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CUVÂNT ÎNAINTE

Ștefan COMAN

Anul care încă se mai scurge prin canicula unei veri necruțătoare
nu a fost ușor! El a brăzdat istoria ansamblului nostru, așa cum a
brăzdat istoria unei lumi întregi, cu o cruzime neverosimilă. Cel mai
mult ne lipsesc spectatorii noștri, lumea care ne căuta și ne caută, în
continuare - acum pe bietele rețele de socializare. Acele rețele care au
trăit cea mai mare „provocare” de când au apărut în viața omului,
transformându-i-o, cel mai adesea, în viața omului singur; căci ele
anume s-au trezit a fi fost chemate, a li se fi oferit nesperata șansă, de a
se substitui tuturor incintelor culturii unei planete zgâlțâite din temelii,
adică și săli de spectacol, și săli de teatru, și cinematografe, și patinoare,
și cafenele literare, și culise pentru mai mult sau mai puțin vinovatele
bârfe – și iată că nu au putut! Lipsesc spectatorii, contactul direct,
respirația din microfon, stângăciile îngăduite și gloria din imediata
apropiere, cea care arde plătitorul de bilet, fiind plasată la o distanță
mai mică decât cea astăzi regulamentară, de 1,5 sau 2 m! Ce am putut
noi face, însă, în această perioadă ca o febră de Rusalii, a fost să ne
pregătim cât am putut mai bine pentru momentul în care „va suna
goarna” și ansamblurile toate vor fi din nou chemate pe scene sau în
piețele publice! Da, o să „rupem” scândurile scenei, vă promitem asta!
Tot până atunci am reușit să organizăm, în condiții grele, dar cu
rezultate foarte bune din punctul de vedere al performantelor artistice,
două festivaluri și alte câteva activități despre care vă vom vorbi în
finalul acestui număr al revistei noastre. Până atunci, însă, doresc să vă
fac părtași la o mare bucurie a ansamblului nostru, anume aceea de a fi
reușit să publicăm o bijuterie a domeniului creației populare, și anume
volumul intitulat FOLCLOR MUZICAL DIN DOBROGEA al Maestrului
Constantin Arvinte!
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Coperta multașteptatului volum Folclor muzical din Dobrogea

Cartea reprezintă o datorie de onoare pe care am știut că
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea trebuie să
și-o asume! Deși a avut, la rându-i, precursori (Dumitru Galavu,
Teodor Burada, Gheorghe Mihalcea), printre cărțile Maestrului o
lucrare complexă despre folclorul muzical din Dobrogea era resimțită
ca fiind necesară. Domnia sa nu i-a rămas dator Dobrogei, poate și
pentru că o iubește atât de mult, după cum ne-a încredințat! Iată, deci,
că această carte vine să întregească delicata bibliografie a folclorului
muzical din întreaga Dobroge, ca singura de acest fel din ultimii
treizeci de ani! Născut în 21 mai 1926 în Comuna Voinești din Județul
Iași, Constantin Arvinte este prezentat de enciclopedii ca fiind „un
compozitor, dirijor și folclorist român” și așa și este. Doar că, după ce l-
am cunoscut mai bine, noi putem adăuga: „cu o personalitate puternică,
fermă și hotărâtă, marcând spațiul și timpul după vrerea sa”!

Dar, în cuprinsul acestei reviste, veți avea posibilitatea să citiți
prezentarea pe care însuși și-o face!
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DARE DE SEAMĂ

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

în perioada 17 august 2019 – 1 iunie 2020

Petru ȚINCOCA

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a organizat în
decursul perioadei 15 august 2019 – iunie 2020 o serie de programe
culturale cu scopul de a promova prin dans, port, cântec (și
nu numai) valorile tradiționale, istorice locale și naționale.
De asemenea ansamblul a organizat și susținut spectacole și a
participat la spectacole sau festivaluri la care a fost invitat. Conform
unei practici încetățenite de mai mulți ani, ansamblul a susținut, la
solicitare, și o serie de spectacole (32 în tot anul) pentru turiștii străini
aflați pe navele de croazieră „Amadeus Royal”, „Anessa”, „Vivaldi”,
„L’Europe” și „Prima Donna”.

„Baladele Deltei”, din nou la Festivalul Folcloric de la
Otopeni

Între 6 și 8 septembrie 2019, la Otopeni s-a desfășurat cea de-a
XVII-a ediție a Festivalului Folcloric de Artă și Tradiție Populară
Românească. Vineri, 6 septembrie, în cadrul unui recital, membrii
Ansamblului „Baladele Deltei” au încântat publicul aflat în Piața
Primăriei Orașului Otopeni.

Programul a cuprins momente din spectacolul „Nuntă mare,
dobrogeană, cu alai tot pe sprânceană” (prezentat în premieră la
Tulcea în decembrie 2017, când ansamblul tulcean a împlinit 20 de ani
de existență!), suite de jocuri populare din zona Dobrogei –
Geambășeasca, Sârba de la Consul, Hora, Gârliceanca, Baicoliu ș.a. -,
soliștii vocali Laura Feraru, Laura Mocăniță, Georgeta Nichifor și
Costel Atanasof au interpretat piese precum Barcagiu, eu te-aș ruga,
Trandafiru-i ghiurghiuliu, Zi-i din fluier și cimpoi, Bată-te focul,
mândruță!

Nunta dobrogeană a fost redată prin fragmentele Cântecul
Bradului și Legătoarea miresei, participanții îmbiind la joc: Foaie
verde matostat/ Cam demult n-am mai jucat!/ Și iar verde de
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scaiete,/ Ia jucați, băieți și fete! Tabloul al II-lea al programului
spectacolului tulcean a fost compus din suite de jocuri populare rusești,
țigănești și oltenești, cântece interpretate de soliștii ansamblului și
Parada instrumentelor: vioară – Răzvan Croitoru, clarinet – Marin Ion,
Ștefan Chiriță, acordeon – Gabriel Andrei, nai – Marius Iordan.
Conducerea muzicală: prof. Aurelian Croitoru. Coregrafia – profesor
Ștefan Coman.

„Baladele Deltei” la Otopeni

Festivalul Folcloric de Artă și Tradiție Populară Românească
este organizat de Consiliul Local Otopeni, Primăria Orașului Otopeni și
Centrul Cultural „Ion Manu” din Otopeni.

„Baladele Deltei”, spectacol de Ziua Satului Rândunica

Pe 8 septembrie, când creștinii ortodocși se bucură de prima
mare sărbătoare a Anului Bisericesc, Nașterea Maicii Domnului sau
Sfânta Maria Mică, este Ziua Satului Rândunica (comuna Mihail
Kogălniceanu, județul Tulcea).

Cu acea ocazie, Primăria și Consiliul Local Mihail Kogălniceanu,
în colaborare cu Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, au
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organizat un spectacol care va începe la ora 17.00.Ansamblul „Baladele
Deltei” a pus la punct un program artistic interesant și variat, în care
dansatorii au jucat suite din Dobrogea, dar și din alte zone

Spectacol de ziua satului Rândunica

etnofolclorice, precum și jocuri populare rusești sau țigănești,
soliștii vocali Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocăniță și
Costel Atanasof au interpretat îndrăgite cântece populare, iar
instrumentiștii Răzvan Croitoru, Marin Ion, Ștefan Chiriță, Gabriel
Andrei și Marius Iordan au făcut proba virtuozității la vioară, clarinet,
acordeon și, respectiv, nai. Conducerea muzicală: Aurelian Croitoru.
Coregrafia: Ștefan Coman.

Ansamblul Etnofolcloric „Plăieșii”, din nou la Tulcea, din
nou într-o „Seară folclorică românească”!

Primăria Municipiului Tulcea și Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei” au organizat vineri, 20 septembrie, de la ora 18.00, în
Teatrul „Jean Bart” din municipiu, o nouă „Seară folclorică
românească”, parte dintr-o serie de manifestări prin care organizatorul
urmărește să educe publicul în domeniul culturii tradiționale.
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Dansatorii Ansamblului „Baladele Deltei” au pregătit un tablou
muzical-coregrafic din Dobrogea, incluzând jocurile Popârlanul,
Dobromireasca și Brâulețul dobrogean, precum și un tablou muzical-
coregrafic din Moldova, unde au prezentat Polobocul, Arcanul,
Moroșeasca, Trilișești, Țărăneasca, Bătuta, Ciobănașul, Cărășelu,
Corăgheasca, Sârba, Bătuta, Hora și Țărăneasca, în timp ce soliștii
vocali Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocăniță și Costel
Atanasof au ales cu precădere cântece din Dobrogea, cum ar fi
„Barcagiu, eu te-aș ruga”, „Dunăre, pe apa ta” sau „Din Măcinii mei
de piatră”. Conducerea muzicală: prof. Aurelian Croitoru. Coregraf:
prof. Ștefan Coman.

Tablou muzical-coregrafic din Moldova.

Invitat a fost Ansamblul Etnofolcloric „Plăieștii” din Chișinău,
înființat de Nicolae Gribincea la 15 ianuarie 1989 pe lângă Palatul
Republican al Copiilor și Adolescenților din Chișinău, fiind conceput
inițial ca un colectiv mixt de cântece și dansuri. În intervalul 1990 –
1999 a activat pe lângă Liceul Teoretic român-francez Gheorghe Asachi
cu numele „Stejăreii”. Din 1999 – până în 2015 a activat cu denumirea
Plăieșii pe lângă Pretura sectorului Botanica a municipiului Chișinău.
Din 2015 și până în prezent activează în calitate de colectiv profesionist
în cadrul Direcției Cultură a municipiului Chișinău. La 26 februarie
2014 Ansamblul etnofolcloric Plăieșii a susținut un concert aniversar,
la 25 de ani de activitate, cu genericul „Cât îi omul tinerel” la Palatul
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Național „Nicolae Sulac” din Chișinău. La 16 februarie 2017, în cadrul
unui spectacol susținut la Filarmonica Națională „Serghei Lunchevici”,
Ansamblul etnofolcloric Plăieșii a lansat 2 albume: „La casa cu oameni
buni”, cu cântece de voie bună și pahar, și albumul „Tot cu dragostea și
dorul”, construit pe lirica de dragoste cântată în grup bărbătesc.
Ansamblul etnofolcloric „Plăieșii” a devenit laureat al mai multor
festivaluri raionale, municipal și republicane: „Să trăiți să înfloriți”,
„Florile Dalbe”, „V-am ura, v-am tot ura”, „La vatra horelor”, „Pentru
tine Doamne”, „La onor, la datorie”, „Sună tălăncuțele”, „Aprindeți
luminile” etc. A evoluat cu succes peste hotarele țării: 1989 – la
Moscova, 1996, 1997 – București și Iași, 1998 – Milano, 2008 –
Cernăuți, 2016 - Vilnius, Padova, Bologna.

Ansamblul Etnofolcloric „Plăieșii” din Chișinău.

A fost pentru a doua oară când „Plăieșii” au concertat în 2019 la
Tulcea, prima dată fiind în martie, tot într-o „Seară folclorică
românească” și tot la Teatrul „Jean Bart”. Cu acea ocazie,
coordonatorul Nicolae Gribincea declara într-un interviu acordat
revistei „Dobrogea” a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele
Deltei”: „Este obligatoriu să ținem la ceea ce este al nostru.
Generațiile care vin nu ne vor ierta dacă vom rupe acest lanț care ține
de neam, de țară, de tradiție. Cei care se ocupă de cântec, de dans, de
folclor, în general, trebuie să găsească cui să transmită această
moștenire. Noi o facem, din scenă, pe această cale deja profesionistă.
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Timp de 25 de ani, «Plăieșii» au fost colectiv de amatori: nici nu
aveam sediu pentru repetiții, le făceam în biroul meu, când eram șef
la Cultură, Tineret și Sport într-unul din sectoarele Chișinăului, nici
nu încăpeam toți în odaie, apoi ne întâlneam să repetăm în sala de
ședințe… Așa ne-am menținut în timp, așa am ajuns la a treia
generație de «Plăieși». Și mă bucur că, timp de 25 de ani, veneau de
drag, că nu câștigau niciun ban. Indiferent că sunt copii născuți la
oraș sau la sat, sunt copii care au îndrăgit cântecul. Cea mai
frumoasă perioadă a anului este în preajma Crăciunului: în 2007 am
reușit să edităm un C.D. cu colinde tradiționale. Atunci s-a pus
problema ca țările noastre, Republica România și Republica Moldova,
a propus Comitetului Interguvernamental de Protejare a
Patrimoniului Cultural Imaterial din cadrul U.N.E.S.C.O.
introducerea Colindatului românesc în ceată bărbătească în lista
Patrimoniului cultural imaterial. Suntem mândri că am contribuit și
noi cu acest C.D. Fac și eu tot ce pot ca să putem mișca piatra din loc.
Atâta timp cât place lumii, este ceva din adevăr. Iar dacă fiecare
român ar încerca să pună suflet în ceea ce face, să rămână întâi
singur împăcat că a făcut un lucru bun! Lumea are nevoie de modele
bune. Dacă avem modele bune, iar lucrurile sunt făcute cu mult drag,
putem schimba această lume”.

Ansamblul „Baladele Deltei”, recital la Iazurile

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a participat
duminică, 22 septembrie, în satul Iazurile (comuna Valea Nucarilor), la
un spectacol pentru promovarea valorilor culturale și a tradițiilor
satului românesc.

Pentru acel eveniment deosebit, Ansamblul „Baladele Deltei” a
pregătit un program care a inclus suite din Dobrogea, cu jocurile
Popârlanul, Dobromireasca, Brâulețul dobrogean, Hora, Gârliceanca,
Sârba de la Negru Vodă, Moldova, cu Polobocul, Arcanul,
Moroșeasca, Trilișești și Țărăneasca, și Oltenia, cu Sârba lui Tudor,
Hora boierească, Alunelul, Trei păzești și Sârba rară. Soliștii vocali
Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocăniță și Costel Atanasof au
interpretat cântece ca Barcagiu, eu te-aș ruga, Zi-i din fluier și cimpoi,
Trandafiru-i ghiurghiuliu, De când te-am văzut, Triști și negri rămân
norii, Dunăre, pe apa ta, Armâna mea sau Frunză de răchită.
Conducerea muzicală: prof. Aurelian Croitoru. Coregrafia: prof. Ștefan
Coman.
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În cadrul festivității cultural – artistice, Titlul de Cetățean de
Onoare i-a fost conferit Torei Vasilescu, actriță de renume a teatrului și
filmului românesc, care a purtat cu onoare numele satului Calica,
astăzi Iazurile.

La spectacolul desfășurat la Căminul Cultural din satul Iazurile
au mai luat parte Irina Loghin, Roxana Nemeș, Costin Bârjovanu,
Cvartetul „Poema”, Ansamblul „Bujorelul”, copiii de la Grădinița
„Arlechino” din satul Agighiol și „Dansuri locale din bătrâni”.



12

Spectacol dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor
Vârstnice

Primăria Tulcea, Direcția de Asistență și Protecție Socială Tulcea
și Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” au organizat
miercuri, 25 septembrie 2019, de la ora 15.00, la Casa de Cultură a
Sindicatelor din municipiu, un spectacol dedicat zilei de 1 Octombrie,
Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.

„Repet ce am mai afirmat: Ziua Persoanelor Vârstnice este un
frumos prilej de a ne îndrepta gândurile, pline de dragoste, respect și
recunoștință, față de fiecare persoană de vârsta a treia din viața
noastră și de a le mulțumi vârstnicilor pentru sfaturile lor înțelepte și
pentru exemplul lor de viață. Cunoștințele acestora și experiența de
viață a persoanelor în vârstă reprezintă pentru noi virtuți aparte.
Prin aceste spectacole, Ansamblul «Baladele Deltei» le mulțumește
pentru munca depusă în slujba noastră, a tuturor, a societății.
Deschizătoare de drumuri, persoanele de vârsta a treia ne sunt acum
sfetnici plini de învățăminte, cărora le datorăm prețuire și respect!”, a
afirmat prof. Ștefan Coman, managerul

Căsnicii de jumătate de veac!

Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. Începând
din 1990, când a fost instituită de Adunarea Generală a Organizației
Națiunilor Unite, Ziua

Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată anual pe 1
Octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia,
prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și
culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii,
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lipsită de discriminare, prin incluziune
socială.Ca în fiecare an, momentele artistice au
fost precedate de o ceremonie în cadrul căreia
reprezentanții Primăriei Tulcea și ai Direcției
de Asistență și Protecție Socială Tulcea au oferit
plachete, diplome și premii cuplurilor care în
2019 au împlinit 50 de ani de căsnicie.
Spectacolul Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” a fost urmat
de un recital al cântăreței Carmen Rădulescu.

Carmen Rădulescu

Târgul de Toamnă 2019

Primăria municipiului Tulcea, S.C.
Agropiețe S.A. Tulcea și Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” Tulcea au
organizat în Piața Civică, între 27 și 29
septembrie, a VIII-a ediție a Târgului de Toamnă, eveniment la care au
luat parte zeci de producători agricoli, meșteșugari și comercianți de
preparate tradiționale din județul Tulcea.
Deschiderea a fost făcută vineri, 27 septembrie, la ora 11.00, când
reprezentanții organizatorilor au rostit alocuțiuni, autoritățile locale au
înmânat producătorilor agricoli diplome de participare, iar copii din
cadrul grupelor mici ale Ansamblului Folcloric „Dorulețul” au
prezentat momentul coregrafic „Anotimpurile”. Programul artistic a
început vineri la ora 16.30, pe scena din Piața Civică evoluând (în
ordine) ansamblurile folclorice Floricica (Tulcea), Dorulețul (Tulcea),
Nuferii Deltei (Nufăru) și Dunărenii (Chiscani, jud. Brăila), seara fiind
încheiată de recitalul Elisabetei Turcu. Sâmbătă, 28 septembrie, de la
ora 10.00, pe scenă s-a desfășurat un spectacol artistic la care au
participat formațiile Palatului Copiilor Tulcea, iar spectatorii au putut
urmări, începând cu ora 15.00, ansamblurile folclorice Cununița
(Topolog), Danubius (Tulcea), Beștepeanca (Beștepe), Dobrogeanca
(Ceamurlia de Jos), Meleaguri Dobrogene (Frecăței), Golovița
(Ceamurlia de Jos), Plai de Dor (Niculițel), Altițe Dobrogene (Jijila),
Mlădițe Dobrogene (Văcăreni), Dunărenii (Chiscani, jud. Brăila),
Ghiocel de la Luncavița (Luncavița) și Dorulețul (Tulcea); invitatul
serii – Valeria Arnăutu. Ca de obicei, în Piața Civică a fost amenajată o
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expoziție cu vânzare la care „expozanți” au fost producători de legume
și fructe, precum și reprezentanți ai centrelor viticole din municipiu și
din județ, pentru a-și prezenta produsele tradiționale.

„Dorulețul” pe scena din Piața Civică a Municipiului Tulcea

Recital Valeria Arnăutu
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Ansamblul „Dorulețul”, participant la a 51-a ediție a
Festivalului folcloric internațional „Trandafir de la

Moldova”

Una dintre grupele mari ale Ansamblului Folcloric de Copii
„Dorulețul” din Tulcea a luat parte la a 51-a ediție a Festivalului
folcloric internațional „Trandafir de la Moldova”, organizat la Iași în
zilele de 3, 4 și 5 octombrie de Consiliul Județean Iași, prin Centrul
Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Iași.

Însoțiți de maestrul coregraf Ștefan Coman, copiii au pregătit
pentru acest important eveniment suite de dansuri din Dobrogea,
incluzând jocuri precum Cadâneasca, Pandelașul, Biru greu,
Ciobănașul, Beștepeanca, Sărba de la Nufăru, Bătuta de la Enisala,
Geambășeasca, Geamparaua, Ghimpele, Hora, Sârba de la Oltina sau
Hora pe bătaie, iar solistele vocale Denisa Călin și Andreea Cristea au
interpretat Vin pescarii de la baltă, Bujorel de la fereastră,
Geamparalele și Fetele de la Oltina.

„Dorulețul” purtând costumele dobrogene la Iași, la parada portului popular!
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Asistent coregraf: prof. Marian Coman. Coregrafia: prof. Ștefan
Coman. La eveniment au participat: Ansamblul folcloric „Pădureanca”
din Coșula – Botoșani, Ansamblul folcloric „Dor transilvan” – Cluj
Napoca, Ansamblul artistic profesionist „Constantin Arvinte” din Iași,
Ansamblul „Mugurelul” al USAMV – Iași, Fanfara „Frații Lucan” –
județul Iași, Ansamblul „Sârba cu năframă” din Hârlău – Iași,
Ansamblul de dansuri „Trei generații” din Heleșteni – Iași, Formația
de dansuri tradiționale din Pârcovaci – Iași, Grupul de fluierași de la
Sticlăria - Scobinți – Iași, Ansamblul folcloric „Ghiocelul” din Cezieni –
Olt, Grupul folcloric „Arcanul bătrânesc” din Frătăuții Noi – Suceava,
Ansamblul folcloric „Rhythm” din Silistra – Bulgaria, Ansamblul de
dansuri populare „Ilinden” din Demir Hisar – Macedonia, Ansamblul de
dans „Hora de la Prut” din Ungheni – R. Moldova, Ansamblul folcloric
„Barvinok” dinVinnytsia și Grupul vocal „Perla” dinCernăuți – Ucraina.

„Baladele Deltei”, la o nouă etapă a Caravanei România
Continuă – Proiect Dunărea.

