul este anevoios, dar splendoarea sa este 
greu de egalat și fără ca acesta să fie parcurs, nu vom putea înțelege 
niciodată, decât superficial, incomplet (în fapt, deloc!), creația 
materială și imaterială rămasă nouă, prin culegere și depozitare, de la 
țăranul român. Căci toată această creație face parte nu doar – pe 
orizontală - dintr-o lume întinsă în spațiu dincolo de granițele actuale 
ale României, sau Europei, dar face parte  și – pe verticală, în 
profunzime – dintr-o lume insondabil de veche în care țăranul român, 
cel a cărui fază finală noi am mai prins-o, întrucâtva, încă n-apucase a 
se contura, nu exista! 

De asemenea, a cerceta doar ornamentica tradițională fără a 
face legătura cu suportul pe care ea apare, cu obiectivul 
urmărit sau obiectul pe care este așezată, cu împrejurarea în 
care este folosită și cu ritualurile și folclorul legat de acele 
împrejurări, ar fi o manieră (nu o metodă!) care n-ar duce absolut 
nicăieri. De altfel, în acest moment, mi se pare că așa și stăm și aici ne 
aflăm.  

Mai mult, a cerceta această ornamentică în limitele circumscrise 
unei unități administrativ teritoriale (comună, județ) urmând diversele 
organizări instituționale, ar conduce, în fapt, la realizarea doar a unei 
lucrări statistice, nelipsită de importanță, dat incapabilă de a rezolva 
problema. 
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Am înțeles treptat aceste – în opinia mea fermă - adevăruri, 
rătăcind prin crângul fără capăt al așezărilor de țară, în special, dar și 
blocându-mă în concentrările de piese ale muzeelor, unele extrem de 
bogate, de generoase. Așa, plecând de la stâlpii funerari din Niculițel, 
din Dobrogea, am ajuns să străbat aproape întreaga țară, căutând 
sensul și povestea acelei mici figurine putând a părea antropomorfe.  
 

 

11. Stâlp funerar de la Beilic (Ct), foto Dan Arhire. 

În ilustrațiile care urmează pe următoarele patru pagini prezint 
câteva exemple ale „micii figurine”, în alte conjuncturi: tot din lemn, la 
troițe, stâlpi de fântâni, stâlpi de casă și fronton de ușă la biserică, în 
țesături, pe covoare și peretare, dar și adaptate noilor conjuncturi și 
„modernizate”, adică trecute în stucatură, dar păstrându-și locul de 
„santinelă apotropaică”, la ferestre, în cazul de față. În episoadele 
viitoare vom încerca să argumentăm ipoteza potrivit căreia această 
„mică figurină” reprezintă nu doar elementul originar și călăuza 
ideatică a ornamenticii noastre tradiționale, dar și, prin semnificațiile 
sale, elementul central al întregii noastre culturi tradiționale. 

Am oferit aici doar câteva exemple, spre ilustrație. Acest prim 
material pe tema stâlpilor funerari din Dobrogea va fi continuat, însă, 
în numerele viitoare ale revistei, de episoade care vor intra în detalii, 
pe baza unei bogate ilustrații. (continuarea în numărul viitor) 
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12. Troiță din Gorj (Muzeul Național al Satului „Dimitre Gusti”, București). 
 

 
 
13. Troiță din Gorj (detaliu) 



169 
 

    
 
14. Stâlp la fântână din Baia de Fier, Gorj.  
15. Stâlp de pridvor la o casă din Galații Bistriței, Bistrița-Năsăud 
 

 
 
16. „Înfloritură” deasupra intrării în naos la biserica „Sfinții Arhangheli” din 
Fânețele Silivașului, Bistrița-Năsăud.  
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17. Peretar (Gorj?) Muzeul Țăranului Român, București. 
18. Covor, Muzeul de Etnografie și Artă Populară, Tulcea. 
 

 
 
19. Peretar, Desești, Maramureș (Muzeul Astra, Sibiu) 
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20. Fereastră de locuință, Șinca Nouă, Brașov. 
21. Detaliu de fereastră a locuinței din Șieu Măgheruș. 
 

 

22. Fereastră de locuință, Șieu Măgheruș, Bistrița-Năsăud. 
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NICULAE PANCIU, UN RAPSOD DOBROGEAN 

                        
 Petru ȚINCOCA 

 

 Născut pe 4 octombrie 1947, la Agighiol, Niculae Panciu se 
numără printre laureații Festivalului - Concurs al Interpreților 
Cântecului Popular Românesc „Maria Tănase”.  
 Din 1970 colaborează cu ansamblurile dobrogene „Brâulețul”, 
„Tineretului” și „Egreta”, al Consiliului Judeţean Tulcea.  