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei
Municipiului Tulcea a participat la cea de-a treia etapă a Caravanei
ROMÂNIA CONTINUĂ – PROIECT DUNĂREA, desfășurată la
Vișegrad și Budapesta între 8 și 10 octombrie 2019.

Mai concret, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a
fost invitat la emisiunea „Cântec și Poveste”, difuzată în direct în data
de 10 octombrie 2019, în intervalul orar 12.00 – 13.30, din Budapesta
(pe canalele SRTv, TVR 3, TVR Internațional și TVR Cluj).

În cadrul acestui deosebit eveniment, dansatorii au prezentat
jocuri din Dobrogea – Geamparaua, Baicoliu, Brâul, Păpușa,
Ghimpele, Păhărelul, Hora, Cerchezeasca, Cadâneasca, Popârlanul,
Gârliceanca, Sârba de la Negru Vodă -, dar și dansuri populare
armâne, cum ar fi Corlu, Nu voi, dada, Traca-Traca, Paidușca, Gaida
și Tora, și rusești. Soliștii vocali Georgeta Nichifor, Costel Atanasof,
Laura Feraru și Laura Mocăniță au cântat Măi, Ghiorghiță, drăgălaș,
Mândruliță de pescar, Bată-te focul, mândruță, De când te-am văzut,
Barcagiu, eu te-aș ruga, Eu sunt fată dobrogeană, Geamparalele și
Anica pânză ghilea.

Societatea Română de Televiziune, prin TVR Cluj, este cea care
a realizat acest proiect de televiziune unic în piața media din România,
Caravana ROMÂNIA CONTINUĂ – PROIECT DUNĂREA, proiect
care a venit în continuarea celor derulate de TVR Cluj, destinate
românilor de pretutindeni și desfășurate pe parcursul anului 2019,
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inclusiv în perioada în care țara noastră a deținut Președinția
Consiliului U.E. și Președinția SUERD.

Primele două etape ale Caravanei ROMÂNIA CONTINUĂ –
PROIECT DUNĂREA s-au desfășurat în Galați – Brăila – Tulcea,
respectiv Giurgiu – Bechet – Drobeta-Turnu Severin, bucurându-se de
un succes răsunător, iar cea de la Vișegrad și Budapesta a fost a treia și
ultima din această serie de caravane.

„Baladele Deltei” în amonte, pe Dunăre, la Budapesta!

Ansamblul „Baladele Deltei”, spectacol de Ziua satului
Ceamurlia de Jos

Primăria și Consiliul Local Ceamurlia de Jos , în colaborare cu
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, au organizat luni, 14
octombrie, Ziua Satului Ceamurlia de Jos. Pentru acest eveniment
aparte, Ansamblul „Baladele Deltei” a elaborat un program cuprinzând
jocuri dobrogene ca Hora, Gârliceanca, Geamparaua, dansuri
populare moldovenești, cum ar fi Polobocul, Arcanul, Moroșeasca,
Trilișești, Țărăneasca, Bătuta, Ciobănașul, Tărășelul, Corăgheasca,
Sârba, Bătuta și Pogonos, precum și jocuri populare rusești, în vreme
ce soliștii vocali Laura Mocăniță, Laura Feraru, Georgeta Nichifor și
Costel Atanasof au interpretat Bobârlica, Uite-le mândruțele, Leliță



18

Ioana, Mândrele, De când te-am văzut, Unde-i joc și voie bună, La
cârciuma de la drum, Armâna mea, Pe deal, pe la Teleorman, Asta-i
viața mea, Triști și negri rămân norii, Vin pescarii de la baltă, Cântă
cucul, bată-l vina, Eu beau vinul cu borcanul, Răsfiră, cuce, din cioc,
Mărioară de la Gorj, Din Măcinii mei de piatră, Dunăre, pe apa ta.

Ziua satului Ceamurlia de Jos

Programul Ansamblului „Baladele
Deltei” a fost completat de recitalurile
soliștilor instrumentiști Marius Iordan, la
nai, și Alexandru Sava, la vioară.
Conducerea muzicală: prof. Aurelian
Croitoru. Coregrafia: prof. Ștefan Coman.

La spectacolul desfășurat pe stadionul
comunal au mai participat Ansamblul
folcloric Aromân „Dor” din Sarighiol de Deal,
ansamblurile folclorice locale „Poienița
dobrogeană”, „Golovița” și „Dobrogeanca”,
Ansamblul de dansuri bulgărești „Asiga” din
Lunca, Ansamblul „Juraveli” al Comunității
rușilor-lipoveni din Jurilovca, Ansamblul
bulgăresc „Sfitilina” (Vișina, Jurilovca). Constantin Enceanu

Invitați speciali: Angelica Flutur și Constantin Enceanu.
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Seară folclorică românească „Din Dobrogea în Ardeal”

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea a
organizat luni, 21 octombrie 2019, începând cu ora 18.00, la Teatrul
„Jean Bart” din municipiu, spectacolul intitulat: Seară folclorică
românească „Din Dobrogea în Ardeal”, în care au fost prezentate,
printre altele, o parte a obiceiurilor întâlnite la „Nunta ca la Leșu
Ilvei – Năsăud”. Spectacolul a făcut parte din ciclul de manifestări Seri
folclorice românești „Din Dobrogea în … (toată țara)”, inițiat de
„Baladele Deltei” încă din anul 2018, 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.Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a
prezentat în premieră o adevărată „bijuterie” etnografico-folclorică,
secvența pețitului miresei din ritualurile de nuntă de la Leșu-Ilvei,
nouămontare care vine să dea vigoare repertoriului ansamblului tulcean.

Spectacolul serii folclorice de luni a fost susținut de ansamblul
tulcean și invitații săi: Cristian Pomohaci, Adriana Anghel și Mariana
Anghel, voci de excepție ale Ardealului, atât programul ales de artiștii
ansamblului – dansatorii, orchestra și soliștii vocali Laura Mocăniță,
Laura Feraru, Costel Atanosof, Georgeta Nichifor, cât și recitalurile
invitaților săi fiind reprezentative pentru zona aleasă.

Scenariul: Theodor Vasilescu.
Coregrafia: Theodor Vasilescu, Marin Barbu și Ștefan Coman.
Conducerea muzicală: Aurelian Croitoru.

„Nunta de la Leșu Ilvei” – Județul Bistrița Năsăud
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Mariana și Adriana Anghel

Cristian Pomohaci



21

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” participă
la Sărbătoarea viei și a vinului „Bucuriile toamnei” de la

Niculițel

Duminică, 27 octombrie, Primăria și Consiliul Local Niculițel au
organizat în comună a XVI-a ediție a Sărbătorii viei și a vinului
„Bucuriile toamnei”. Manifestările au început la ora 10 cu
concursurile devenite, deja, tradiționale.

Concursul „O poveste într-un dovleac” se adresează copiilor. Ei
și-au arătat priceperea în sculptarea dovleacului, dar și imaginația în
crearea unei povești a acestuia. Gospodinele au fost invitate să
participe la concursul gastronomic „La plăcinte înainte!”. Concursul de
vinuri pe categoriile vin alb, vin roșu, pelin de Niculițel s-a adresat
producătorilor individuali, juriul concursului fiind format, ca de fiecare
dată, din profesioniști.

Suită de jocuri turcești

Dansatorii „Baladelor Deltei” au inclus în program jocuri
populare din Dobrogea, ca Popârlanul, Dobromireasca sau Brâulețul
dobrogean, Ardeal – Dansul fetelor de la Căpâlna, Fecioreasca fetelor
de la Crihalma, Sucitoare, De-a lungu, Bărcuncu și Învârtita, precum
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și suite de jocuri populare rusești, turcești și țigănești. Soliștii vocali
Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocăniță și Costel Atanasof au
pregătit un repertoriu din care au făcut parte piesele Bujorel de la
fereastră, Zi-i din fluier și cimpoi, Dunăre, pe apa ta, Din Măcinii mei
de piatră, Armâna mea, Mărioară de la Gorj, Cui nu-i place
dragostea, Hațegana legănată, Cântă cucu-n Bucovina, La cârciuma
de la drum, Vine toamna, pică bruma, Unde-i foc și voie bună.
Conducerea muzicală: prof. Aurelian Croitoru; coregrafia – prof.
Ștefan Coman.

De la ora 12.30, pe scena amplasată lângă Primăria Niculițel au
urcat, pe rând, Anna Lesko, Nelu Vlad și Formația Azur, Costin
Bârjovanu, Selatin Kiazim, Cabaret Unique, Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, Daniela

Batog, Denisa-Violeta Călin, Ancuța și Nicoleta
Gălățanu,Mădalina și Claudia Meicu, Ansamblul Folcloric „Plai de dor”
Niculițel; închiderea activităților a fost marcată de un foc de artificii.

Suită de jocuri țigănești
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Lansare de carte „Georges Boulanger”

Prima ediție a Festivalului Internațional de Interpretare a
Muzicii de Café-Concert și Lăutărești „Georges Boulanger” a debutat
miercuri, 6 noiembrie 2019, la ora 17:30, cu lansarea biografiei
romanțate Gheorghe Pantazi, zis Boulanger, tulceanul care a uimit
lumea, a scriitorului Aurel Ifrim.

Managerul ansamblului, domnul Ștefan Coman și primarul municipiului,
domnul Constantin Hogea

În peste 60 de pagini, autorul a cules cele mai importante
articole ale activității sale, apărute în presa vremii. Lucrarea se dorește
a fi un preambul al unei vaste lucrări, a cărei lansare va avea loc,
probabil, anul acesta. Lansarea biografiei s-a desfășurat în foaierul
teatrului „Jean Bart” din Tulcea.

Festivalul Internațional de Interpretare aMuzicii de Café-
Concert și Lăutărești „Georges Boulanger”

Prima ediție a Festivalului Internațional de Interpretare a
Muzicii de Café-Concert și Lăutărești „Georges Boulanger” s-a
desfășurat între 5 și 7 noiembrie 2019 la Tulcea. La festival au
participat artiști și formații de prestigiu din România, Franța, Serbia și
Republica Moldova, care au urcat pe scena teatrului „Jean Bart”.



24

În prima seară a festivalului, miercuri 6 noiembrie, începând cu
ora 18:00, au urcat pe scenă:

- Orchestra și soliștii vocali ai Ansamblului Artistic „Baladele
Deltei”, cu următoarea componență: LĂCRĂMIOARA CHIRIțĂ –
vioară; NICOLAE IFRIM - vioară; NICOLETA LUNGU – vioară; ANA
MARCOCI – vioară; ALEXANDRU
SAVA – vioară; RĂZVAN GEORGE
CROITORU – vioară; VLĂDEANU
DRAGOȘ – vioară; șTEFAN
MINCĂ – chitară;
DANIEL APOSTOLATOS –
violoncel bas; IONUț
STINGHERU – țambal; MARIN
ION – clarinet; ROLLAN șTEFAN
CHIRIțĂ – clarinet/saxofon;
MARIUS DOBRINEL IORDAN –
nai, fluier, caval; CLAUDIU–
BOGDAN PASCALE – acordeon;
GABRIEL–VALENTIN ANDREI –
acordeon, sub bagheta dirijorului
AURELIAN CROITORU, cu
participarea soliștilor vocali:
GEORGETA NICHIFOR, COSTEL
ATANASOF, ILEANA LAURA
FERARU, LAURA MARIANA
MOCĂNIțĂ. Ion Ghițulescu

- Ion Ghițulescu - solist vocal muzică lăutărească, Târgu Jiu;
- Grupul Café-Concert – Cluj Napoca, cu următoarea

componență:
OVIDIU BARTES – conducere muzicală
VICTOR GEOGEAN – acordeon
ZENO ZANC – contrabas
KALMAN URSUI – pian
CONSTANTIN FLORESCU – solist vocal.
- Duo Măciucă -LE CAM – La Chapelles de Marais, Franța, cu

următoarea componență:
MARIANMĂCIUCĂ (România) – vioară
GERARD LE CAM (Argentina) - pian.
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Soliștii vocali și orchestra „Baladelor Deltei”

Duo Măciucă – Le Cam
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În a doua seară de festin muzical, joi 7 noiembrie, începând cu
ora 18:00 au urcat pe scenă:

- Orchestra și soliștii vocali ai Ansamblului Artistic „Baladele
Deltei”;

- Ionel Tudorache - solist vocal muzică lăutărească, Buzău;
- Costi Burlacu & Corina Țepeș și Festiv Band,

Chișinău, Republica Moldova.

Ionel Tudorache Costi Burlacu și Corina Țepeș (Chișinău)

- Orkestar Danijela –Serbia , cu următoarea componență:
- DANIJELA VESELINOVIC - trompetă
- VLADIMIR KLEM - instrumentist
- BOGDAN VESELINOVIĆ - instrumentist
- NIKOLA PESTERAC - instrumentist
- BOJAN VESELINOVIC - instrumentist
- DRAGAN LIJESKIC - instrumentist
- PEDJA STAMENKOVIC - instrumentist
- ALEKSANDAR VELIMIROVIC - instrumentist
- MARKO BOJOVIĆ - instrumentist.
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Orkestar „Danijela” – Serbia

Gheorghe Pantazi, alias Georges Boulanger
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Georges Boulanger s-a născut la Tulcea, în ziua de 18 aprilie
1893, într-o veche familie de lăutari, fiind fiul lui Vasile Pantazi,
poreclit „Boulanger” din pricina unei anumite asemănări fizice (mai
ales barbișonul) cu generalul francez Georges Boulanger.

La vârsta de 12 ani, beneficiind de o bursă, începe să studieze la
Conservatorul de Muzică din București. Peste trei ani este auzit de
către renumitul violonist și pedagog Leopold Auer care, fiind uimit de
aptitudinile artistice ale lui Boulanger, l-a primit ca elev la Dresda,
între anii 1908-1910.

Se angajează apoi ca violonist principal la „Café Chantant” (cea
mai importantă cafenea din Sankt Petersburg, frecventată de
aristocrația rusă, audiența care l-a aclamat în nenumarate rânduri).

În Rusia, Boulanger și-a dezvoltat stilul unic, devenit o
caracteristică importantă a tuturor lucrărilor sale: „muzica ușoară” (o
combinație de muzică țigănească, folclor balcanic și valsuri vieneze).

În perioada 1923-1924, Boulanger a plecat la Berlin cu vioara,
compozițiile și partiturile sale și s-a stabilit acolo, împreună cu
tovarașa sa de viață, Ellionor.

În 1926 a semnat un contract cu Bote & Bock pentru editarea a
șapte dintre lucrările sale, printre care și celebra „Avant de mourir”,
cunoscută mai târziu sub numele de „My Prayer”. În 1958 această piesa
s-a clasat pe primul loc în topul difuzărilor radio din SUA, pentru 21 de
săptămâni consecutiv. Ulterior, piesa a fost inclusă în coloana sonora a
nenumărate filme. Afișele principalelor hoteluri și music hall-uri
anunțau „Boulanger cântă astăzi!”.

A înregistrat piese cu mai multe case de discuri și a atins vârful
carierei sale artistice în 1935-36, devenind o legendă în Germania. În
anul 1948 decide să plece în America de Sud și semnează un contract
cu Hotelul Copacabana Palace (Rio de Janeiro Brazilia).

În Brazilia, lucrează intens și devine foarte cunoscut. Călătorește
prin întreaga țară, până când obține primul său contract în Argentina,
la stația de radio Radio Belgrano. A trăit în Argentina până la moartea
sa. Moare pe 3 iunie 1958, în orașul Olivos. A lăsat două fiice, Nora și
Georgette.

Tulceanul GEORGES BOULANGER este considerat unul dintre
părinții muzicii de café-concert. Iată motivul pentru care am
considerat important ca un festival de gen să-i poarte numele, și
aceasta nu este nicăieri mai potrivit decât în Tulcea, orașul său natal!
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„Oameni pentru Tulcea, Oameni pentru România, 2019”

Miercuri, 13 noiembrie 2019, la Teatrul „Jean Bart” a avut loc
Gala „Oameni pentru Tulcea, Oameni pentru România, 2019“, în
cadrul manifestărilor dedicate împlinirii a 141 de ani de la revenirea
Dobrogei la Patria-Mamă. Evenimentul a fost organizat de Consiliul
Județean Tulcea, Centrul Cultural „Jean Bart“ și Primăria Municipiului
Tulcea, prin Ansamblul Artistic „Baladele Deltei“.

„Oameni pentru Tulcea, Oameni pentru România, 2019”

La eveniment au fost prezenți președintele Consiliului Județean
Tulcea, Horia Teodorescu, vicepreședintele Dumitru Mergeani,
administratorul public al județului, Vasile Strat, prefectul Lucian
Furdui, primarul Constantin Hogea, Prea Sfinția Sa Visarion,
Episcopul Tulcii, viceprimarii municipiului, Andaluzia Luca și Petre
Marinescu, deputații Mirela Furtună și Andrian Ampleev, managerul
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Ștefan Coman,
precum și fostul președinte al Consiliului Județean, Trifon Belacurencu.
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Sala a fost emoționată!

„Anul trecut, în cadrul manifestărilor dedicate împlinirii
centenarului scurs de la Marea Unire, am inițiat prima ediție a Galei
„Oameni pentru Tulcea, Oameni pentru România. Continuăm anul
acesta să ne arătăm prețuirea față de cei care excelează în domeniul lor
de activitate. Sunt oameni cu care ne mândrim, sunt oameni care
contribuie la bunul renume al județului Tulcea. Este o recunoaștere
simbolică pe care noi, administrația județeană, o conferim celor care s-
au dedicat excelenței în domeniul lor de activitate, oameni care fac
societatea noastră mai bogată și mai închegată”, a declarat președintele
C.J., Horia Teodorescu.

Tulcea este județul care i-a dat țării și chiar universalității pe
George Georgescu, Alexandru Ciucurencu, Gasser Gunther-Frost,
Grigore Moisil, Jean Bart, Panait Cerna, Ion Jalea, Ioan Nenițescu,
Gheorghe Munteanu - Murgoci sau pe multiplul campion olimpic Ivan
Patzaichin.
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Fuego!

În cadrul Galei „Oameni pentru Tulcea, Oameni pentru
România, 2019” au primit plachete personalități care, prin activitatea
desfășurată, au contribuit la promovarea și dezvoltarea județului
Tulcea, după cum urmează:

Cultură, Culte - Pr. Balaban Alexandru Octavian, Ștefan
Caraman, scriitor, Ion Dore, regizor, Doru Mareș, critic de teatru,
Aurel Palade, regizor, Radu Gheorghe, actor.

Educație - prof. Elisabeta Albotă, prof. Florin Anastasiu, prof.
Eleonora Ispas, prof. Silvia Pârâu, prof. Florentina Romanescu, prof. Li
Yangfan, prof. Sun Yuanyuan.

Sport - Sorin Andrici, atlet.
Sănătate - dr. Elena Chircov, dr. Dumitru Crăciun, dr.

Marilena Amalia Cucu, dr. Maria Dumitrache, dr. Iosefina
Ghimiș, dr. Nina Ionașcu, dr. Mirela Ivanov, dr. Cecilia Jitea, dr.

Laurenția Mariana Militaru, dr. Maria Năstase, dr. Tudor Năstăsescu,
dr. Elena Pintilie, dr. Aurelia Terzi și dr. Nicoleta Zamfir.

Invitați speciali: tulceanul Radu Gheorghe și Fuego.
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Radu Gheorghe

Ziua Dobrogei, 14 Noiembrie 2019

Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea și
Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltei au organizat joi, 14
noiembrie 2019, începând cu ora 16:00, în Sala Sporturilor din
municipiul Tulcea, „Ziua Dobrogei”, eveniment care a marcat
împlinirea a 141 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria Mamă. Pe
14 noiembrie 1878, Dobrogea reintra, oficial, în componența statului
român modern.

La acea dată a fost citită la Brăila Proclamația către dobrogeni a
Principelui României Carol I de Hohenzollern care consfințea
preluarea de către România a administrației Dobrogei. Congresul de
pace de la Berlin, din iunie - iulie 1878, a recunoscut dreptul istoric al
României asupra ținutului dobrogean.

Unirea Dobrogei cu Patria Mamă a reprezentat, după unirea
Moldovei cu Țara Românească din 1859, o nouă și importantă etapă în
procesul de desăvârșire a unității de stat a românilor, proces încheiat
prin Marea Unire din 1918.
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Au participat oficialități municipale și județene, parlamentari

S-a intonat imnul național „Deșteaptă-te, române!”
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Irina Loghin

Organizatorii au pregătit publicului tulcean un vast program
folcloric la care au luat parte nume cunoscute ale cântecului și jocului
tradițional românesc.

Evenimentul a debutat cu intonarea imnului național de către
soliștii Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, au urmat
apoi alocuțiunile oficialităților prezente, iar în cele din urmă au evoluat
în fața publicului prezent: Irina Loghin, Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, soliști vocali - Georgeta Nichifor,
Laura Feraru, Costel Atanasof, Laura Mocăniță. Coregrafia: prof.
Coman Ștefan, conducerea muzicală prof. Aurelian Croitoru;
Ansamblul Folcloric „Dorulețul” - coregrafia prof . Coman Ștefan;
Ansamblul Folcloric Profesionist „Drăgan Muntean” Deva -
Hunedoara; solist vocal: -Ciprian Roman; coregrafia – Mircea Resiga,
dirijor – George Cîlțea, director- Ciprian Roman; Orchestra
Populară „Flacăra Prahovei” a Filarmonicii „Paul
Constantinescu” Ploiești și Ansamblul Folcloric de Dansuri
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Populare „Doina Prahovei”; soliști vocali: - Gelu Voicu, Traian
Frâncu, Gigi Stoica, Adriana Deaconu; Coregrafia – Marian Marinică;
dirijor – Marian Dovâncă, director- Vlad Mateescu.

Tulceni la Festivalul Național „Ambasadorii Unirii” de la
Alba Iulia

Elevii Cercului de Dans Popular din cadrul Palatului Copiilor
Tulcea, coordonați de profesorul Ștefan Coman, au participat la cea de-
a XIX-a ediție a Festivalului Național „Ambasadorii Unirii” (Alba Iulia),
un preambul al Zilei Naționale a României.

Festivalul (22-24 noiembrie) a avut ca obiectiv cultivarea și
păstrarea sentimentului unității naționale în rândul tinerei generații și
prin locul desfășurării acestuia în capitala de suflet a tuturor românilor,
unde marele Mihai Viteazul și-a văzut visul împlinit, cetatea lui Horea
și a lui Avram Iancu.

Elevii Cercului de Dans Popular au susținut un apreciat
spectacol artistic în care au prezentat, firește, cântece și jocuri specifice
Dobrogei.

„Sala Unirii” din Alba Iulia
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Pe lângă momentul artistic, delegația tulceană a pregătit pentru
oficialitățile prezente la festival, pentru organizatori, dar și pentru
publicul de la Alba, un moment solemn: Salutul emoționant al
Dobrogei pentru Capitala Unirii. Salutul a avut forma unui papirus
care a fost citit de către unul dintre copii prezenți la eveniment.

Salutul dobrogenilor, tulcenilor, a avut următorul mesaj:

SALUTUL TULCENILOR, DOBROGENILOR LA ALBA
IULIA, 1 DECEMBRIE 2019

Din Dobrogea, cea care e prispa României înspre
largul lumii, vă aducem salutul Unirii noastre!

Din Dobrogea, cea care și-a botezat localitățile cu
nume de Alba, Horia, Cloșca și Crișan, vă aducem dragostea
noastră!

Din Dobrogea, cea care găzduiește 14 etnii, vă aducem
frăția noastră și mânamereu cu prietenie întinsă!

Aici, la Alba Iulia, se află pusă la păstrare o parte
însemnată din sufletul nostru, din sufletul fiecărui român și
de aceea, venind la voi cu sfială, ne simțim ca acasă, în
odaia de sărbătoare, ca la un Crăciun fără sfârșit!

Am venit să vă „colindăm”, deci, de ziua Unirii, cu
jocurile noastre dintre Dunăre și mare, cele care, ca și ale
voastre, împletesc partea din noi romană cu partea dacă.

Bunicii noștri și părinții noștri, vă trimit prin noi
salutul lor doritor de rude și tot prin noi vă întreabă:

„Ce fac părinții voștri, bunicii voștri, sunt bine, sunt
sănătoși?”

Și, din Dobrogea, cea care e prispa României înspre
largul lumii, ei vă transmit aceste cuvinte:

„Sănătate tuturor, aici, în Alba, inimi voioase, familii
iubitoare și întregite la masă de sărbătoare, pâine și sare pe
ștergar tricolor!”.

Spectacole de Ziua Națională a României – 1 Decembrie
2019

Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea și
Ansamblul Artistic Profesionist Baladele Deltei au organizat pe 1
decembrie 2019, în Sala Sporturilor din municipiu, un deosebit
spectacol folcloric dedicat Zilei Naționale a României.
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Organizatorii au pregătit publicului tulcean un vast program
artistic la care au participat nume sonore ale cântecului și jocului
tradițional românesc, precum și ansambluri ale minorităților etnice
din județ.

Invitați: Steliana Sima, Ionuț Petreacă, Valeria Arnăutu, Maria
Stoianov și Grupul „Ethnos” din Basarabia.

Spectacol cu ocazia sărbătoririi Zilei Naționale a României
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Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a susținut un
deosebit program artistic, cu o mare încărcătură patriotică: soliștii
vocali ai ansamblului - Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Costel
Atanasof, Laura Mocănița – au intonat Imnul Național, dar și
numeroase cântece patriotice. Dansatorii ansamblului au prezentat
suite de jocuri populare oltenești și suite de dansuri populare
dobrogene (Baicoliu); coregrafia: prof. Coman Ștefan; conducerea
muzicală: prof. Aurelian Croitoru. Programul susținut în fața unei săli
pline din care nu au lipsit notabilitățile municipiului și județului a fost
completat de: Ansamblul Folcloric „Dorulețul”, coregrafia - prof.
Coman Ștefan; Ansamblul „Altona” al Comunității Meglenoromânilor
din Cerna, coordonator - Andreia Tanur; Ansamblul „Tuna” al Uniunii
Democrate Turcă din România, coordonator - Nurten Mahmudi; Corul
„Narenler” al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco-Musulmani din
România, coordonator - Adilșah Reihan; Ansamblul „Odyseea” al
Asociației Comunității Tinerilor Eleni din Tulcea, coordonator -
Ciprian Pelivan; Ansamblul „O mie de porumbei” al Uniunii Elene din
România, coordonator - Valentin Dulgheru; Ansamblul „Molodțî” al
Comunității Rușilor Lipoveni din România, coordonator - Jora Roman.
Au susținut recitaluri solistele invitate Valeria Arnăutu și Steliana Sima.

Valeria Arnăutu Steliana Sima
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Tot pe 1 Decembrie, dansatori și soliști vocali ai Ansamblului de
Copii „Dorulețul”, precum și soliștii vocali ai Ansamblului „Baladele
Deltei”, au susținut un spectacol pe scena Căminului Cultural din
localitatea Agighiol (comuna Valea Nucarilor).

Marea Unire din 1918 a fost procesul istoric în urma căruia toate
provinciile istorice locuite de români s-au unit în anul 1918 în
cuprinsul aceluiași stat național, România.

Etape preliminare au fost Mica Unire din 1859 a Țării Moldovei
cu Țara Românească și dobândirea independentei în urma Războiului
din 1877-1878, pe fondul renașterii naționale a românilor în parcursul
secolului al XIX-lea. Unirea Basarabiei, a Bucovinei și, în cele din
urmă, a Transilvaniei cu Regatul României a dus la constituirea
României Mari.

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 este o pagină sublimă a
istoriei românești, pe care românii de azi au șansa să o sărbătorească
an de an ca Ziua Națională a României. Marea Unire a tuturor
românilor a fost împlinită în miezul zilei de 1 decembrie 1918, când
cele 1.228 de semnături s-au așternut pe Rezoluția Adunării Naționale
de la Alba Iulia.

Spectacol de datini și obiceiuri de iarnă „La dalbă cetate”

În vremea colindelor și a bucuriei, Primăria Municipiului Tulcea
și Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” au organizat
Spectacolul de datini și obiceiuri de iarnă „La Dalbă Cetate”,
evenimentul având drept scop redescoperirea și păstrarea obiceiurilor
specifice sărbătorilor de iarnă.

Astfel, pe 11 decembrie, începând cu ora 18.00, pe scena
Teatrului „Jean Bart” au evoluat Călin Brăteanu, Alaiul „Cerbul” din
satul Sticlăria, comuna Scobinți (Iași), Grupul Folcloric „Obcina
Stânișoarei” din comuna Mălini (Suceava), Ansamblul Folcloric
„Dunărenii” din comuna Chiscani (Brăila), Ansamblul Artistic
„Baladele Deltei”, Ansamblul Folcloric „Dorulețul”, Grupul Coral
„Cantus Libera”. Conducerea muzicală: Aurelian Croitoru; regia artistic
și coregrafia: Ștefan Coman.Spectacolul a fost precedat de lansarea,
începând cu ora 17.30, a celui de-al doilea număr al publicației
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, „Dobrogea”,
revistă de cultură și artă tradiționale. În Cuvântul înainte, coregraful
Ștefan Coman aduce câteva lămuriri privitoare la folclorul dobrogean:
„… Căci acesta (folclorul dobrogean) prezintă, de la prima înfățișare,



40

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
istorică-etnografic, din care răzbat până astăzi reminiscențe în
folclorul coregrafic. … În ce privește stilul folclorului dobrogean, el
reprezintă un specific coregrafic bine conturat și echilibrat în valențe.

În Piața Civică - Alaiul „Cerbul” și Grupul Folcloric „Obcina Stânișoarei”!

Obiceiul „Caprei din Berzunți” în interpretarea „Baladelor Deltei” pe scena Teatrului
„Jean Bart”
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La Teatrul „Jean Bart” - lansarea celui de-al doilea număr al revistei „Dobrogea”

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. …
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 toată întinderea regiunii” (p. 4-5). Din
cuprins: „Specificitate dobrogeană” – Dan Arhire, „Am avut impresia
că îmi aud strămoșii horind” – Grigore Leșe, „Cununile de Rusalii la
Șieuț” – Patricia-Smaranda Mureșan, „Pulberea timpului la capătul
pământului” – Paul Florea, „Dumitru Covalciuc, o stea prea timpuriu
stinsă pe pământ și aprinsă în cer” – Nicolae Șapcă, „Aromânii” –
Victor Socrate Mișu, „Steagul Societății de Cultură Macedo-Română” –
Emil Țîrcomnicu, „Instrumente tradiționale muzicale păstorești de
suflat din Dobrogea” – Valeriu Leonov, „Unii ne spun vlahi, alții ne
spun rumâni!” – Olga Gherasimova Nicova (Gâmsova, Timocul
bulgăresc, Bulgaria), „Ielele și zmeul” – Silvia-Diana Šolkotović
(Kladovo, Serbia), „Probleme privind studierea folclorului coregrafic
din Republica Moldova” – Antip Țarălungă (Chișinău, R. Moldova),
„AVE și Ziua românilor de pretutindeni” – Ivo Filipov Gheorghiev
(Vidin, Bulgaria). Redactor șef: Ștefan Coman; coordonator număr:
Constantin Daniel Arhire; tipar: Tipografia Monitorul Oficial R.A.
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Pe 12 decembrie, Ansamblul Folcloric „Obcina Stânișoarei” din
Mălini (Suceava) și Alaiul „cerbul” din Scobinți (Iași) au prezentat
obiceiuri de iarnă tulcenilor adunați în Piața Civică.

„Lerui Ler”

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” și Primăria
Municipiului Tulcea au organizat pe 14 decembrie, la Satul Pescăresc,
Festivalul-Concurs Județean de Colinde, Datini și Obiceiuri de Iarnă
„Leru’i ler”. Evenimentul a fost ultimul din suita de manifestări
dedicate sărbătorilor de iarnă, serie deschisă miercuri, 11 decembrie, la
Teatrul „Jean Bart”, cu spectacolul „La dalbă cetate” și continuată ziua
următoare cu spectacole oferite în Piața Civică de Grupul Folcloric
„Obcina Stânișoarei” din Mălini (județul Suceava) și Alaiul „Cerbul”
din Scobinți (Iași).

Primul festival de colinde, datini și obiceiuri de iarnă s-a
desfășurat la Tulcea acum 21 de ani, iar din 2012 a devenit concurs. Ca
în fiecare an, organizatorul a insistat ca participanții să-și alcătuiască,
pe cât posibil, repertoriul cu precădere din lucrări dobrogene. Acest
eveniment a ajuns la a XI-a ediție ca festival de promovare a colindelor,
datinilor și obiceiurilor de iarnă și la a VII-a ediție ca festival-concurs.

Pentru câteva ore, „Satul Pescăresc” a fost însuflețit de
răsunetul colindelor și a prins culoare prin multitudinea măștilor și a
costumelor care au adus în zilele noastre obiceiurile hibernale scoase
din lada de zestre a străbunilor.

Competiția din anul 2019 a fost una foarte strânsă, constatându-
se o evoluție majoră în rândurile grupurilor participante, subliniindu-
se faptul că această a VII-a ediție poate fi numită una dintre cele mai
bune de până acum, originalitatea și calitatea momentelor atingând
cote înalte. Repertoriul participanților a fost alcătuit cu preponderență
din lucrări dobrogene, cerință de bază în cadrul regulamentului de
concurs. Concurenți bine pregătiți, pricepuți în ale datinilor și cu voci
de îngeri au impresionat prin interpretare și originalitate juriul.

Premiile au fost oferite pe mai multe categorii de vârstă și
secțiuni, după cum urmează:

Marele Premiu:
Ansamblul „Plai de Dor” din Niculițel
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Premianții Festivalului-Concurs „Lerui Ler”

Categoria de vârstă 10-18 ani
Secțiunea formații:
Premiul I
- Ansamblul „Beștepeanca” din Beștepe
- Ansamblul de copii „Danubius” din Tulcea
Premiul II
- Corala „Noviodunum” a Liceului Teoretic „C. Brătescu” din Isaccea
Premiul III
- Grupul de colindători al Școlii Gimnaziale Jijila

Secțiunea grupuri:
Premiul I
- Grupul vocal „Siliștea Drăguța” din Turcoaia
- Grupul vocal al Ansamblului de copii „Dorulețul” din Tulcea

Secțiunea Datini și obiceiuri de iarnă:
Premiul II
- Ceata de colindători cu moșoi a Liceului Teoretic „C. Brătescu”

din Isaccea
Premiul III
- Corul „Aiorman Dorobanțu” din Dorobanțu
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Secțiunea Prelucrări corale
Premiul I
- Grupul vocal al Ansamblului „Baladele Deltei” din Tulcea
- Corala „ Nihil Sine Deo” din Dăeni
- Grupul vocal „Pandelașul” și Orchestra Liceului de Arte

„George Georgescu” din Tulcea
Premiul II
Corul mixt al Liceului de Arte „George Georgescu” din Tulcea

Categoria de vârstă peste 18 ani
Secțiunea Cete și formații de colindători
Premiul I
- Formația de dansuri a Ansamblului „BaladeleDeltei” din Tulcea
Premiul II
- Grupul „Sălcioara” din Garvăn

Secțiunea coruri mixte
Premiul I
- Corul „Cantus Libera” din Tulcea

Secțiunea coruri bărbătești
Premiul I
- Corala „Casiana” din Tulcea

Secțiunea coruri feminine
Premiul I
- Grupul vocal feminin „Dunăreanca” din Isaccea

Secțiunea interpreți
Premiul I pentru interpretarea plugușorului
- Sterea Dumitru din Garvăn.

Obiceiurile calendaristice și cele legate de viața de familie sunt o
componentă perenă a culturii noastre tradiționale. Perioada
sărbătorilor de iarnă începe de Sfântul Nicolae, sărbătorit de
credincioșii ortodocși pe 6 decembrie și se termină de Bobotează pe 6
ianuarie. Așadar, o lună plină în care tradiția este la loc de cinste. Cele
mai răspândite și mai fastuoase tradiții s-au dovedit a fi cele legate de
marele Praznic al Crăciunului, sărbătorirea Anului Nou și a Bobotezei.
Cel mai important este Crăciunul, considerat ca sărbătoarea nașterii
Domnului nostru Iisus Hristos. Prin astfel de evenimente care
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promovează vechile datini românești reușim în fiecare an să simțim și
să trăim atmosfera plină de căldură și veselie a sărbătorilor de iarnă!

Seară folclorică românească
„Dragobetele sărută fetele”

Așa cum a obișnuit publicul, Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei” al Primăriei Municipiului Tulcea a organizat anul
trecut o seară folclorică românească sub genericul „Dragobetele
sărută fetele”.

Publicul prezent în sala de spectacole a Teatrului „Jean Bart” a
putut astfel urmări jocuri populare din Dobrogea, precum
Geamparaua, Baicoliul, Păpușa, Ghimpele, Cerchezeasca, Popârlanul
sau Cadâneasca, Obiceiul „Toconelelor”, Tabloul coregrafic „Fluierul
fermecat” și Călușul Dobrogean – Călușul Dunărean, în coregrafia
maeștrilor Theodor Vasilescu, Marin Barbu și Ștefan Coman; de
asemenea, pe scenă au evoluat grupe de dansatori ale Ansamblului de
copii „Dorulețul”.

Călușul dobrogean – Călușul dunărean

La concursul „Cine știe, câștigă!” au participat echipe
reprezentând următoarele instituții liceale: Liceul de Arte „George
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Georgescu”, Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Colegiul „Brad Segal”,
Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”, Liceul Teoretic „Grigore Moisil”,
Colegiul Agricol „Nicolae Cornățeanu”, Liceul Tehnologic „Anghel
Saligny”, Colegiul Economic „Delta Dunării”.

Dragobetele sau ziua autohtonă a îndrăgostiților este
sărbătoarea care vestește venirea primăverii. Odinioară, această zi era
așteptată cu nerăbdare de către oamenii de la sate. Băieții și fetele
adunau flori, mai ales ghiocei, cântând împreună pentru a atrage
vremea frumoasă. Din zori, oamenii se îmbrăcau în straie de
sărbătoare și se spălau cu apă de izvor.

Sala plină a Teatrului „Jean Bart”

Potrivit obiceiurilor, cei care participau la sărbătoarea
Dragobetelui erau fericiți întreg anul și erau feriți de boli. Logodnele
simbolice se făceau tot de Dragobete. În aceeași zi erau adunate
viorelele care se puneau la icoane pentru a fi folosite mai târziu la
farmecele de dragoste, iar tinerii rosteau formule cu valoare de
jurământ. Conform tradiției, tinerii care se întâlnesc în această zi vor
avea parte de iubire tot anul. Tot tradiția populară este cea care
pomenește de faptul că și păsările cerului se „logodesc” în această zi.
Chiar dacă obiceiurile diferă de la o zonă la alta, multe obiceiuri se
întâlnesc în toate colțurile țării. Astfel, fetele trebuie să strângă prima
zăpadă din zi, să o topească și să se spele cu ea pe cap pentru a-și
păstra frumusețea. La rându-le, tinerii sărbătoresc prin petreceri, cu
mâncare și băutură, cu chiote prin satele vecine. Vârstnicii îngrijeau
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animalele din gospodărie, sacrificarea animalelor fiind interzisă în
această zi. Sacrificarea animalelor era interzisă pentru a nu dăuna
obiceiului împerecherii. Țăranul asocia ziua de Dragobete cu începutul
anotimpului verde, motiv pentru care acestei zile i se mai spune și
„Dragobete Cap de primăvară”.

Grigore Gherman

Invitat a fost interpretul Grigore Gherman. Grigore Gherman.
Născut în data 23 iunie 1987 în ținutul Herța (Ucraina), Gherman este
un cântăreț de muzică populară, un artist complex care ține la locurile
unde s-a născut mai mult ca la orice în lumea asta și îi avertizează pe
toți care confundă „nordul Bucovinei” și „Bucovina de Nord” că sunt
doi termeni diferiți. E unul dintre puținii români din nordul Bucovinei
care mai crede într-o reîntregire a poporului român. A absolvit
Universitatea Națională de Muzică București, secția Compoziție
Muzică Ușoară și Facultatea de Litere, Catedra de Filologie Română și
Clasică a Universității „Yurii Fedkovici” din Cernăuți. În domeniul
muzicii populare a primit următoarele premii: Trofeul Festivalului „În



48

grădina cu flori multe”, Trofeul Festivalului „Ponoare, Ponoare”,
Trofeul Festivalului „Pe marginea Dunării”, Premiul I Festivalul „Irina
Loghin”, Premiul I Festivalul „Munte, munte, brad frumos”, Premiul II
Festivalul „Mamaia”, Premiul II Festivalul „Doina Bărăganului”,
Premiul de Popularitate Festivalul „Pe deal la Teleormănel”.
Discografie: Să petrecem, oameni dragi!, De la Iași la Chișinău, De la
Gorj în toată țara, Bucovina, raiul meu, Hora de la Cernăuți, Din
Siret până la Prut, Miere dulce-i dragostea, Stânga-dreapta, Neamul
meu pereche n-are, Mama, veșnic în tăcere, Cântec de pahar, Așa
nuntă n-o mai fost, Grigoraș din Bucovina, Scripcăraș cu strune noi,
Crâșmuliță, soră bună, Bună vreme, dragi părinți, Fratele rămâne
frate, Prin gară, prin Cernăuți, Așa ca la Cernăuți, Lelea cea
nemăritată, Degeaba ai pălărie, Cântecul mirilor, Dor cu dor, Unde
joacă om frumos, Cucule, cucuț bălan, Cântec despre Bucovina.

Un nou Spectacol „Lecție de folclor”

Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a organizat pe
14 februarie primul Spectacol „Lecție de folclor” din acest an.

Seria acestor spectacole a început în 1999 și a fost reluată, după
o pauză de șase ani, în 2017. Acest gen de eveniment aduce arta
tradițională a neamului românesc în atenția preșcolarilor și școlarilor
care, alături de doamnele educatoare sau învățătoare, dobândesc astfel
noțiuni generale de folclor. Prin participări la aceste spectacole, copiii
pot deveni în timp iubitori și susținători ai valorilor morale și artistice

Publicul și artiștii s-au întâlnit pe scenă!
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ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal.
Peste două sute de copii au asistat la Teatrul „Jean Bart” la un
spectacol de folclor muzical – coregrafic al cărui program a inclus suite
de jocuri populare din zonele etno-folclorice Dobrogea și Oltenia, au
primit informații despre diversitatea costumelor populare, le-au fost
prezentate de către membrii Orchestrei Ansamblului „Baladele Deltei”
diverse instrumente muzicale tradiționale care susțin jocurile și
cântecele prezentate în spectacol și au ascultat cântece populare
interpretate de soliștii vocali ai Ansamblului Folcloric „Baladele Deltei”:
Georgeta Nichifor, Laura Feraru, Laura Mocăniță și Costel Atanasof.
Conducerea muzicală: prof. Aurelian Croitoru; coregrafie: prof. Ștefan
Coman.