Începând din 1970 a colaborat cu Radioteleviziunea Română, 
respectiv cu orchestra condusă de Sile Dinicu.  
  Orchestrația și acompaniamentul muzical pentru cele două 
albume („Haideți, dobrogeni, la joc”  și „Isusita me-a di Livădz/ 
Logodnica de la Livezi”), pe care artistul urmează a le lansa în luna 
decembrie a acestui an, au fost asigurate de  Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”. 
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Luni, 26 august 2019, a încetat din viață un prieten drag al 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”,  
profesorul  

IOSIF PETRU EMILIAN (TITI) BOANTĂ 

A fost unul dintre cei mai importanţi coregrafi de dans popular 
din țara noastră; născut în 12 martie 1948 la Săuşa, Mureş, absolvent al 
Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport a Universităţii „Babeș Bolyai”, din 
Cluj-Napoca; a fost profesor, dansator și coregraf al mai multor 
ansambluri folclorice, om de spectacol, membru fondator al 
Ansamblului „Mugurelul” al universităţii clujene; a înfiinţat un 
ansamblu de copii pe lângă Școala Generală din Ungheni; a înfiinţat 
Ansamblul „Junii Mureşeni” al Casei de Cultură a Tineretului din 
Târgu Mureş,  cu care a obţinut mai multe premii pe plan naţional şi a 
efectuat mai multe turnee în Europa şi Asia; a condus timp de 20 de 
ani Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul”, atingând cele mai înalte 
cotaţii în cadrul ansamblurilor profesioniste din țară, atât pentru secţia 
română, cât şi pentru secţia maghiară. 

În anul 2018, la a XXVI-a ediţie a Festivalului – Concurs 
Internaţional de Folclor „Peştişorul de Aur”, Ansamblul Folcloric 
„Hora”, din Ungheni, Județul Mureş, coordonat de maestrul coregraf 
Iosif Titi Boantă, a obținut Marele 
Premiu. 

A tremurat în culise (foto 1), 
atunci când elevii săi au fost sus, pe 
scenă (foto 2). I-a răsplătit cu aplauze, 
nevăzute de ei, printre boxe, gradene, 
decoruri, ferite de lumina reflectoarelor 
(foto 3). S-a bucurat, alături de ei, 
pentru recunoașterea binemeritată a 
valorii muncii lor împreună! 

     1. 
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2.                3. 
 

 

4. 
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CUPRINS 
 
 
Ștefan COMAN, Cuvânt înainte / 3 

Petru ȚINCOCA, Dare de seamă / 7   

 Festivalul Internațional al Dunării  

„Serbările Deltei” 5.06.2019  

„Natalia Șerbănescu” 13.06.2019  

„Peștișorul de aur” 7.07.2019 

„Dragobetele” și „Călușul dunărean, Călușul dobrogean” 24.02.2019 

Dan ARHIRE, Specificitate dobrogeană II / 47  

Paul FLOREA, Pulberea timpului la capătul pământului / 52  

Dan ARHIRE, Elemente comune de religie populară la creștinii ortodocși 
și musulmanii din nordul Dobrogei / 63 

Dan ARHIRE, Grigore Leșe și aromânii fărșeroți din Cogealac / 76 

Grigore LEȘE, „Am avut impresia că îmi aud strămoșii horind” / 81 

Emil ȚÎRCOMNICU, Steagul Societății de Cultură Macedo-Română / 83 

Victor Socrate MIȘU, Aromânii / 86 

Dan ARHIRE, Festivalul Țărilor Dunărene și al Românilor de Pretutindeni 
/ 89 

Ivo Filopov GHEORGHIEV, AVE și Ziua românilor de pretutindeni / 91 

Olga Gherasimova NICOVA, „Unii ne spun vlahi, alții ne spun rumâni!” / 
95 

Silvia-Diana ŠOLKOTOVIĆ, Ielele și Zmeul/ 98 

Antip ȚARĂLUNGĂ, Probleme privind studierea folclorului coregrafic 
din Republica Moldova (I) / 103 

Nicolae ŞAPCĂ, Dumitru Covalciuc, o stea prea timpuriu stinsă pe 
pământ și aprinsă în cer / 109 

Patricia-Smaranda MUREŞAN, Cununile de Rusalii la Șieuț / 123 
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Valeriu LEONOV, Instrumente tradiționale muzicale păstorești de suflat 
din Dobrogea / 129 

Dan ARHIRE, O relicvă – Călușul dunărean / 147 

Dan ARHIRE, Ornamentica tradițională. Stâlpii funerari din 
Dobrogea (I) / 159 

Petru ȚINCOCA, Nicolae Panciu, un rapsod dobrogean/ 172 

 

 

 

 

 

 

 
 