Cultivarea valorilor și autenticității creației populare
contemporane, precum și a artei interpretative profesioniste este unul
din obiectivele Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al
Primăriei Tulcea.

An plin pentru Ansamblul Folcloric „Dorulețul”

Și Ansamblul Folcloric Folcloric de Copii și Tineret „Dorulețul” a
avut o activitate deosebită în cursul anului trecut, participând la o serie
de spectacole, expoziții dedicate unor evenimente, momente aniversare
și alte festivaluri și concursuri, precum: Sărbătoarea Dragobetelui –
Teatrul „Jean Bart” Tulcea - 24 februarie 2019; Festivalul Concurs
Județean de Muzică Populară „Florile Dobrogei” – 13 aprilie 2019
(Premiul I); Spectacol Folcloric - Flashmob – 24 aprilie 2019;
Festival – Concurs Județean de Folclor Dobrogean pentru copii și
tineret „Cununa cântecului, dansului și portului popular românesc”, 5
mai 2019 (Premiul de Excelență); Festivalul Internațional al Dunării –
9-13 mai 2019 (Premiul I); Ziua Costumului și Portului Popular
Românesc – 12 mai 2019; Festivalul Bujorului – Valea Nucarilor – 18-
19 mai 2019 (Premiul I); Festivalul Minorităților Naționale „Serbările
Deltei” - 5 - 9 iunie 2019 (Premiul de Excelență); Festivalul Concurs
Național al Copiilor „Călușul Românesc” – 18-21 iunie 2019 (Premiul
I); Festivalul Internațional de Folclor „Muzici și Tradiții în
București” – 21-22 iunie 2019 (Premiul I); Festivalul Internațional de
folclor – 7-11 iulie 2019,Vlaška, Serbia (Premiul I); Festivalul
Internațional de folclor „Peștișorul de Aur” – 7-12 august 2019
(Premiul de excelență); Festivalul Internațional româno-bulgar
„Ritmuri și culori” – 23-24 august 2019 (Premiul de excelență);
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Festivalul Internațional de Artă Tradițională – Poznan, Polonia – 21 -
26 august 2019 (Premiul I); Spectacol Folcloric – Târgul de Toamnă –
27 septembrie 2019; Festivalul Internațional „Trandafir de la Moldova”,
ediția LI – 3-6 octombrie 2019 (Premiul I); Festivalul Internațional de
Folclor – Republica Macedonia – 22-28 octombrie 2019 (Premiul I);
Spectacol Folcloric – Târgul de produse tradiționale „Etno Dobrogea” –
25 – 27 octombrie 2019 (Diploma de excelență); Spectacol Folcloric –
„Ziua Dobrogei” – 14 noiembrie 2019; Spectacol Folcloric, „Complex
Expozițional Mamaia” – 16 noiembrie 2019; Festivalul Național
„Ambasadorii Unirii”, Alba Iulia – 22- 24 noiembrie 2019 (Premiul I);
Spectacol Folcloric – Ziua Națională a României – 1 decembrie 2019;
Festivalul Concurs Județean de Coline, Datini și Obiceiuri de Iarna –
„Leru-i Ler” – 14 decembrie 2019 (Premiul I).

Iași, Festivalul Internațional „Trandafir de la Moldova”, 2019

De asemenea, copiii Ansamblului „Dorulețul” au susținut zeci de
spectacole la Complexul „Gura Portiței” și în alte obiective turistice
județene, precum și pe navele de croazieră acostate în Tulcea, ca
talentați mesageri ai folclorul dobrogean și național.
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„ESTE ESENȚIAL CĂ POT FACE CEEA CE-MI PLACE!”

Interviu cuGabriela LICENCU, dansator al Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea

Petru ȚINCOCA

Gabriela Licencu (Gherman) este
unul dintre personajele cu care se
identifică Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” din
Tulcea. În peste douăzeci de ani,
Gabi a fost alături de ansamblu
întâi ca elevă, apoi ca angajat. Și
probabil că de la „Baladele Deltei”
va ieși la pensie, mulțumită că –
așa cum spune – a făcut ceea ce-i
place și a făcut bine. Sentimentul
de bine e consolidat de miile de
spectacole la care a luat parte și de
mulțumirile spectatorilor care au
apreciat, prin aplauze și comentarii, Gabriela Licencu
calitatea producțiilor ansamblului.
Povestea „Baladelor Deltei” este împletirea norocoasă a unor destine.
Cel al Gabrielei Gherman este unul.

„Baladele Deltei” (B.D.). Gabriela, mai ții minte când ai fost
vrăjită de dansurile populare sau ce a prilejuit această pasiune?

Gabriela Licencu (G.L.). Chiar nu știu de unde și până unde
dansuri populare… În copilărie, tot „dansul” însemna să bat dintr-un
singur picior un ritm pe care-l credeam corect. Model nu am avut.
Mama, în schimb, cântă foarte frumos chiar și acum. Dumneaei vine de
la țară, acolo unde ne-am petrecut și noi vacanțele, într-un sat drag
inimii mele, Dorobanțu (de Tulcea), zis în vechime și Aiorman.

Printr-a zecea sau a unsprezecea, a venit un domn– CristianCălin –
la liceul la care învățam pentru a face o selecție de „tinere talente” într-ale
dansului. Iac-așa am început… Ne întâlneam la „Casa rotundă”, „Casa
Olteanului”. Eram tineri, frumoși și talentați!

S-a dovedit că aveam ritm și tot ce trebuie. Coregraful nostru,
pe partea de dans popular, era domnul Roman Jora, omul căruia îi voi
fi recunoscătoare mereu: datorită dumnealui știu să dansez!
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Apoi, în 1997, la înființarea Ansamblului „Baladele Deltei”, am
răspuns „Prezent!”. Aveam puțin peste 20 de ani. Și acum, după atâția
ani, vin la muncă, la spectacole, cu aceeași plăcere! Nu m-am gândit
niciodată să renunț, chiar dacă nu a fost întotdeauna totul „roz”.

1997 - Turcia, costumdeOaș 2019 - Obicei de primăvară

Și chiar dacă, în loc de 20 și un pic, am 43 de ani (în noiembrie),
și chiar dacă, în loc de 55, am 90 (de kilograme)!

B.D. Te rog să mai faci un apel la memorie și să-mi spui care-i
momentul când ai simțit acea satisfacție care te va lega de viitoarea
ta meserie.

G.L. Prima satisfacție… la primul spectacol! E emoționant când
lumea, spectatorii, te aplaudă pe tine, cel de pe scenă, care ai reușit să-i
transmiți bucuria ta! Cât despre prima nemulțumire... nici nu-mi aduc
aminte, sincer! Nemulțumiri au fost multe, dar, așa cum au venit, așa
cu și trecut. Am învățat de la mama mea să caut partea bună a fiecărui
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om, a fiecărei situații și, așa,
văzând „partea plină a paharului”,
am trecut peste multe nemulțumiri
și situații grele din viața mea.

B.D. Sigur trebuie să fi fost
și clipe de amar, când hotărârea
de a abandona era aproape
conturată.

G.L. Puterea de a continua a
fost și este dată de plăcerea de a
dansa! Pentru că dragostea pentru
dans, pentru dansul popular, în
special, pentru tradițiile noastre,
este ceea care îmi dă putere. Unde
mai pui că, în afară de plăcere, acesta 1999 - Sibiu, Muzeul ASTRA
este locul meu de muncă, cel care îmi
oferă remunerația lunară necesară traiului.
Emare lucru să faci ceea ce-ți place și să mai fii și plătit pentru asta!

B.D. Douăzeci de ani de activitate – spectacole, turnee -
trebuie să fie „condimentați” de pățanii nostime, nu?

G.L. Am fost într-un an (nu
știu care…!) la Bistrița – Năsăud și urma să avem spectacol într-o
localitate numită ȘIEUȚ… nu voi uita niciodată cum am fost primiți
acolo! Ne-au așteptat la intrarea în sat cu pâine, sare, țuică și caii gătiți
de sărbătoare! Mi s-a părut extraordinar, pentru ei era o sărbătoare, o
onoare că noi urma să dansăm pentru ei acolo.

Astfel de momente te fac să-ți dai sufletul, acolo, pe scenă,
pentru spectatori. Nici nu a mai contat că, în timpul spectacolului, s-a
oprit lumina! Și pentru noi, și pentru localnici a fost o sărbătoare!

Sau, în Franța, la Dijon, acolo unde am fost al doilea cel mai bun
(  ) ansamblu din lume! Am avut drept coordonatori de grup doi
studenți francezi, reticenți la faptul că vor coordona grupul din
ROMÂNIA. Asta până când s-au lămurit că românii nu sunt țigani,
inculți, nepoliticoși! Când am plecat de acolo, noi plângeam pe de-o
parte, iar francezii noștri pe de altă parte!

B.D. Echipa „Baladelor Deltei”, ca orice asemenea colectiv,
este ca o familie mult mai mare.

G.L. Aici, la „Balade”, suntem prieteni și colegi. Dacă ne „cauți”,
suntem fini, nași, cumetri, soț-soție între noi! S-au legat prietenii
adevărate și durabile, bazate pe sinceritate, respect, toleranță! Trebuie
să accepți „bunele” și „relele” fiecăruia, pentru a putea merge mai
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departe în bună înțelegere. Oamenii sunt diferiți, fiecare cu necazul și
bucuria lui! Este necesar să accepți că nu toți suntem la fel.

Te mai superi, te mai cerți, mai spui una, alta, important este să
treci peste toate neînțelegerile, să respecți pentru a fi respectat!

B.D. Care crezi că ar fi însușirile caracteristice unui dansator
de jocuri populare? Ce-l face să fie un dansator bun?

G.L. La prima gândire aș spune că pentru a fi bun dansator de
jocuri populare ar trebui să simți ritmul, să-ți meargă picioarele și cam
atât. Dar e mult mai mult decât atât! Ar cam trebui să le ai pe toate:
ritm, condiție fizică excelentă, bun-simț, educație… și neapărat cei
șapte ani de-acasă. Să știi să asculți, să respecți ca să fii respectat!

B.D. Longevitatea unui dansator – o profesiune pentru care se
cer multe – este dată de ceva anume?

G.L. Secretele longevității? Hmmm… În primul rând, cel puțin
pentru mine, esențial a fost și încă este faptul că am putut face și pot
face ceea ce îmi place. Plus că, repet, sunt remunerată pentru asta.
Întotdeauna am încercat să-i respect pe ceilalți, să-i accept așa cum
sunt! Am greșit de multe ori, sunt om, dar, cum zice o vorbă, numai
cine nu muncește, nu greșește! Este un sentiment extraordinar să simți
după o premieră că orele de trudă individuală și mai ales colectivă au
rodit atât de frumos și că atâția oameni diferiți pot în mod armonios,
dând sensuri noi acestei vocații!
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Publicul nostru – stăpânul nostru!
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CUM E CERUL FĂRĂ STELE,
ȘI-ARTISTUL FĂRĂ PUBLIC...

Laura BOGDAN

Într-o lume accelerată, o lume a globalizării, acceptarea
diversității culturale, a dialogului cultural, prezintă o concepție
modernă a lumii, bazată pe respect și pluralitate. Domenii diverse,
precum relațiile economice internaționale, diplomația, educația,
cultura etc., trebuie să includă în sfera proprie de manifestare
dimensiunea comunicării interculturale.

Apariția interculturalității este determinată în mod cert de
procesul globalizării, acesta din urmă fiind tocmai cel ce presupune
nevoia unui dialog intercultural, ca metodă de realizare a comunicării,
dar și ca metodă de păstrare a unei culturi tradiționale curate. Dincolo
de dialogul intercultural un rol primordial în supraviețuirea culturii
tradiționale, într-o lume în plină globalizare, o au promotorii acestei
ramuri de identitate pentru poporul roman. În plin context de
pandemie, printre cele mai lovite ramuri ale societății descoperim
cultura. Dincolo de laturile economică sau socială ale consecințelor,
putem desluși cu limpezime impactul major al ineditului fapt de istorie
universală asupra a ceea ce aș numi spiritualitatea cursivă a artiștilor
și oamenilor de cultură!

Ce le-a luat pandemia acestora?
Desigur, nu le-a luat faima, talentul sau pasiunea, însă le-a luat

un lucru esențial – PUBLICUL! Adică, acea gură de aer proaspăt atât
de necesară lor și creației lor și la fel de necesară și societății pe care o
deservesc prin actul artistic.

Înger fără cer, pasăre fără aripi, pește fără apă - iată câteva
formule exprimând stări de neputință care ar putea fi ușor de regăsit în
trăirile artiștilor, pe timpul acestei pandemii. Nu cred că spectacolele
trebuie să moară, dansul și muzica fiind forme vii, ce nu pot fi transmise
altfel decât prin nemijlocitele „ochi în ochi”, „față în față”, luciri care
sunt foarte vii și care trebuie duse înainte, căci sunt de neînlocuit. E
foarte greu de transmis emoții din spatele unui ecran!

Cu excepția cinematografiei, scena și publicul nu pot fi înlocuite
cu nimic online, căci nu există act artistic ce să poată transmite emoția
în lipsa contactului real cu publicul; în ambele sensuri, adică și înspre
artist! De aceea spun că artistul fără artă, fără public, este asemenea
pomului fără apă.
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Poate pentru prima dată în istoria omenirii s-a putut simți cu
adevărat importanța activității culturale și rolul major pe care artiștii
împreună cu publicul lor îl joacă, dar nu în joacă(!), în viața cetății.

După mulți ani în care au fost consumatori activi de aplauze și
PUBLIC, artiștii Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” s-
au găsit în imposibilitatea de a mai putea sta față în față cu acesta, însă
au continuat prin intermediul paginilor de socializare să păstreze
deschisă această relație. Pentru faptul că le-ați arătat, prin numărul
mare de aprecieri și vizualizări de pe pagina de socializare, că sunteți
alături de ei și în această perioada dificilă în care, poate, v-au lipsit, ei
vă sunt recunoscători!

Suntem siguri că în cel mai scurt timp, când situația o va
permite, ne vom vedea din nou „ochi în ochi”, iar acea întâlnire va fi
una de neuitat!

„Ne-ai lipsit enorm, public frumos și luminos!”
vă transmit nu doar artiștii, ci toți cei din

Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”.

TVR 3 A FILMAT LA TULCEA

În perioada 14 – 16 iulie 2020, doamna Maria Tănase Marin,
realizator și producător la postul de televiziune național TVR 3,
însoțită de o numeroasă echipă, a realizat înregistrări pentru montarea
unui episod „tulcean” al emisiunii „Cântec și poveste”. Filmările s-au
desfășurat în Tulcea și
împrejurimi și, dacă dorința de
a păstra taina până la difuzarea
acestei emisiuni nu ne-ar
împiedica, am avea multe și
frumoase de spus! Până atunci
vom reda în continuare
declarațiile doamnei Maria
Tănase Marin și ale domnului
profesor Nicolae Gălățan
referitoare la tema acestei
acțiuni culturale.

TVR 3 filmând la Tulcea pentru emisiunea „Cântec și poveste”
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„LA DUMNEAVOASTRĂ LUCRURILE BUNE ȘI
FRUMOASE DEVIN REALIZABILE!”

Maria TĂNASEMARIN

Mă leagă de aceste locuri o
prietenie de ani buni cu maestrul
coregraf Ștefan Coman, cel cu care am
avut discuții de mai bine de un an de zile
pentru a realiza aici, în Tulcea, un film
folcloric. Prin acest film mi-am propus să
arăt, în primul rând, personalitatea
marcantă a acestui om de cultură -
coregraf, profesor - Ștefan Coman. Mai
mult decât atât, domnia-sa este și un
cercetător al jocului popular dobrogean.
De ce-l numesc „cercetător”? Pentru că a
reușit să adune jocul tradițional, vechi,
să-l arhiveze și să-i dea drumul mai
departe prin cursurile pe care le
organizează. Maria Tănase Marin

Nu numai dumnealui nemijlocit, ci și prin dansatori pe care i-a
format ca viitori instructori. Este un lucru extraordinar că s-a creat
această școală a dansului popular dobrogean, care s-a întins în timp, în
felul acesta căpătându-și acea siguranță de continuitate. Aici, la Tulcea,
putem vorbi de lucruri concrete, de proiecte concrete, fiindcă
întotdeauna, de-a lungul anilor, Ștefan Coman a avut idei prin care și-a
dorit foarte mult ca acest joc dobrogean să aibă continuitate, să fie
arhivat, să nu aibă influențe, căci fiecare joc își are locul lui în peisajul
etnofolcloric al Dobrogei.

Mai mult decât atât, în această săptămână în care am filmat, am
întâlnit oameni deosebiți și dornici de a colabora cu noi, cu echipa TVR.
Ei și-au pus sufletul, dăruirea, nu s-au dat la o parte (chiar dacă e
foarte cald afară…) și au format cu noi o echipă; ne-am simțit foarte
bine! Chiar vorbeam cu colegii mei de serviciu că nu știu când au trecut
trei zile de muncă. Ceea ce am făcut noi, toate aceste reportaje,
interviuri, ilustrații, cântece, jocuri, povestea lui Ștefan Coman… poate
așa, când le vezi pe hârtie, zici: „Cum doar trei zile? Se puteau face într-
o săptămână sau chiar două…”. El a fost foarte bine pregătit, eu
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spunându-i dinainte ce vreau să fac, iar echipa mea de la TVR a fost și
ea foarte bine pregătită, a fost alături de mine și de acest proiect care,
prin intermediul personalității lui Ștefan Coman prezintă și identitatea
acestei zone – jocul și cântecul ei. Românesc, tradițional.

Este interesantă această instituție, Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Delte”! Eu o numesc, așa, o „companie” unde
toată lumea își vede liniștită de treaba ei, fiecare are ceva de făcut, nu
simți agitație, dar simți că lucrurile merg. Așa ar trebui poate să se
întâmple în mai multe județe. Însă aici devin realizabile și se întâmplă
lucruri așa de bine și atât de frumoase și pentru că ansamblul are
susținere din partea Primăriei Tulcea, a cărei instituție este, și a
Consiliului Județean Tulcea. Eu am cunoscut în peregrinările mele
prin țară oameni foarte bine pregătiți și dornici să facă astfel de
proiecte, dar nu au susținere! La Tulcea sunt mai mulți și mai influenți
oameni care iubesc cultura, care o simt, care vor să spună „Noi suntem
ăștia!”.

Știu ce voi face în urma editării acestui film și a aranjării lui,
pentru că am beneficiat de la Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele
Deltei” și de o arhivă video variată, de la Festivalul de la Dijon încoace,
și de o arhivă fotografică interesantă, plus că voi căuta ce se află în
arhiva TVR legat de activitatea acestui ansamblu, în speță, a maestrului
coregraf Ștefan Coman.

Revin: este un om extraordinar, are blândețe îmbinată cu
disciplină, caracteristice unui foarte bun manager. În opinia mea, acest
devărat „talent” de a conduce vine și din familie. Îl ai sau nu în sânge.
Lucrurile bune se așază dacă din familie ai fost învățat cu un anumit
mod de viață, de limbaj și de dorința de a face ceva. De acolo pornește.
Atunci, venind dintr-o familie simplă, poți reuși. Noi l-am cunoscut pe
țăranul adevărat, țăranul român. Putea să-și ducă fără multe
mecanizări sau alte avantaje tehnice toată gospodăria și tot rostul într-
o disciplină, iar toate lucrurile aveau un final bun: animalele aveau ce
mânca, familia cu copiii avea ce mânca ș.a.m.d. Eu zic că i se trage și de
acolo: a crescut, a fost educat de o familie simplă, care și-a dorit ca el,
fiind copilul, să facă ceva în viață. Dar a ajuns aici pentru că a muncit
foarte mult. Că veni vorba de acest spirit al țăranului român,
dobrogean: da, într-adevăr, el a păstrat și a perpetuat stilul coregrafic,
stilul de a juca al țăranului din bătătură, al jocului autentic.

De aia și merg lucrurile la Tulcea! Eu îmi doresc din tot sufletul
ca acest ansamblu să aibă viață lungă și mă bucur și pentru
dumneavoastră că aveți o asemenea revistă cum este „DOBROGEA”!
Sunt puține în țară, dar în această revistă scrie cine sunteți, de fapt, și
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acestea rămân acolo. Cultura în care ne plasăm ne definește. Tot ce
înseamnă cultură, artă. Poporul român, în general, a avut și încă mai
are un spirit vesel, optimist, dar să știți că, indiferent pe unde am fost
și am călătorit (am ajuns și-n Africa de Sud, deci la capătul pământului,
la Cape Town), muzica a fost și va rămâne cea care ne unește, care ne
adună, iar aici vorbim de muzica tradițională a fiecărui popor. Este un
limbaj comun, ne înțelegem perfect.

În ce privește jocul, cred că este mare lucru să înveți niște pași
de dans în stil tradițional, pentru că asta înseamnă păstrarea identității
jocului popular dobrogean: să nu-l transformi în balet, să aibă ținuta
caracteristică… Dacă eu văd un ansamblu dobrogean, știu de la costum
că-i dobrogean – nu mai vorbim de muzică – și vezi că dansatorul
exprimă, că are spiritul dobrogeanului după cum joacă, după cum
sucește capul, după cum gesticulează. Sunt foarte multe elemente care,
adunate, înseamnă, de fapt, acest întreg pentru care noi, oamenii de
cultură, ne zbatem, muncim, fiecare cu rolul lui: ei acolo, eu cu
promovarea, dumneavoastră, de asemenea, cu promovarea. Acest
întreg eu zic că este complet aici. Ștefan Coman mai are multe de spus
în tot ceea ce face: e vivace, e un spirit tânăr și mai ales că acum, la
maturitate profesională, viziunea asupra jocului și a spectacolului este
altfel, gândește lucrurile altfel, are la îndemână comparația cu alte
ansambluri din țară.

Vă doresc mult succes!
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Față de restul țării

„LA TULCEA E O STARE CULTURALĂ APARTE!”

Nicolae GĂLĂȚEAN

Am avut plăcerea de a participa la
această manifestare culturală inițiată de
Televiziunea Română, și mă bucur că ea
își îndreaptă atenția spre promovarea
valorilor, căutând să scoată în evidență
aportul oamenilor de cultură pentru a face
ceva ca să nu se piardă valorile noastre
culturale naționale. Adică acele valori de
referință care țin unită națiunea română,
care promovează ceea ce este valoros, nu
neapărat autentic, dar ceea ce ne-au lăsat
strămoșii.

Legat de aceasta eu cred că
folclorul este ca o icoană pe care nu o
modifici în timp! Trebuie s-o lași așa cum Nicolae Gălățean
era la început. De aceea cred că folclorul
coregrafic, în momentul de față, jocurile românești, trebuie lăsate ca
odinioară. Căci el este o pagină, o clipă suspendată a istoriei românilor,
care a ajuns până la noi. Noi n-avem voie s-o modificăm, trebuie s-o
păstrăm așa cum este! E un lucru greu de înțeles.

Cred că această emisiune va scoate în evidență faptul că domnul
manager și coregraf Ștefan Coman știe să rămână nu în timpul trecut,
ci în timpul actual, dar cu valorile trecutului. Dumnealui are marele
avantaj că este un tip foarte bine pregătit din punct de vedere al istoriei
jocului: el știe exact climatul politic, social și cultural în care a apărut
un joc, în care s-a format un joc. Totdeauna l-am admirat pe Ștefan
Coman pentru câteva calități native pe care a știut să le dezvolte. Este
un foarte bun organizator, este un om cu multă inteligentă, un om care
a știut să-și facă o cultură stabilă, solidă. Nu poți lucra în cultură fără
ca tu să ai cultură! Nu poți înțelege fenomenul, oamenii, manifestarea.
Pe urmă, tu trebuie să ai cultura necesară ca să știi cum promovezi
cultura: exact ca un arhitect care nu are cunoștințe de inginer
constructor – degeaba desenează casa dacă nu are și soluții tehnice,
fiindcă edificiul acela se va prăbuși… Un om de cultură fără cultură
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face lucruri care se vor prăbuși, neavând susținere. Mai are Coman
încă o latură bună: știe foarte bine să mențină nivelul de respect față de
cultură. Coman n-a cedat niciodată în fața presiunilor: cultura trebuie
să rămână cultură și să nu fie afectată nici de comportamente aiuristice,
nici de politică, nici de alte orientări, ci să rămână cultură! Coman a
apărat mândria și respectul pe care trebuie să-l aibă cultura din partea
cetățenilor. Acesta-i un lucru foarte bun. Cultura e tabu. În același timp,
este foarte muncitor și a știut că, iată, cultura nu-i a cuiva, ci a
poporului român, a nației române. Ei, el a știut s-o difuzeze, iar
oamenii s-o cunoască și să fie mândri că strămoșii lor au fost cineva.
Noi nu suntem fitecine în Europa sau în lume.

Prin toate activitățile sale, este foarte respectat în toată România.
Iar eu îl socotesc cel mai bun director de ansamblu profesionist: știe
legislația culturii ca un jurist, știe foarte bine tot mersul financiar al
instituției, știe să facă conexiuni cu legile din alte domenii care ajută
cultura sau care, dimpotrivă, pun frână culturii, învățând să ocolească
piedicile și să evite blocajele, este foarte la zi cu Codul Muncii, știind
toate drepturile și obligațiile salariaților, dar și ale conducătorului
instituției.

Dar cel mai important și cel mai frumos lucru pe care-l face
Coman este acest lucru cu copiii. El a atins punctul sensibil al societății:
dacă copilul pornește bine în viață, pe urmă poți să-l modelezi în
continuare și să obții rezultate bune cu el. El îi învață pe copiii cei mici
jocurile stră-strămoșilor lor și să nu le fie rușine cu costumul popular;
prin copiii cei mici, elevii lui, îi învață pe părinții și pe bunicii lor să
iubească folclorul, chiar să devină, aș zice, un pic mai români. Să ai
aproape trei sute de copii elevi, asta deja nu mai e școală, e deja
emulație la nivelul societății, al Tulcei. Oamenii își trimit copiii la
jocuri populare. Apoi, să ai a doua treaptă, în care tinerii, adulții și
persoanele în vârstă intră-n școală, învață jocuri și-și fac costume, asta
cred că-i unicat.

Dar, mai cu seamă, el știe rolul deosebit – patriotic, aș zice, și
chiar aș zice politic – pe care-l are cultura. S-a speculat deseori că-n
Dobrogea nu-i cultură românească: el a dovedit că aici e cultură câtă
vrei, a știut foarte bine s-o găsească, să o pună în valoare, să o curețe,
eventual, de unele influențe străine. Mai ales în nordul Dobrogei,
partea aceasta a Tulcei, are un folclor de o varietate extraordinară.

Alte popoare au poeme scrise despre istoria lor și despre
evoluția lor. Poemele noastre, însă, sunt jocurile populare, costumele
populare, cântecele populare care păstrează sentimentul acesta de
unitate națională, cel mai bine ilustrat prin cultura poporului.
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Poate că vor învăța și alții din această emisiune, căci acum sunt
atât de mulți coregrafi în țară, care, de fapt, au fost simpli dansatori și
care caută să pună în scenă ceea ce au învățat ca dansatori. Mai mult,
unii fac foarte mult rău folclorului, fiindcă din „coregrafi”, care
înseamnă să pui în operă acel joc din trecut, plin de valori
extraordinare, ei au ajuns „coregrafi creatori”, fac jocul lor, își pun ei
pecetea de „mari maeștri”, care diluează și chiar distruge folclorul!
Astfel, zonele nu mai au origine, nu mai au originalitate, nu mai poți
spune „Acesta-i jocul strămoșilor-strămoșilor mei!”, pentru că sunt
creații contemporane ale „marilor coregrafi”! La fel și cântecele, acum
toți cântăreții sunt autori, toți fac cântece! Este un lucru foarte rău!

Revin la Televiziunea Română. Aceasta e televiziune națională și
am rămas cu o impresie deosebită și despre echipa condusă de Maria
Tănase Marin. Sunt oameni atașați culturii și oameni de meserie. Fiind
oameni de cultură, ei filmează cultură. Acesta-i un lucru extraordinar.
Acesta contează mai ales la români și nu exagerez când spun că
românii au o cultură extraordinară. Cultura străveche românească este
de o valoare inestimabilă. Din 1968, eu am lucrat în cultură, am fost în
străinătate în fiecare an cu formații românești. Indiferent de țară,
cetățenii erau surprinși, treziți brusc în fața unui miracol cultural:
trupele românești erau excepționale – și bine pregătite, și ordonate, și
disciplinate, aducând valori culturale de care Europa nu avea
cunoștință. Eram mândri că eram români și că puteam oferi altora un
dram din cultura noastră românească! Când se pleca în străinătate,
erau comisii de verificare, care nu aveau treaba cu politica: în folclor
nu se făcea politică. Te verificau la sânge, începând cu autenticitatea
costumului, continuând cu originalitatea repertoriului și cu conduita
morală a oamenilor care să știe să-și reprezinte țara. În momentul în
care treceai granița simțeai că erai mândru! Aici erai un român
obișnuit, acolo erai un reprezentant al românilor și aveai altă trăire, alt
comportament! Au fost momente când România a fost vioara întâi în
Europa din punctul de vedere al culturii create de nație, de popor. Și
spun asta având acoperire: eram cei mai buni!

Eu am umblat mult și am, în primul rând, experiența vârstei.
I-am încurajat pe toți să facă lucruri bune. Iar mereu am dat exemplu
Tulcea și pe Coman, căci e o stare culturală aparte aici, la Tulcea, față
de restul țării!
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ORNAMENTICA TRADIȚIONALĂ (II)
În Dobrogea

Dan ARHIRE

Trebuie spus că pentru Dobrogea nu există cercetări sistematice
cu privire la ornamentica tradițională, acest tip de cercetări constând,
de altfel, în puține demersuri la nivelul întregului spațiu românesc. De
aceea, după cum arătam în precedentul număr, problema ornamenticii
tradiționale nu este rezolvată, abordări siropoase de tipul: „În
varietatea formei și ornamenticii furcilor de tors se oglindește toată
vioiciunea și bucuria de viață a flăcăilor de la munte” fiind destul de
dese, ca și cele insinuant-savante (menite a inhiba orice dorință de a
pune în continuare întrebări!), care pot fi descrise ca încadrându-se în
tipul: „Realizările remarcabile ale arhitecturii în lemn (arhitectura
fiind cel mai important suport al ornamenticii tradiționale, când e
vorba de lemn, n.n.) se evidențiază prin eleganța formelor și echilibrul
volumelor, rezultate din proporțiile dreptunghiului de aur ce revine
pretutindeni ca un laitmotiv”. În precedentul meu material pe această
temă1 am formulat principiul pe care l-am așezat la baza propriei
mele cercetări și anume:

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 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. Din lumea Marii
Zeițe ele au pornit – cine știe când? – spre noi, exprimând 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 restrânse; fie consacrate și notorii, fie încă nedescifrate.

Acest principiu s-a conturat în decursul primei părți a cercetării
pe care am întreprins-o, cu privire la ornamentica tradițională,
cercetare care a plecat de la următoarea ipoteză:
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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 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.2

Confirmările nu au încetat să apară, căci, în conformitate cu
rezultatele la care m-au condus cercetările mele, în ornamentica
noastră tradițională și nu doar într-a noastră, unul dintre cele mai
importante și mai răspândite simboluri ale divinității supreme
feminine preistorice, al Marii Mame, se dovedește a fi clepsidra
(descrisă pe larg și concludent de Gimbutas), simplă (foto 1) sau cu braț
orizontal (foto 2), ambele cu derivatele lor schematizate (foto 3, foto 4).

1. 2. 3. 4.
1., 2., 3., 4. Reprezentări tip („clepsidră” sau „X” ale Marii Mame, cu sau fără braț

orizontal

Este vorba nu doar despre aceste două reprezentări, ci și despre
părți ale lor, compoziții grafice sau volumetrice în care acestea intră,
sau anumite figuri rezultând prin conturarea de către clepsidrele
intrate în cadrul acestor compoziții. Aceste ultime figuri, cele conturate,
vom constata că nu intră, la rândul lor, în alte compoziții grafice sau
volumetrice.

Despre evoluția gândirii preistorice conducând la simbolul
respectiv tratez pe larg în cartea mea, intitulată „GRĂDINA MAICII
DOMNULUI”/ Elemente de ornamentică tradițională/ 1. Rădăcini,
aflată în curs de apariție la Editura Etnologică, anume în capitolele 1.
Muntele și 2. Oul lumii, din partea B. Trecerile. Acum voi spune doar
că elementele grafice identice formând clepsidra, cele două triunghiuri
(unghiuri) așezat vârf în vârf, redau schematic, rezumativ și simbolic,
cei doi munți – ai pământului și ai cerului – oglindindu-se unul într-
altul ca cele două lumi identice, dar inverse, despre care cultura
noastră tradițională încă mai vorbește: lumea de sus și lumea de jos,
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sau lumea de-aici și lumea de dincolo, sau lumea albă și lumea neagră.
Volumetric, acestei alcătuiri grafice îi corespund alcătuirile rezultând
din alăturarea a două conuri (foto 5) sau a două piramide (foto 6), atât
piramida, cât și conul fiind simboluri preistorice ale acelorași munți.

5. 6.

Formarea simbolului Marii Mame din 2 conuri (5) și din 2 piramide (6)

Această figură și acest obiect simbolizând MAREA MAMĂ, au
purtat și, pe alocuri, încă mai poartă numele de păpușă. Este vorba
despre stâlpi funerari, modele de caș afumat, obținute prin presare,
colaci ceremoniali, servind cultului etc. Iată câteva exemple:

7. 8. 9.
7. Păpușă/stâlp funerar din lemn, din Dragaș Vaevoda, fost Beșlii (Bulgaria, la
românii din valea Dunării), identic cu cei din nordul Dunării, răspândiți în întreaga
țară; 8. Păpușă/ stâlp funerar din piatră (din Topolovăț, Bulgaria, la românii din
valea Dunării, dar și din România); 9. Presă din lemn pentru păpuși din caș, Țara
Vrancei, (muzeul Național al Țăranului Român, București).



67

Din punct de vedere etimologic, Marius SALA3 consideră
substantivul feminin păpușă ca provenind în limba română din limba
latină, și anume din pappus (=„bătrân”, „bunic”, căruia i s-a adăugat
sufixul - ușă. G. GUȚU și Dan BOTTA4 fac o prezentare mai
amănunțită termenului, prezent aidoma și în limba greacă veche, pe
care BOTTA îl indică drept sursă pentru latinul cu aceeași formă,
invocat de SALA: „sb. m. <<bunic>> și <<moș>>, >lat. Pappus [it.
Babbo, log. Babbu, romagn.bap, cors. Bapu, engad. superselv bap
<<tată>> ap. Meyer Lübke sub un etimon *babbus, p.68, socotit
<<onomatopeic>> dacă nu coruptelă din hebraicul abba (?)]> rom.: 1.
[Mac.] pap <<idem>>, [Dac.] Pap, Papu>Pampu <<nume de
familie>> (...).2. [Sălaj] babu <<termin de respect către un om mai în
vârstă>> [nu doar în Sălaj, răspândit în Transilvania, Sibiu, Alba, cu
răspândiri și în aromână, n.n.], babă<<bunică>> și <<bătrână>>, și
<<moașă, sage-femme>>, bobă <<termin de respect către o femeie
mai în vârstă>>”. Varianta pappos este explicată de BENVENISTE5 ca
fiind „termenul familiar de adresare afectuoasă către <<moșul>>, fără
deosebire de linie maternă sau paternă”, în greacă, adică „bunic” - dar
nu homeric6. Aromânii au substantivul (masculin doar, perechea lui
feminină lipsind) papu, desemnând un bunic, un om în vârstă, pluralul
păpâni desemnând, la rândul lui, atât bunicii, cât și strămoșii.
Denumirea de Papas, dată în antichitate lui Zeus, cel care, în Frigia, a
fecundat piatra Agdos, pare a fi însemnat același lucru, adică:
„bunicul”, „bătrânul”, „cel mai vechi”, adică „strămoșul”. În sanscrită,
substantivul papu înseamnă protector, ca un strămoș, ca un tată, aș
zice. Constatăm că, până acum, în cadrul acestei treceri în revistă,
femininul (echivalând cu „strămoașă”), este valabil doar pentru cultura
tradițională a românilor. Mai aflăm doar pe aiurea divinități - feminine
de această dată – care poartă nume ce par a putea avea, toate, o aceeași
îndepărtată origine. Astfel, tot în sanscrită Papi este numele lunii,
Papa este numele zeiței primordiale maori, adică personificarea
pământului (portret clasic de MARE MAMĂ), Baba este atât numele
Berthei, personaj al credințelor germanice asimilat Dianei și
Ursitoarelor, cât și al celei mai vechi zeițe sumeriene, una din
manifestările Zeiței Mamă7. Cu toate cele prezentate doresc doar ca,
grupând termeni care par înrudiți morfologic și semantic cu păpușă al
românilor, să încerc a-l descifra cât mai bine, întrucât prezența sa
legată de stâlpul funerar îl recomandă ca fiind așezat în afara oricărui
posibil sens ludic; așezat fiind, adică, pe cea mai conservatoare grupare
de idei a culturii tradiționale, anume cea dezvoltată în jurul sensurilor
ținând de moarte, înmormântare și „viața” care le urmează. Din
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această perspectivă țin să remarc un arhaism al limbii române care ne
oferă o interesantă surpriză și anume substantivul feminin Papună,
Papune, pentru Muma Pădurii, o ipostază, probabil, a MARII MAME -
astăzi detronată – și anume cea de stăpâna animalelor, de Potnia
theron. La românii din nordul Dunării, unde biserica a fost mai
puternică, ea a fost demonizată de creștinism, pierzându-și atributele -
favorabile femeii, în mod special - spre deosebire de românii din sudul
Dunării, lipsiți de biserică în ultimele două secole, la care ea, Muma
Pădurii, a rămas ca o divinitate (în primul rând!), favorabilă, puternică
și benevolentă. Astfel, ŠOLKOTOVIĆ8 poate să afirme: „Întregul sistem
al feminității, care este încă deosebit de respectat prin tradiții, este
bazat pe apelarea la Muma-Pădurii. În credința vlaho-românilor
aceasta nu apare ca o ființă fantastică, cum sunt zânele, ci este
considerată o semidivinitate”. Ea este invocată și solicitată de tinerele
„vlaine” (românce din Serbia) pentru o tranziție spre nubilitate, fără
dureri, pentru a fi atrăgătoare, pentru a-și cuceri partenerul dorit,
pentru a se mărita, pentru a nu pierde sarcina și pentru a naște ușor,
pentru a nu rămâne însărcinate, dacă nu doresc etc. Iată, deci, că acest
Papună se dezvăluie a fi un vechi nume al MARII MAME (acela de
Mumă a Pădurii), încadrat într-o clasă anume etimologică de mare
răspândire și de veche origine9.

Revenind la cei doi munți dispuși cap în cap în reprezentările lor
grafice sau volumetrice, trebuie precizat că locul în care ei se întâlnesc
este locul în care ei se și bat în capete, în basmele românești, anume
aici găsindu-se apa vie, lichidul miraculos aducând viața din lumea de
sus în cea de jos. Aceste două lumi, ca depozitare a tuturor contrariilor
(v. foto 1, foto 3), împreună cu izvorul apei vii pe care, de obicei, îl
găsim localizat într-o lină fântână (atât în lumea de aici, pentru vii, cât
și în cea de dincolo, pentru morți) și cu brațul orizontal (v. foto 2, foto
4), care este concretizarea grafică a planului de reflectare, de oglindire
a celor două lumi în locurile lor de întâlnire, formează împreună
simbolul Marii Mame, posibil încă din leptolitic, dar în mod cert din
neolitic. Acesta este simbolul marii divinități feminine, sub forma lumii
rezultând din Creație, a Cosmosului. Divinitate precreștină, desigur,
dar pe care creștinismul a conservat-o (iarăși, parțial!), în versiunea
populară tradițională a Maicii Domnului. Ca formă a ornamentației
tradiționale, ea a fost menținută și conservată perfect în vechii stâlpi
funerari din lemn (mai cu seamă!), în pristolnicele/ pecetarele din
lemn și într-o multitudine de cioplituri sau traforuri cu misiune
apotropaică, plasate întotdeauna la intrări, la treceri (lateral, deasupra
și, uneori chiar dedesubtul acestora), la colțurile cădirilor sau la
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streașina lor etc. Vom reveni aici la unele imagini pe care le-am mai
publicat, deja, dar fără a le fi explicat. Vom publica imagini de stâlpi
funerari din Dobrogea, urmând ca, în numerele ce urmează, să trecem
la case și biserici, încercând astfel a arăta și desluși, cel puțin parțial,
taina ornamenticii tradiționale. Pentru acest număr al revistei, vom
aduce în atenția celor interesați exemple elementare de stâlpi funerari,
organizați pe cele două linii ornamentice: LINIA A., descinzând din
imaginea clasică a celor doi munți ai lumii plasați vârf în vârf (v. foto 1,
foto 3 și foto 5) și LINIA B., descinzând din imaginea clasică a celor
doi munți ai lumii plasați vârf în vârf, dar separați prin așa numitul
„braț”, care constituie marcarea planului de reflectare, de oglindire a
lor.

LINIA A. Cele mai vechi margini susceptibile de a face parte,
ideologic, din această linie de ornamentică sunt „X”-urile plasate în
peșterile conținând artă parietală paleolitică, dar și celebra falangă de
ecvideu, epipaleolitică, de la Cuina Turcului (sfârșitul mileniului al XI-
lea î. Hr.) relevând una dintre imaginile ei deja complexe (foto 10).
Este vorba despre unul din motivele preistorice extrem de răspândite
astăzi pe diversele artefacte ale culturii noastre tradiționale, cu o
continuitate istorică neîndoielnică și care poartă numele aparent
enigmatic de „țâțânile lumii”. După epipaleolitic el mai poate fi întâlnit
din epoca bronzului (foto 11, foto 12) până în ornamentica bisericilor
din lemn sau caselor de locuit tradiționale, numit „lilieci”10, sau în
motivele țesăturilor casnice contemporane (foto 13).

10. 11.
10.Motivul „Țâțânile lumii” pe falanga de ecvideu epipaleolitică de la Cuina

Turcului, față; 11. Vas dublu cu capac și buton de fixare teminat în formă de cap de
pasăre, de la Cârna-Dunăreni (cultura Gârla Mare-Cârna, epoca bronzului mijlociu

și târziu), purtând incizat același simbol epipaleolitic.
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12. 13.
12. Vas cu două torți de la Govora (cultura Verbicioara, epoca bronzului) în care
motivul „țâțânile lumii” este flancat de două păpuși având marcat planul de

reflectare și fiind acoperite de plasă, simbol al rodului, al rodirii; 13. Ștergar cu
motivul „țâțânile lumii”, mijloc sec. XIX, Obreja, Caraș-Severin.

14. Țâțânile lumii” – schița modului de formare

În foto 14 am redat modul de formare al motivului „țâțânile
lumii”, prin suprapunerea a două „X”-uri. Atât acest „X”, cât și cel care
stă la baza LINIEI B., deosebindu-se de primul doar prin existența
planului orizontal de reflectare (despre care, iarăși, vom vorbi la timpul
cuvenit) reprezintă figura și simbolul centrale ale credințelor
precreștine vechi într-o MARE MAMĂ universală, simbolurile
fundamentale și definitorii al acestor credințe, așa cum ne apar ele în
fresca de la Çatal Hüyük, reconstituită (foto 15, foto 16 - detaliu), din
Anatolia (mileniul al VII-lea î.Hr. și sub rezerva acurateții
reconstituirii!), în peștera Măgura (foto 17), din Bulgaria (mileniul al
V-lea î.Hr.) sau în ornamentica vaselor culturii Cucuteni (foto 18, foto
19, mileniul al IV-lea î.Hr.).
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15. 16.

17. 18. 19.

15.-16. Fresca de la Çatal Hüyük reconstituită, aflată la Muzeul Civilizațiilor
Anatoliene din Ankara, Turcia; 17. MAREAMAMĂ din peșteraMăgura;

18. Amforă cu decor antropomorf (detaliu divinitate sau preoteasă a…), Cârniceni,
Iași; 19. Vas de Cucuteni (Muzeul Civilizației Cucuteni, Iași).

Așa cum creștinismul a marcat mormântul creștinului prin
crucea-simbol al reînvierii și al mântuirii prin jertfa lui Hristos, în
scopuri de legitimare și apotropaic, așa și credințele anterioare într-o
mare divinitate feminină, într-o MARE MAMĂ (cea care adună în sine
atributele de atoatenăscătoare, atoatevindecătoare, atoatehrănitoare și
atoateprimitoare la sânul ei, la moartea aici echivalând cu nașterea
dincolo pentru lumile aflate în oglindă) au marcat mormintele
propriilor credincioși prin stâlpii funerari (din lemn la români și
lituanieni, cel puțin), numiți stâlpi sau păpușă11! Dacă la români
MAREA MAMĂ este reprezentată pe aceste monumente funerare
tradițională plecând de la una sau alta din LINIILE A și B despre care
vorbeam anterior, la lituanieni ea este reprezentată, în aceleași
circumstanțe, de ipostaza de broască a acesteia, mai rară la noi. Astfel
se explică, schematic și parcimonios, existența acestor monumente
funerare. Faptul că ele încă mai pot fi întâlnite (astăzi în număr foarte
mic!) în toate zonele locuite de români, nu doar din cuprinsul
actualului stat România, se datorează, în parte, alurii cruciforme a
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acestora. Nu este, însă, aceasta, singura circumstanță favorabilă, dar
problema nu face obiectul preocupărilor noastre aici.

20. 21. 22. 23.

24. 25.
20-23. Variante de broaște-simbol al MARII MAME în capetele stâlpilor funerari
din Lituania, cimitirul din Nida, în Neringa; 24. Marija Gimbutas (anii ‘70) în

cimitirul din Nida; 25. MAREA ZEIȚĂ născând (Çatal Hüyük), imagine invocată de
Gimbutas12 în descrierea stâlpilor funerari lituanieni.

Trebuie spus că, la data documentării noastre, utilizatorii
acestor monumente funerare, adică aparținătorii defuncților, nu mai
cunoșteau simbolul și rosturile lor mitologice. Cu excepția
(negeneralizată nici aceasta!) a diferențierii lor pe sexe (cel femeiesc
avânt terminația superioară rotunjită, iar cel bărbătesc retezată, din
rațiuni nedeslușite, foto 26, foto 27), particularitățile lor, chiar dacă, în
urma cercetării, s-au dovedit a fi autentice, tradiționale, neimprovizate,
nu au putut fi explicate de utilizatori (foto 27, foto 28, foto 29, foto 30).

Astfel se face că, la rândul ei, diversitatea modelelor întâlnite în
același timp și loc, nu a fost încă explicată!

În cele ce urmează, cititorul poate analiza câteva imagini de
stâlpi funerari dobrogeni (dintre cele 14 etnii din Dobrogea, stâlpii
funerari din lemn sunt întâlniți doar la români), din LINIA A,
menționată mai sus, cercetați în diverse localități, așezate din nordul și
până în sudul provinciei. La numărul de ordine 29. sunt încadrați
stâlpii funerari al căror „X”, reprezentând la origine MAREA MAMĂ,
este realizat prin traforare simplă, în „V”, în carnea lemnului, fie la
capătul superior al stâlpului funerar, fie la mijlocul acestuia.
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26. 27. 28.

26., 27, 28. Stâlpi funerari din cimitirul localitățiiNiculițel (Județul Tulcea), cei femeiești
cu terminația superioară rotunjită, cei bărbătești cu terminația superioară retezată (26.,

27.);modelediferitede stâlpi în același cimitir (Niculițel),pe aceleașimorminte.

29.1. 29.2. 29.3. 29.4

29.5 29.6. 29.7. 29.8.
29.1, 29.2, 29.3., 29.4. – Isaccea; 29.5., 29.6. – Nalbant;

29.7., 29.8. – Niculițel.
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Următoarele imagini sunt detalii ale precedentelor (29).

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

La numărul de ordine 30. sunt încadrați stâlpii a căror traforare
este ceva mai elaborată, mai largă și în „U”, depărtându-se, la o primă
impresie, de modelul clasic de „X”.

De asemenea, la numărul de ordine 31 sunt încadrați stâlpii a
căror traforare este de formă lenticulară, rezultatul final fiind
asemănător cu o floare cu 4 petale. Într-un articol viitor vom vedea că
ea devine, la rândul său, un motiv apotropaic de sine stătător în
ornamentica tradițională (așa cum se întâmplă cu rezultatele pe
negativ ale tuturor combinațiilor – deloc puține - de păpuși!).
Imaginile următoare sunt detalii ale celor precedente, prezentate la
numerele 30 (0.1-0.5) și 31. (1.1-1.3).

30.1. 30.2. 30.3. 30.4.
30.1.Nalbant, 30.2. Ioan Corvin, 30.3. Niculițel, 30.4. Revărsarea
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30.5. 31.1. 31.2. 31.3.
30.5., Valea Nucarilor, 31.1., 31.2., 31.3. – Niculițel

0.1 0.2 0.3 0.4

0.5 1.1 1.2 1.3

Trebuie spus aici că acest mod de a realiza partea terminală a
stâlpului funerar, cea constituind simbolul Marii Mame (rezultat din
personalizarea – probabil în mezolitic - imaginii lumii după Creație,
prin împărțirea ei în Lumea de Sus și Lumea de Jos!) nu este
întâmplător și nu ține de atât de invocata „dragostea pentru frumos a
țăranului român”! Nu! Tipurile de stâlpi prezentate mai sus au
corespondent și în alte zone și timpuri. Vom da aici doar cazul
renumitelor „cruci” din Vexinul Francez (despre care, în treacăt fie
spus, nu se prea cunoaște mare lucru, decât că – probabil – erau
amplasate spre a marca hotarele dintre proprietăți sau răscrucile,
precum troițele la noi și că cele mai vechi au aproximativ o mie de ani!).
Astfel motivului românesc „cu brațe” (foto 2, 7, 9) îi corespunde
motivul francez din foto 32; motivului românesc de „X” simplu
traforat (foto 29 – 1-8) îi corespunde motivul francez din foto 33;
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motivului românesc de „X” traforat cu laturi paralele (foto 30 – 0.1-0.4)
îi corespunde motivul francez din foto 34; și, în fine, motivului
românesc de „X” cu traforare lenticulară, în formă de petale (foto 31 –
1.-1.3) îi corespunde motivul francez din foto 35.

32. „Cu brațe” 33. Simplu traforat 34.Traforat cu laturi 35. Traforat „petală”
Paralele

În numerele noastre viitoare vom continua prezentarea stâlpilor
funerari de pe teritoriul Dobrogei, precum și a altor artefacte sau piese
de arhitectură populară tradițională în care motivele acestora sunt
prezente.

NOTE
1. ARHIRE, Dan, 2019. Ornamentica tradițională. Stâlpii funerari din
Dobrogea – I. în DOBROGEA/ Revistă de cultură și artă tradiționale/ nr. 2/2019,
Tulcea: Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, p. 161.
2. Ibidem, p.160
3. (https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/istoria-limbii-romane-cate-
cuvinte-am-mostenit-din-latina?fbclid=IwAR3nVtFDw2wteu23KiENCqNblFx
TxGNWsykeq4xUQ7sxpDyuFkV-2B-VY9I).
4. GUȚU, G., 1983. Dicționar latin-român. București: ȘTIINȚIFICĂ ȘI
ENCICLOPEDICĂ, p. 858 ;BOTTA, Dan, 1999. Roma – Threicia/ O încercare de
etimologie a limbii române. București: CRATER, p.161.
5. BENVENISTE, Émile, 2005. Vocabularul instituțiilor indo-europene / II.
Vocabularul rudeniei. București: Paideia, p. 86.
6. Idem, p. 33-34.
7. ELIADE, Mircea, 1999. Istoria Ideilor și credințelor religioase, București,
Univers Enciclopedic; Științifică, p. 100; MONIER-WILLIAMS M.F., 2006.
Sanskrit-English Dictionary/ Etimologically and philologically arranged with
special reference to cognate indo-european languages. New Delhi: MANOHAR., p.
585; KERNBACH, Victor, 1989. Dicționar de mitologie generală. București:
Științifică și Enciclopedică, p. 453; LEICK, Gwendolyn, 2005. Dicționar de mitologie
a Orientului Apropiat antic. București: ARTEMIS, 2010. Dicționar de mitologie
germanică. București: Univers Enciclopedic Gold, p. 32: Baba – zeiță sumeriană.
Ea este una dintre cele mai vechi zeități sumeriene, bine atestată în texte începând
cu perioada Fara, în special în nume de persoane (...). Ca o manifestare a Zeiței-
mame, ea era responsabilă pentru fertilitatea oamenilor și a animalelor, fiind
însăși „Stăpâna belșugului” (...). În perioada ne-sumeriană (Gudea). Acum Baba a
devenit cunoscută ca fiica lui An și a planetei Venus. În perioada babiloniană veche



77

ea a fost identificată ca zeița vindecării, Ninisina și cu Inanna. Către sfârșitul celui
de-al doilea mileniu î.Hr. ea avea legături și cu magia, fiind identificată cu Ningirin,
zeița incantațiilor.
8. ŠOLKOTOVIĆ, Silvia Diana, 2010. Mitologia vlaho-românilor din Valea
Timocului. Craiova Aius PrintEd, p. 43.
9. BULGĂR, Gheorghe; CONSTANTINESCU-DOBRIDOR, Gheorghe, 2007.
Dicționar de arhaisme și regionalisme (II). București : SAECULUM VIZUAL, p. 11;
ŠOLKOTOVIĆ, Silvia Diana, 2010. Mitologia vlaho-românilor din Valea Timocului.
Craiova: Aius PrintEd,.
10. POGORILOVSCHI, I., 2001. Viziunea axială a lumii/ De la fenomenul
stâlpnic tradițional la Brâncuși. București : VREMEA, p. 184-185; 210-211.
11. ***, 2011. Sărbători și obiceiuri/ Românii din Bulgaria/ Volumul II/ Valea
Dunării. București : Etnologică, p. 150.
12. GIMBUTAS, M. Conferință :
http://www.andreistinga.ro/2013/08/doc-marija-gimbutas-the-world-of-the-
goddess/

Sursele imaginilor

Fotografii:
- 5-6; 9; 19; 26-31 – Dan Arhire;
- 7, 8 – Emil Țîrcomnicu;
- 10; 24; – internet,
- 11, 12 – DUMITRESCU, Vladimir, 1974. Arta preistorică în România. București:
MERIDIANE.

Desene, schițe:
- 1-4; 14; – Carp Veronica;
13 - COMȘA, Dimitrie, 1976. Din ornamentica română/ Album de broderii și
țesături românești. Sibiu: Revista TRANSILVANIA. (COMȘA 1976);
- 15-18; 20-23; 25; Mihai Gălățan...



78

De valoare inestimabilă

PORTUL ROMÂNESC DOBROGEAN

Laura BOGDAN

Vom prezenta în cele ce urmează caracteristicile portului
românesc dobrogean, apoi vom trece în revistă elementele care
particularizează portul popular din județul Tulcea.

Portul românesc dobrogean prezintă o mare unitate, având
strânse legături cu portul de Câmpia Dunării (județele Giurgiu,
Călărași, Ialomița, Brăila). Studiile specialiștilor au evidențiat atât
elementele care confereau unitate portului popular din regiunea
Dunării de Jos, cât și pe cele specifice pentru Dobrogea (cu variante
locale). Într-unul dintre aceste studii se arată că numeroase elemente
de croială și decor, incluzând ornamentica și cromatica, oferă temeiul
unei importante concluzii: portul tulcean se înscrie ca ramură
componentă de bază a portului dobrogean, într-o unitate mai mare
care a fost denumită a costumului popular a Dunării de jos, formând o
impresionantă familie a portului din Dobrogea și din județele Brăila și
Galați.

Ținând cont de particularitățile economice și social-politice ale
zonei, schimbările din viața spirituală și materială a locuitorilor au
determinat și evoluția portului popular tradițional, factor de bază al
integrării omului în comunitate. Portul popular din Dobrogea – apărut
la începutul secolului trecut – se remarcă prin complexitatea
ornamentală a unor piese (pestelcă), prin simplitatea ornamentală a
altora (cămașă, abale, abălușe), prin proporția dintre culorile tari și
culorile potolite, precum și prin arhaismul croielii pieselor principale
(cămașă femeiască și bărbătească).

Motive ornamentale
Culoarea și farmecul liniei simple a croielii sunt generate de

motivele care, prin măiestria aranjamentului, constituie ornamentica
pieselor de port, finețea aparte a ansamblului obținându-se prin
combinarea culorilor. Prima notă decorativă a cămășii provine din
chiar textura pânzei „chirachie”, denumită și „pânză cu șapte mări”,
dar și „pânza cu margine”.

Dispunerea ornamentelor pe suprafața cămășii este distinctivă:
identificăm, pe de o parte, grupul cămășilor cu motive ornamentale
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dispuse la gura și umărul cămășii, cât și la partea inferioară a mânecii,
iar, pe de alta, grupul cămășilor cu motive ornamentale dispuse la
umăr, parte inferioară a mânecii și poalele cămășii.

Prin cercetarea motivelor ornamentale vom descoperi, astfel,
puncte de cusătură, „bibiluri”, la tivurile de la gură, mânecile și poalele
cămășilor. Aceste puncte funcționale și evoluate de cusătură, numite
local „colț”, „colțurei” sau „moțogline”, se constituie în elemente de
decor.

Punctul de cusătură cu ajutorul căruia erau prinse mânecile de
trupul cămășii, „cheița”, era realizat cu acul sau croșeta. „Cheița”,
întâlnită sub diferite denumiri locale, „trăpăzane”, „încheietură” sau
„ghenarie”, primea nume în funcție de simbolizare sau de asocierea sa
cu un obiect. Ca atare, „cheița” este motiv decorativ și, ca toate
motivele ornamentale, poartă denumiri încărcate de semnificație și
reprezintă elemente din mediul apropiat femeii, relevând totodată
preocupările acesteia. Motivul - „șuvoiul, „val”, „pomișori” sau
„strugurele”, „pui” sau „păsări” – va fi, după caz, produsul îngemănării
de puncte cusute pe firul pânzei și redă cu fidelitate intenția creatoarei.

Dacă la cămășile de femei „bibilurile”, „cheițele” și motivele se
completează reciproc pentru a crea un ornament de mare finețe și
expresivitate, la cămășile bărbătești ornamentica este mai simplă și
mai discretă.

Puncte de cusătură
Forma costumului nu este determinată de piese disparate, ci de

un întreg complex de elemente: textura țesăturii, croiala, dispunerea
motivelor, cromatica, punctele de cusătură. Cămașa dobrogeană,
lucrată de-a-ntregul sau cu platcă, folosind pânza limpede sau
„chirachie”, cu decorul redus la câteva rânduri de cusătură și cromatică
simplă, este piesa care dă eleganță și distincție costumului.

Expresivitatea denumirii fiecărui motiv ornamental provoacă la
meditație, la cercetare lingvistică și istorică, la cunoașterea psihologiei
și înțelepciunii omului din popor, creator de atâtea comori de artă și
limbă.

I. Portul popular femeiesc.

1. Îmbrăcămintea capului. Fetele purtau capul descoperit,
cu părul împletit în „cosițe” sau în „coșniță”, pe frunte cu
„ghiordane”(colier de perle sau de pietre prețioase, salbă de mărgele
sau de galbeni); femeile purtau părul împletit în două coade, strânse în
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formă de coc la ceafă. Pe creștet purtau „fesul” fixat cu „băerarul”
(cusut cu bani, fixat de bărbie). Peste fes puneau tulpanul alb (foto 1)
legat în „fondă”.

1. 2.
1.Tulpanul se lega în „fondă”. 2. Maramă, năframă

Fetele purtau capul descoperit și începând cu vârsta de fetiță,
portul capului, determinat atât de considerente practice, cât și de
orientarea înspre frumos, era într-o continuă transformare.

Fetițele mici purtau părul „tăiat în frunte" (un fel de breton) și
retezat sub urechi. Mai mărișoare, ele îl purtau împletit cu „cosiță"
sau „coșniță", o pieptănătură practică prin care se aduna tot părul
pentru a nu cădea pe frunte și în ochii copilului. Părul era împletit de la
frunte în două cozi, aduse în jurul capului, de o parte și de alta luând
mereu câte o șuviță, până la ceafă unde se încorporează în coada de la
spate, pieptănătură ce asigură și o înfățișare ordonată fetiței.

La vârsta de 7-8 ani, fetița se pieptăna cu două cozi împletite
după ureche, care atârnau pe spate, legate fiind cu ață de lână. În
pieptănătura fetelor surprindem pe lângă orientarea practică și o
permanentă preocupare de „găteală".

Părul cu cărare la mijloc era împletit la ceafă cu două cozi sau -
mai mare - într-o singură coadă care atârnă pe spate. Capătul cozilor,
unde se lăsa un „spic" de păr împletit, era legat cu ață sau panglică
numită „cordică". Dar fetele își adunau părul și în „coc" la ceafă, fie din
părul împletit în cozi, fie neîmpletit, în formă rotundă, prins cu
„spelci”. În sărbători și la horă fetele se găteau folosind piepteni de os
și „spelci" colorate cu care își fixau cocul, dar mai ales flori pe care le
prindeau în buchet pe coc, în partea stângă. La ocazii deosebite se
găteau cu ghiordane (fruntare) din bani de aur, cusuți pe o „cordică"
sau ghiordane din mărgele, legate deasupra frunții. În mod obișnuit
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fetele purtau capul descoperit, doar în anotimpurile răcoroase își
înveleau capul. Fetițele purtau scăfioare, capișoane sau tulpănașe, iar
fetele mari își acopereau capul cu un tulpan alb sau colorat (o
modestă legătoare, folosită și de femeia căsătorită pentru a-și strânge
părul sub năframa de deasupra). În portul fetelor, însă, tulpanele
primesc atribute estetice și le vom întâlni întotdeauna ornamentate cu
bibiluri, mărgeluțe și paiete dispuse la tiv; altele, păpuricele, erau
subțiri, chiar transparente. Felul în care erau legate pe cap este de
asemenea tineresc: „cu moț", „modă" sau „fontă" pe creștet. Iarna, la
frig, și fetele purtau năfrămimari de lână, numite și berte.

În portul capului femeii intervenea o întreagă gamă de procedee
de realizare și de piese legate de respectul unei severe interdicții în
ținuta de după căsătorie. Totuși, pe parcursul timpului, s-a putut
observa o inevitabilă orientare a femeii înspre găteală și astfel au
apărut o serie de accesorii de înfrumusețare în îmbrăcămintea
capului și a celor căsătorite.

În practica de învelire a capului la femei apar trei elemente
principale care reprezintă totodată și diverse etape în evoluția acestui
procedeu:

- pieptănatul părului;
- legatul sau fixarea părului strâns prin diverse mijloace;
-învelitul propriu-zis al capului cu țesătură exterioară (ștergarul,

broboada) care se suprapunea peste celelalte elemente și dădea
forma finală capului învelit.

În nordul Dobrogei femeia își pieptăna tradițional părul cu
cărare dusă de la mijlocul frunții până la ceafă, despărțind părul în
două părți egale, împletite fiecare cu câte o coadă din „trei vițe" (șuvițe
de păr). În trecut se împletea de după urechi, ca să se adune mai bine
toate șuvițele și să aibă loc și cocul de la ceafă, făcut în formă ovală.
Ulterior cozile s-au împletit la ceafă sau s-a purtat o singură coadă.

După pieptănatul și strânsul părului urma a doua etapă:
prinsul părului adunat sub o țesătură, de obicei triunghiulară,
numită modiță. Forma triunghiulară, calitatea modestă a acestor
năfrămi ce se purtau direct pe păr, semnalează rolul pur practic al
acestora. Confecționate din pânză albă, cele vechi aveau un modest
ornament de coltișori executați cu acul. Ulterior, ornamentul s-a
realizat prin prinderea mărgelelor și a paietelor, la tivul din față, iar
după 1920-1930, s-a folosit dantelă procurată din comerț. Această
piesă se lega în diferite forme: capetele legăturii răsucite împreună pe
creștet; cele două capete se legau în fundă în partea stângă pe creștet
(moda cu „moț”).
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Modița, având funcția de a susține părul, se lega strâns pe cap,
acoperind tot părul. Ea a înlocuit complet fesul.

Fesul era însemnul femeii căsătorite, el fiind „pus pe cap", a
doua zi după nuntă (ziua „legătoarei miresei").

Așezat întotdeauna pe creștet, fesul era legat cu un băierar (o
bentiță ornamentală cu un șir de bani de argint, leușori însolziți, și
uneori delimitați cu mărgeluțe). Bentița trecea pe sub bărbie, de la o
tâmplă la alta, unde se prindeau cu două flori, tot din bani, compuse
din câte trei monede de aur sau argint. În momentul dispariției
fesului, baierul s-a purtat sub formă de panglici cusute cu bani
(„cordica cu bani”) cu care femeile se legau pe sub bărbie, dusă până
la creștet, unde se fixa într-o fundiță. Pe frunte, atât în etapa în care s-a
purtat fesul, cât și ulterior, când s-a purtat numai modița, femeia
prindea un fruntar din bănuți: o panglică lată de care se prindeau
bănuții (aprox. 30 de bănuți), în mijloc formându-se tot din bani „o
floare" care era așezată pemodă.

Peste fes sau tulpan (având toate aceeași funcție de uz) capul femeii
era „învelit", la început, cu marama (foto 2) de borangic (pentru zile de
sărbătoare) și ștergare din fibre vegetale (pentru zile de muncă). Ulterior și
foarte devreme (începutul sec. al XX-lea) ștergarul și marama de borangic
au fost înlocuite cu năfrămi industriale, numite în zonă gear. Această
năframă era confecționată din stofă fină din lână sau in, în culori simple de
negru sau alb, de cea mai bună calitate, având pe margine unul sau două
rânduri de ciucuri. Spre deosebire de celelalte piese de port, dispărute din
vestimentația cotidiană actuală, gearul se poartă și astăzi de către bătrâne,
legătura lui fiind cea tradițională și anume: legat într-o parte pe creștetmoț,
la spate sau parte peste parte. Iarna femeile purtau bertă (broboadă) din
lână groasă în culori negru saumaro, legată în același mod.

2. Cămașa era dreaptă, cu mânecile din umăr, jos largi, numite
„slobode”, croită odată cu poalele și se numește „cămașă de-a-ntregul”,
cu sau fără guler (foto 3-6). Ornamentul cămășii este redus (la gură, la
umeri și la tivul mânecii). Mai există un tip de cămașă, „cu platcă”, de
influență orășenească. Piesa principală în componența costumului
popular era cămașa îmbrăcată direct pe corp (în vestimentația
românească neexistând rufărie), cămașa fiind confecționată din pânză
țesută în general din fire vegetale și mai puțin din fire de borangic sau
lână.
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3. 4.
3. Cămașă femeiască (față) -1. 4. Cămașă femeiască (spate)-1.

În nordul Dobrogei, ca de altfel în întreaga zonă, s-a purtat
cămașa dreaptă („de-a-ntregul”). Această cămașă reprezintă prin
structura sa simplă — fără guler și cu mâneca dintr-o singură foaie —
una din primele faze din evoluția acestei piese și se înscrie între
elementele documentare relevante pentru istoria portului popular.

Cămașa dreaptă avea o croială simplă și firească, foaia de
pânză din față trece peste umeri spre spate, aceeași foaie ne-ntreruptă.
Ea era confecționată din pânză de bumbac. Inițial, dungile au fost
trase numai la marginea pânzei și s-a creat „pânza cu chenar" sau „cu
margini", care apărea în colorit de roșu și vânăt, marcând linia de
croială a cămășii. A urmat pânza învărgată peste întreaga suprafață a
țesăturii, cu dungi albe, fie repetate în mod egal, fie într-o alternanță
de grupe, de dungi: câte una, câte trei, mai subțiri sau mai late, într-o
succesiune ritmică, ele constituind atât fața, cât și spatele cămășii,
numite trupul cămășii. Mânecile prinse pe umărul trupului erau
compuse din câte o foaie de pânză, pusă fie pe lățimea pânzei (și în
acest caz mânecile erau mai scurte), fie în lungimea pânzei, iar în acest
caz mâneca era — în cele mai multe cazuri — lărgită cu încă o jumătate
de foaie (sau un sfert) denumite clinii mânecii, care aveau forme
diferite.
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5. 6.
5. Cămașă femeiască (față) -2. 6. Cămașă femeiască (spate)-2.

La gât se despica gura cămășii (despicătura la gât) care, la
cămășile din Dobrogea, era mai mică. Gulerul lipsea la cămășile vechi,
a căror răscroială de la gât era tivită cu o simplă răsucitură, iar mai
recent cu o bentiță aplicată. În general, răscroitura gâtului care
rămânea simplă, albă, nu intra în preocupările de ornamentare a
țărăncii din aceste locuri; este neimportantă, invizibilă, dat fiind că se
acoperă cu salbele de bani sau legătura capului.

În microzona dunăreană, după 1930, a apărut cămașa lungă, cu
guler drept, cu ornamente dispuse în registre (guler, piepți, poale,
mâneci) care era dată, ca dar de nuntă, nașilor. În timp, acest tip de
cămașă a fost purtată ca element de port tradițional, conturându-se
astfel o forma hibridă, dar pe care memoria colectivității a reținut-o
tot ca făcând parte din costumul tradițional.

Caracteristica generală a cămășii femeiești din nordul
Dobrogei se conturează, în primul rând, prin croiala clasică a cămășii
drepte, prin pânza de bumbac creață, adeseori învărgată: „chirachie" și
prin decorul modest. Micile ornamente cusute cu acul în punct de
cruce („musca”) sunt dispuse, în microzona dunăreană, la mâneci, la
umeri, pe bentița de la gât și pe platcă.

3. Pestelca era elementul principal în tipologia costumului
femeiesc dobrogean și era compusă din două foi, purtată una în față și una
în spate. Era ornamentată cu două chenare verticale la cele două margini,
delimitând astfel „trupul”, ornat în diverse forme de la o zonă la alta.
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Femeile se încingeau cu betele („cinga”, brâuleț simplu, scurt și lat ) sau cu
baerul (foto 7-8). țesut în război, din lână vopsită în diverse culori,
ornamentul era realizat prin neveditură, numai din firele de urzeală,
dimensiunea betelor variază între 2-3 cm lățimea și 200-250 cm lungimea.

7. 8.

7. – 8. Brâie sau baere.

Pestelca face parte din componența costumului femeiesc și
prin decorul ei bogat compensează aspectul modest al cămășii
costumului tulcean, dobrogean.

De format dreptunghiular, piesa vestimentară purtând numele
de pestelcă (foto 9-14) aparține categoriei catrințelor, purtată fiind în
sens vertical, prinsă la talie cu băeri. În vechiul port dobrogean,
pestelcile s-au purtat perechi — una-n față, alta la spate — peste
poalele albe ale cămășii.

Pestelca se compunea, în forma sa originară, din două foi de
țesătură (datorită posibilităților reduse ale războiului primitiv de țesut, care
nu permit țesutul în dimensiunimai largi) ce erau unite fie în sens orizontal,
încheiată pe genunche (în cazul pestelcii alese) fie în sens vertical (în cazul
pestelcii învărgate). În costumul din trecut (cea mai veche formulă aflată
din informările orale) se purtau - după cumam amintit - câte două pestelci
perechi; în costumul ce a urmat, în structura căruia peste poalele cămășii s-
a îmbrăcat fusta „țesută în casă", pestelca de la spate a fost scoasă din uz,
purtându-se numai o singură pestelcă, în față. Totuși reținem, din
informările orale, că bătrânele au purtat și pestelca din spate îmbrăcată pe
poale sub fustă, ceea ce atestă de asemenea componența inițială a
costumului femeiesc cu 2 pestelci purtate perechi. Această combinație cu
fustă a constituit ultima formă – hibridă - a costumului femeiesc de aici.
Surprindem caracterul distinct și bine conturat al pestelcii cu o puternică
și unitară personalitate în sistemul de ornamentare. Este pestelca aleasă
cu chenar, ceea ce înseamnă două borduri, laterale, dispuse în sens
vertical pe ambele margini de la un capăt la altul al țesăturii. Deci
elementul definitoriu și nelipsit, sunt cele două chenare laterale, foarte
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compact structurate (prin alesătură) pe care se sprijină compoziția
ornamentală a pestelcii. Între chenare (care sunt delimitate, la rândul lor cu
una-două mici bordurele, chenar pe laturi, speteze, sau vârste p-unpicior)
se întinde câmpul pestelcii, care apare în diverse variante, de la un județ la
altul, reflectând tipul strict local al unei microzone. Pestelca din nordul
Dobrogei a județului Tulcea precum și cea din Brăila - mai aproape înrudite
- prezintă o formulă de ornamentare unică în compoziția bogată și
somptuoasă, ceea ce-i conferă nu numai atribute estetice, ci și o valoare de
document, privind prezența ei în aceste locuri. Motivul principal de
greutate este piscul, în formă unghiulară, plasat deasupra chenarului de jos
și repetat în mai multe registre. Din pisc s-a dezvoltat - pe parcursul
timpului - formula de oglindă care acoperă într-o și mai mare densitate
foaia de jos a pestelcii.Deasupra piscului (sau a oglinzii) se întind motive
mici, repetate uniform și alternate peste întreaga suprafață a câmpului,
care constituie grupa motivelor secundare a foii de sus. Unele pestelci mai
modeste au câmpul de sus neornamentat.

9 . 10.

11. 12.
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13. 14.
9., 11, 13. Modele de pestelcă (față). 10., 12, 14. Modele de pestelcă (spate).

4. Pe de-asupra se purta „boanda” „pieptarul” sau „ilicul”
(foto 15-20), apoi „cojoc scurt” (foto 21-22), sau „cojoc lung”, „giubea”,
„zăbun” sau „cațaveică”. Zăbunul, purtat de femei, era scurt, încheiat
lateral, confecționat din țesătură de lână în patru ițe dată la piuă. Nota
caracteristică a zăbunului se datorează faptului că era bumbăcit. Adică,
având căptușeală, aceasta era umplută cu lână, cusută, matlasată ca o
plapumă, cusătura fiind unită în linii drepte sau încrucișate, din care
reiese un ornament „oglinzi”.

Se poartă în diverse culori: vânăt, cafeniu, roșu, negru.
Cațaveica era purtată numai de femei, la sărbătoare.

Confecționată și din stofă industrială, este croită în clini evazați,
căptușiți cu blană de oaie și are guler din blană de vulpe.

15. 16.
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17. 18.
15.-18. Pieptar fată (față/spate)

19. 20.
19.-20. Pieptar fată (față/spate)

21. 22.
21.-22. Cojocele
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5. Încălțămintea o reprezentau în trecut „imineii” (pantofi
groși țărănești cu vârf ascuțit) sau „condurii” (pantof femeiesc cu puțin
toc, împodobit, adesea, cu broderii) mai apoi „opincile” (încălțăminte
confecționată dintr-o bucată dreptunghiulară de piele, strânsă pe
picior cu ajutorul șireturilor tot din piele, ele se purtau în picioare fie
iarnă, fie vară).

6. Fusta. Piesă de port de proveniență urbană, care însă apare
încă din secolul trecut în portul femeiesc din întreaga Câmpie a
Dunării și foarte frecvent în Dobrogea, fusta creață sau rochia țesută a
fost purtată peste poalele cămășii, întâi la muncă și apoi și în ținuta de
sărbătoare.

Forma de fustă de oraș este compusă din 4-6 foi de țesătură
încheiate cu o cusătură la mână, apoi încrețită și prinsă pe o betelie,
bantă sau bată fixă. În unele locuri, fusta este compusă cu foile puse
de-a latul, întinse în două rânduri de jur împrejur, ceea ce se numea
roată. Mai încoace, foile au fost tăiate în clini. Fusta se purta lungă de
cca. 1-1,10 m.

Fusta era țesută în război, din lână. Se țesea fie limpede, în două
ițe, fie în coaste, în brazi sau ozoare, în 4 ițe. Coloritul fustei este în
general sobru: negru, vânăt, roșu închis, brun încenușat și se vopsește,
în cele mai multe cazuri, sub formă de țesătură finită cu sisteme
ingenioase. În cazul că țesătura are ornament de dungi, acestea
primesc în vopsit altă nuanță, decât țesătura de fond.

7. Podoabele. Orientarea înspre podoabele confecționate din
bani - monede — era caracteristică portului popular din Câmpia
Dunării și ca urmare și în Dobrogea.

Femeia a folosit orice prilej pentru a se împodobi cu șiruri de
bani, fie pe cap, fie pe piept. Astfel baerul cu care se lega fesul sub
bărbie era ornamentat cu un rând de leușori de argint cusuți însolzit
(ușor suprapuși) sau bătut cu bănuți.

Deasupra urechilor pe fes se prindea floarea de bani compusă
din trei bani de aur, așezați in triunghi. După părăsirea fesului, s-a
păstrat cordica cu bani cusută, de asemenea însolzit, cu bani de argint,
pe care femeia și-o lega sub bărbie, dusă până pe creștet sub tulpan.

La găt se purtau salba cu bani, icusari de aur. Fetele purtau
ghiordane din bani de aur pe creștet și cercei făcuți din câte un galben.
Alături de podoabele de bani, mai purtau și ghiordane de mărgeluse
colorate, pe creștet și salbe din mărgele de sticlă și porțelan pe piept,
cumpărate la bâlci ca și cerceii și inelele din argint sau aramă
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II. Portul popular bărbătesc.

1. Îmbrăcămintea capului. Unitar în componență pe întreg
teritoriul țării noastre, costumul bărbătesc prezenta pe întreaga arie a
Dobrogei aceeași componență generală: îmbrăcămintea capului,
cămașa, pantalonii, brâul și încălțămintea. Bărbații purtau căciuli iarna
(foto 23-24) și pălării vara (foto 25). Căciula, confecționată din blană
de oaie țigae, sârbă sau spancă, apare în două forme principale, legate
de anumite sisteme de croială: căciula țuguiată și căciula rotundă.
Alături de aceste două forme se mai poartă căciula mocănească și
mai nou căciula cu cerc. Căciulile se confecționau din blană neagră,
seină sau albă. Căciula țuguiată, de veche tradiție, avea forma alungită,
terminată conic, fiind mai înaltă decât celelalte tipuri de căciuli.

Căciula rotundă „ca un ceaun" are vârful rotunjit și destul de
înalt, pentru a se modela în diverse linii, dat fiind că forma căciulii se
dădea în mare parte de persoana care o purta, existând o diferență
între croiala de bază a căciulii și forma pe care i-o dă purtătorul.

Pălăria de postav, produsă industrial, avea o formă specială,
țărănească, fiind fabricată pentru mediul rural. Calota „rotundă ca un
ceaun" mai înaltă, cu borul ușor ridicat, tivit cu panglică neagră, a
intrat în portul țărănesc încă din secolul trecut, ca tip de pălărie
țărănească. Pălăria de paie de secară era folosită mai mult la munca
câmpului și era confecționată de meșterii țărani.

23. 24. 25.

23.-24. Căciuli țuguiate. 25. Pălărie de paie.

2. Cămașa. Și aici, ca și pe întreaga întindere a țării, găsim în
portul popular bărbătesc două tipuri principale de cămăși (foto 26-29)
care marchează și o evoluție în timp privind croiala și forma lor:
cămașa dreaptă și cămașa cu platcă.

Cămașa dreaptă prezintă aceeași structură ca și cămașa
femeiască: o foaie de pânză dusă din față, peste umeri spre spate,
formând trupul cămășii cu mânecile compuse din câte o foaie (prinse
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de la umeri) care sunt drepte și largi. Gulerul drept, lat de cca. 2 cm
este legat cu ciucuri la gura cămășii. O notă caracteristică a cămășii
bărbătești din această zonă, ca de altfel de pe întreaga Câmpie a Dunării,
este lungimeapronunțată, ajungândpână subpulpele picioarelor.

Acest tip de cămașă aparținea trecutului, fiind înlocuită, de la
sfârșitul secolului al XIX-lea, cu obișnuita cămașa cu platcă, mai
scurtă și îmbrăcată prin introducerea în pantaloni, brâul legându-se peste
pantalon. Decorul mai bogat este legat de cămașa cu platcă, la care
uneori piepții sunt din borangic. Motivele cusute tot în punct de cruce („în
muscă"), sunt dispuse la manșetă (brățarie), la bentița de la guler și la
piepți. Alături de coloritul alb al decorului s-a dezvoltat și cusătura în roșu
și negru, determinată de cele două culori în care se fabrica arniciul.

26. 27.
26. -27. Cămașă bărbătească scurtă (față/spate)

28. 29.
28.-29. Cămașă bărbătească scurtă (față/spate)



92

3. Pantalonii. În costumul
bărbătesc găsim în această zonă pantalonii
largi, purtând denumirea de dârvari,
părpăți sau bernevici (pantaloni țărănești
largi și lungi din stofă). Acest tip de
pantaloni avea o largă frecvență în întreaga
Dobroge, ca și în sudul Munteniei. Adecvați
climei calde — care necesită îmbrăcămintea
largă — dârvarii sunt croiți din patru foi de
aba, avand turul mare, cu fața și spatele egale,
atat în croială, cat și în dimensiune.

Este de reținut coloritul dârvarilor,
care era închis: negru, sein sau vânăt.
Materialul – abaua - țesut în patru ițe, era
dat la piuă (inițial se folosea procedeul
datului „la gratie", prin care se îndesa
abaua bătându-se cu maiul pe un suport
făcut din nuiele). Dârvarii se poartă încrețiți
pe un bârneț. 30. Pantaloni largi de pânză
Ornamentația specifică dârvarilor este
aplicarea de „găetane" și „bârnașe" în jurul buzunarelor, pe cusătura
laterală, în lungime, și uneori și pe tivul de jos.

4. Cingătoarea. Bărbații își încing mijlocul cu brâu, „bârneț”.
Țesut din păr („fruntea lânei"), în patru ițe, prezintă o mare rezistență
la purtare. Lungimea brâului (foto 31, 32) ajungea la 350 cm și o
lățime de 35 cm, iar coloritul său varia între roșu (perioada mai veche),
alb, negru sau culoarea seină (în perioada recentă). Decorul brâului se
reducea la câteva dungulițe în culori contrastante cu cele ale țesăturii
de fond, care erau dispuse la marginile lungimii brâului.

Informațiile de teren relevă că uneori brâul roșu era
ornamentat la capete și cu alte motive decât simplele dungulițe, dar
dispariția timpurie a unei astfel de piese nu a permis depistarea unui
asemenea exemplar.

31. 32.
31.-32. Brâie dobrogene
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5. Ilicul. Costumul bărbătesc este completat cu „ilic” sau
„pieptar” (foto 33-40). În formă de vestă, ilicul era confecționat dintr-o
țesătură de lână în patru ițe, având fondul de culoare închisă (brună,
roșu închis, vânătă neagră, grena, albastru, alb) și ornamentul nevedit
în negru. Specific ilicelor de aici era croiala cu răscroitură la piept,
încheietura cu două rânduri de nasturi, iar mai târziu cu un rând și
decorul cu găitane („găetane") aplicate.

33. 34.

35. 36.

37. 38.



94

39. 40.
33.-40. Pieptar dobrogean băiat

6. Încălțămintea. Încălțămintea tradițională a țăranului a
fost opinca purtată peste piciorul învelit în obiele, legate cu vânări
răsucite din păr de cal, port păstrat până recent la bărbații bătrâni, dar
și la cei de vârstă matură. Bărbații au purtat în ținuta de sărbătoare
„iminei” (pantofi groși țărănești cu vârf ascuțit) sau „meși”
(încălțăminte fără toc, confecționată din piele foarte subțire, purtată în
trecut de bărbați peste ciorapi). Ulterior s-au purtat bocancii și pantofii.

7.Haine din aba, cojoace. În anotimpurile reci, la drum și
pe ploaie, în zonă se foloseau două categorii de piese de port care
completau costumul de bază: haina din aba sau dimie (foto 41-42) și
cojoace din blană de oaie. Croiala hainelor de aba urma același
principiu al tăieturii drepte, clinii însă, ca și pava, prezentau aici unele
forme mai complicate.

O notă caracteristică a hainelor țărănești era faptul că nu erau
căptușite, făcând excepție doar zăbunul.

Coloritul hainelor din aba păstra, în majoritatea cazurilor,
culoarea naturală a lânei: seină, neagră sau, mai rar, albă. În mod
obișnuit se vopsește numai în negru pentru a obține o nuanță mai
profundă.

Abaua sau mantaua purtată la drum și folosită de ciobani, se
îmbrăca peste pieptar sau cojoc, purtându-se cu foile din față
suprapuse și legate cu un bârneț.

Mantaua era ornamentată cu găetane răsucite din două fire
(negru și alb) care se aplică pe cusăturile de unire a foilor. Se purta în
culoarea naturală a lânii, seină.
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41. 42.
41.-42. Abaua saumantaua față/spate

Abălușa sau Cojocelul (foto 43-44) era o haină mai scurtă, cu
același tip de croială din foi drepte și clini cu pavă la subraț. Cu sau fără
guler, abălușa era de obicei ornamentată cu „găetane" aplicate. Prin
croiala sa practică, abălușa se bucura de o mare utilizare.

Cojocul lung, confecționat din piele albă de oaie, croit în clini
pentru a căpăta lărgime, se folosea la vreme de frig de către ciobani.
Drept ornamente se întâlneau și în structura decorativă a cojocului
cusături în zigzag.

Cojocul scurt (pieptarul), confecționat tot din piele de oaie, nu
avea mâneci.

43. 44.
43.-44. Cojocel băiat față/spate
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El putea fi încheiat în față sau într-o parte.
Prezentând un ornament redus, cusut cu lânică (a se citi: câte o

floare), iar ulterior prezentând ornamente din piele și meșină,
pieptarul constituia una din piesele de mare frecvență și de mare
utilitate.

Bibliografie:
Conținutul articolului este documentat din:

- surse orale;
- din lucrările: SECOȘAN, E., PETRESCU, P., 1984. Portul popular de
sărbătoare din România. București: Ed. MERIDIANE; BÂTCĂ, M.,
1966. Costumul popular românesc. București, Ed. DATINI);

- material documentar din arhiva proprie a Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”.

Autorii fotografiilor:
Laura Bogdan: 41-42;
Dan Arhire: 1-40; 43-44.
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SPECIFICITATE DOBROGEANĂ (III)

Dan ARHIRE

Coperta a IV-a a acestui număr al revistei reprezintă „Europa în
timpul migrațiunii popoarelor – secolele VI-XIII” (planșa 33 din
ATLAS ISTORIC, 1971, coordonator prof. univ. Ștefan PASCU,
București, DIDACTICĂ ȘI PEDAGOGICĂ), adică până la marea invazie
tătară de la 1241. Este ușor de observat încrâncenarea cu care, timp de
un mileniu, semințiile estului, fie europene, fie asiatice, au roit în jurul
Carpaților și în interiorul arcului lor, roire care, succedându-se șocului
retragerii aureliene (271-274), și-a adus o covârșitoare contribuție la
blocarea îndelungată a unei statalități românești – eventual - puternice.
Imaginea este cât se poate de grăitoare pentru destinul „geografic” al
istoriei noastre. Vorbind, adică, despre o geografie-destin căreia, de-a
lungul istoriei, nu i ne-am putut sustrage. Dobrogea, „bucata” noastră
de geografie lipită de Marea Neagră, a fost încă de la începutul istoriei
mai cu forță atrasă în dezmățul centripet al geo-strategiilor
multimilenare, sprijinite pe același pivot pontic pe care, de altfel, se
sprijină și acum. Dacă o să privim imaginile celor 4 hărți care urmează,
vom putea observa că, indiferent de perioada istorică, purtând pecetea
politico-administrativă adecvată acelei istorii, fiecare dintre ele
prezintă Dobrogea într-o poziție liminală, de frontieră (foto 1, 2, 3, 4),
dar întotdeauna făcând parte din imperiul aflat „la modă”, pe atunci,
niciodată lăsată pe-afară! Fiind deci, într-o postură militară ofensivo-
defensivă avansată, cu fața spre nord, spre vest, spe est, în funcție de
împrejurări. Imperiile pe care nu noi, ci istoria le-a ales, au fost (în
general), Imperiul Roman (h.1), având ca succesor Imperiul Roman de
Răsărit sau Bizantin (h.2) care, la rândul său, a avut drept succesor
Imperiul Otoman (h.3), acesta predând ștafeta imperială în zonă
fostului U.R.S.S., pentru „un nimic”, doar, de 45 de ani, pentru ca și
acesta, dându-și obștescul sfârșit la fel ca toate celelalte mai înainte
existente și citate de noi, să intre într-un dosar frumos caligrafiat, dar
plin de orori, al istoriei. Și, deocamdată, șirul se încheie cu imperiul
NATO, așezat cu propriile-i unități militare puternice, moderne și
mobile, peste fostele cazărmi comuniste, tabere și cetăți otomane sau
romane și urmând a construi un orășel militar în localitatea Mihail
Kogălniceanu, din Constanța, spre a așeza aici cea mai mare bază
militară a sa din zonă, precum odinioară Imperiul Otoman o făcuse la
Babadag. În scurtele lor momente de odihnă militarii NATO pot privi -
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în jur sau prin muzee - vestigiile antice și preistorice ale altor seminții
trecute și așezate cândva, pe aici. Seminții din care, uneori, ei mai pot
savura, la întâlnirile informale, momentele artistice atât de variate, în
cheie ethno, care au mai rămas și de care, astăzi, la Tulcea, se ocupă cu
bucurie Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei!

1. Harta Imperiului Roman la 117 d. Hr. (Wikipedia)

2. Harta Imperiului Roman de Răsărit (Bizantin) la 476. . (Wikipedia)
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3.Harta Imperiului Otoman la 1683. (Wikipedia)

4. Harta NATO (prezent) . (Wikipedia)
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5.Uriașa cazarma otomană de la Babadag, Evul Mediu, orientată spre vestul și
nordul Europei (colecție Dan Sambra)

6. Elicoptere NATO la Enisala, lângă Babadag, apărând Europa spre orient
(2020) – Foto DIGI 24, Justin Reynolds
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Așezați cu spatele spre occidentul european, militarii NATO stau
de strajă cu fața spre orient, ca niciodată până acum în istorie, ceea ce
s-ar traduce, oricum am lua-o, cu o consolidare a Europei, dar nu a
celei creștine!

Venind și plecând în acest spațiu, fiecare în găoacea strâmtă a
înșelătoarei sale „eternități” istorice, durând atâta timp cât norocul i-a
zâmbit, imperiile au adus și lăsat în urmă cetăți și tranșee, moarte și
înflorire, distrugând civilizații și întronând altele noi, prin siluire și
convertire, cel puțin la început, așezându-se „pentru totdeauna” mai
brutal sau mai moluț, după chip și împrejurări, spre a-și netezi calea și
locul adăstării în conformitate cu propriile interese. Astfel, pe întregul
limes al Dunării, Imperiul Roman, cel care construia drumuri atât de
miraculos inginerești și toate, dar absolut toate ducând spre Roma,
spre interior, ne-a lăsat și un număr încă neprecizat de martiri creștini,
provenind dintre cei exilați la marginea „lumii civilizate”, împinși spre
exterior pe aceleași bijuterii inginerești de drumuri venind (la figurat
vorbind!) dinspre Roma, ca pedeapsă a prozelitismului religios și
executați în urma recidivelor. Astfel, ei, atât de răi pe timpul romanilor,
încât trebuia a fi uciși, au devenit buni și martiri pe timpul bizantinilor,
de la Constantin cel Mare în sus, și iarăși răi, pe timpul otomanilor și
al U.R.S.S.-ului, pentru ca astăzi să fie o mândrie a locuitorilor de aici,
privită deseori cu malițiozitate de chiar copiii lor, ceva mai
occidentalizați de cursul unei secularizări descumpănitoare. La fel,
peste 1600 de ani, partizanii din Codru și Babadag, hăituiți și vânați ca
dușmani ai poporului de forțele autohtone ale imperiului U.R.S.S.
(adică Securitatea acelor ani ai stalinismului), iată că au devenit buni și
prilej de mândrie națională, simbol al demnității noastre, după
căderea acelui imperiu și întronarea celui nou, dar cine știe ce vor
ajunge din nou în istorie, după cum va curge aceasta. Întocmai ca în
celebra povestire cu Păstorel Teodoreanu, cel care, dedat deliciilor
bahice o întreagă noapte într-o cârciumă de pe strada Napoleon
Bonaparte, a constatat că dimineața, la plecare, strada se numea deja
Ilie Pintilie, după numele unui comunist ilegalist, vremelnic erou.
Atunci, salvând bunul simț și rațiunea îngenuncheate de noapte,
Păstorel a apelat la artă, căci, în fața armelor, forței și terorii, alte
mijloace, la lumina zilei, eficiente, nu există! Adică el a compus
următoarea strofă:

Și de-o fi și-o fi să fie,
Ce-ai s-ajungi tu, băi Ilie?
Bonaparte Pintilie,
Sau Napoleon Ilie?
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Revenind să spunem că tot de pe urma imperiilor au rămas
Dobrogei oameni din etnii numeroase, refugiați aici în fața unor
puternici ai zilei de la ei de acasă, de-a lungul istoriei, sau colonizați
aici de puternicii locali ai zilei. Astfel întâlnim slavi (ruși lipoveni,
ucraineni, bulgari veniți toți din nord, inclusiv bulgarii, precum și
croați, aceștia din urmă veniți odată cu italienii pietrari), germani
(veniți din Basarabia, nu din Germania!), italieni, evrei, armeni,
aromâni, țigani, și mai multe neamuri - turcice. Despre așezarea
acestora în Dobrogea voi cita din volumul MOSCHEEA REGALĂ
„CAROL I” CONSTANȚA 1910-2010, autori Doina Păuleanu și Virgil
Coman, editat în anul 2010 la Constanța, de editura EX PONTO,
deoarece textul este admirabil proporționat între dimensiunea redusă
și consistența informației:

Primele popoare turcești propriu-zise – pecenegii, cumanii,
tătarii, turcii selgiucizi și apoi turcii otomani (osmanlâi) – sosesc pe
teritoriul Dobrogei din Asia Centrală, parcurgând distanțe imense
prin nordul și sudul Mării Negre, începând cu secolul al IX-lea.
Pecenegii – al 9-lea din cele 22 de triburi de oguzi (turci vechi,
aflători în perioada 860-880 prin regiunile dintre Volga și Don) se
deplasează prin nordul Mării Negre spre vest, urmând în mare
drumul străbătut de huni după 375 și de avari (alte popoare de
origine turcică) după 558, iar pe la sfârșitul secolului al IX-lea se
așează în Moldova. În thema (provincia) bizantină Paristrion, numită
din secolul al XI-lea Paradunavon, se iau măsuri energice de
protejare a frontierei dunărene, cu precădere prin întărirea cetăților
de pe limes; puternic slăbiți prin înfrângerea suferită la începutul
secolului al XI-lea din partea lui Iaroslav, cneazul Kievului, și după
trei invazii care pustiesc Dobrogea, pecenegii sunt constrânși să
semneze cu bizantinii un tratat de pace; o parte dintre aceștia,
conduși de Kegenes (Heghen), se așează în Dobrogea; împăratul
bizantin Constantin Monomahul împiedică triburile conduse de
Tyrach să treacă Dunărea în 1o46 și sfârșește prin a le acorda
privilegii în schimbul unei misiuni de pază.

Din aripa vestică a numeroaselor triburi oguze fac parte și
uzii – „cei mai însemnați dintre pecenegi din punct de vedere al
nobleței neamului și al numărului”, așezați în regiune cu începere din
1064. Cumanii, care ating masiv linia Dunării în 1067, împingându-i
pe uzi la sudul acestui hotar natural sunt numiți – desigur din pricini
vizând alegerea locului de adăstare – „cei de la cotul mării” sau „cei
de la Dunăre”. Expedițiile lor au vizat cu precădere Bizanțul, cu care
s-au unit ulterior împotriva coaliției pecenego-paristriene, în lupta de
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la Lebunion. George Brătianu afirmă că în interiorul Dobrogei există
„o continuitate de locuire” a populației turcești „reînoită neîncetat
prin elemente de aceeași origine – selgiucizii și apoi otomanii
adăugându-se vechiului fond etnic al pecenegilor și cumanilor”.

Tătarii (...) își încep campaniile devastatoare; teatru al
acestor operațiuni sunt și teritorii românești din stânga și din
dreapta Dunării, pe care le controlează și le stăpânesc. Așezarea
turcilor selgiucizi la Babadag în 1264, sub conducerea lui Sari Saltic
Dede, constituie preludiul așezării turcilor osmanlâi veniți din
Anatolia și Balcani în zona Dobrogei de astăzi.

(...) Definitivarea stăpânirii turcești are loc în provincia
dunăreană după lupte grele, purtate (cu Mircea cel Bătrân, n.n.), (...)
de Iancu de Hunedoara, (...) Vlad Dracul (...) și Vlad Țepeș (...).
După 1484, pentru sporirea capacității ofensive a provinciei,
colonizarea cu elemente turco tătare a fost intensificată.

Astăzi, la fel ca odinioară, populațiile în Dobrogea sunt pașnice,
indiferent de etnia din care provin. Despre populațiile turcice, însă,
vom vorbi ceva mai mult în cele ce urmează, pentru a putea înțelege
mai bine caleidoscopul cultural dobrogean, pe de o parte, dar și bogăția
repertoriului Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, pe de
altă parte!
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COMUNITATEA TURCĂ DIN DOBROGEA
ȘI TULCEA

NurtenMAHMUDI

Elementul turcesc nu a lipsit niciodată de pe teritoriul de astăzi
al României, prezența lui întinzându-se pe o perioadă de peste 1.500
de ani, începând din prima jumătate a secolului al V-lea. Acest început
s-a făcut cu hunii lui Atilla care au ajuns aici venind din adâncurile
Asiei, prin nordul Mării Negre. Chiar dacă se numeau huni, ei
reprezentau lumea turanică și sunt considerați strămoșii turcilor de
mai târziu. Legendele lasă de înțeles că mormântul lui Atilla s-ar afla
pe teritoriul României, undeva în apropiere de hotarul acesteia cu
Serbia. Vreme îndelungată, până la începutul secolului al XIV-lea, au
venit și alte popoare turcice, sub diverse denumiri: avarii, bulgarii (de
origine turcă), ungurii (denumirea de ungur provine din
Onogur=Onoguz, în sensul de 10 triburi de Oguzi=Turci), pecenegii,
uzii (oguzii), cumanii și alte popoare turco-mongole.

1. Casă și familie de tătari (sfârșitul sec. al XIX-lea)
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Unele dintre aceste popoare și-au lăsat amprenta în denumirile
unor locuri de pe teritoriul actual al României, cum ar fi: Teleorman
(Deliorman), însemnând Pădure nebună (pădure deasă), Bărăgan,
provenind din Boran (sau Borogan), ceea ce înseamnă Viscol
(Furtună); Carai-man (Kar-yaman), în sensul de zăpadă abundentă
etc.

Ultimii care au venit din Asia Centrala, prin nordul Mării Negre,
au fost urmașii lui Ginghiz-Han, cel ce pusese bazele unui imperiu
mongol, iar fiii și nepoții lui își extinseseră stăpânirea într-o bună parte
a Europei orientale, prin Hoarda de Aur.

În drumul lor spre Europa, urmașii lui Ginghiz-Han au adus în
Balcani și populații turanice din depărtările Asiei, peste cei care se
aflau deja pe aceste meleaguri. Când a încetat migrația popoarelor
turco-mongole din Asia spre Europa, prin nordul Mării Negre, a avut
loc trecerea prin Balcani a altor grupuri de populații turce de religie
musulmană, venind din sudul Mării Negre, respectiv din Anatolia. Este
vorba de așezarea - prin anii 1262-1264 - a unui important grup de
turci selciukizi de factură islamică, pe teritoriul Dobrogei, în zona
Babadagului și în împrejurimi, sub conducerea prințului selciukid
Izzeddin Keykavuz și a uni derviș (călugăr) cunoscut sub numele de
Sarî Saltuk Baba, de la care a rămas
și denumirea localității Babadag
(Pădurea/ Dealul lui Baba / Tată).
Împăratul Bizantin Mihail al VIII-lea
Paleologul înlesnise așezarea pe aceste
meleaguri a unui număr de peste 10-12
mii de obale, familii sau triburi mai
mici. Grupul de turci selciukizi avea să
desfășoare o largă activitate de
misionariat în favoarea Islamului, mai
ales sub îndrumarea lui Sarî Saltuk
Baba, care avea în subordinea sa un
important număr de discipoli. După
moartea lui Sarî au întors în Anatolia și
mulți dintre cei rămași au fost nevoiți
să Saltuk, o parte din turcii selciukizi să
treacă la creștinismul ortodox, sub
presiunea misionarilor clerului
bizantin.

2. Monumentul lui Sarisalltik
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3. Geamie Gazi Al Pașa din Babadag (foto Silviu Măcrineanu)

4. Cazarma turcească din Babadag (interior, sec. XVIII-XIX)

În zilele noastre urmașii lor sunt reprezentați de găgăuzi,
populație creștină de rit ortodox, dar vorbitoare de limbă turcă. Chiar
și numele de găgăuz se presupune că ar proveni de la numele lui
Keykavuz (se pronunță Kaykavuz).
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În secolul al XIV-lea, turcii-otomani avansează dinspre Balcani
spre Dobrogea, care încă de pe vremea domniei lui Baiazid Fulgerul
(Yîldîrîm) reprezenta o zonă geo-strategică importantă.

Locul de la Babadag, unde Sarî Saltuk Baba își doarme somnul
de veci, este monument de patrimoniu național. A fost construit în
1484 de sultanul Baiazid în onoarea dervișului care a dus islamul pe
aceste locuri. Mausoleul lui Sarî Saltuk Baba este un obiectiv turistic cu
care orașul se mândrește. La festivitatea care a marcat restaurarea sa,
în anul 2007, a participat și premierul turc Recep Tayyip Erdogan. Nu
departe de mausoleul lui Baba se odihnește un alt conducător de oști,
Gazi Ali Pașa, care a ridicat o geamie ce îi poartă astăzi numele, actuala
geamie din Babadag (foto 3). Lăcașul este străjuit de cișmeaua Kalaigi,
la care se răcoreau pelerinii osteniți de călătoria prin secetoasa
Dobrogea. Babadagul a fost cândva capitala Dobrogei:

Toți Pașii însărcinați cu apărarea frontierei de Nord a
Imperiului Otoman, vecine Poloniei, se numesc în adevăr Pașa de
Silistra. Însă locul lor de reședință este la Babadag, oraș foarte
aproape de Pontul Euxin și în dreptul Isaccei, pe care cei vechi o
numeau Oblucița. Zidurile acestor două cetăți arată vechimea lor și
după modul de construcție seamănă mai mult a Romane de cât
Turcesci. De aci se poate deduce că au fost construite de Romani
pentru a opri incursiunile barbarilor și mai ales ale Sciților.
Seraschierul de Babadag avea sub comanda sa toată regiunea
cuprinsă între Haemus (Balcani), Marea Neagră, Dunăre și Tyras
(Dnistru), (după Dimitrie Cantemir, invocat de Ioan Nenițescu).

Între anii 1677-1678 Babadagul a fost reședința pașalâcului.
Așezarea avea 100.000 de locuitori, 400 de prăvălii, hanuri, școli,
seminarii, geamii – un centru urban în toată puterea cuvântului.

Dobrogea, ca și întregul spațiu balcanic, era administrată
potrivit legislației turco-islamice propriu-zise, situație ce va dura până
la Războiul de Independență din 1877-1878. În perioada pașalâcului,
Dobrogea a fost colonizată în mod substanțial cu elemente turco-
musulmane formându-se așezări care purtau denumiri turcești, unele
dintre localități menținându-și denumirea până în zilele noastre
(Beștepe, Murighiol, Mahmudia, Ciucurova, Altîntepe, Sarichioi etc).
Dobrogea era împărțită în mai multe unități administrativ-juridice
numite kazale, cum au fost: Tulcea, Babadag, Isaccea, Măcin, Karasu
(Medgidia de azi), Mangalia, Tekirghiol și altele, care se aflau sub
conducerea unor Kadii (judecători musulmani), toate fiind încorporate
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într-o unitate administrativ-militară mai mare, numită sangeac,
condusă de un sangeakbei, care la rândul lui avea drept superior un
beilerbei.

5. Bazarul din Babadag (sec. XVIII-XIX)

6. Bazarul turcesc din Tulcea, demolat în anul 1963

După Războiul de Independență din anii 1877-1878, la
Congresul de la Berlin (1878), Dobrogea de Nord (județele Constanța și
Tulcea) a fost redată României care își obținuse și Independența față
de Imperiul Otoman, după mai bine de patru secole și jumătate.



109

Cu ocazia unirii Dobrogei cu România, la 14 noiembrie 1878,
Regele Carol I s-a adresat ostașilor români spunând despre locuitorii
din populațiilor trăitoare în Dobrogea:

(...) între aceștia veți afla și populațiuni musulmane a căror
religiune, familie, moravuri se deosebesc de ale noastre. Eu cu
dinadins vă recomand a le respecta.

Astfel, etnia turcă a putut să-și continue traiul pe aceste
meleaguri, iar religia a avut un rol principal în viața comunității lor.

7. Școală musulmană în Dobrogea, începutul secolului XX

Populația turco-musulmană din Dobrogea, în urma restaurării
păcii generale, s-a bucurat de o atenție deosebită din partea statului
român pentru modernizarea vieții sale socio-economice, culturale și
religioase, în condiții depline de libertate, iar relațiile româno-turce au
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evoluat tot mai favorabil și după crearea Republicii Turcia, în anul
1923, prin ieșirea Imperiului Otoman de pe scena istoriei.

Având influențe slave, balcanice și bizantine, România, țară ce a
avut de suferit în urma instaurării regimului comunist, prin experiența
culturală diversificată, civilizație, particularitățile sale de neconfundat,
oferă exemple de necontestată specificitate culturală națională întregii
lumi europene contemporane.

8. Militar musulman din Armata Română (Primul Război Mondial) în uniforma
specifică, alături de camarazii săi creștini. Despre acești militari musulmani s-a
spus: „Bravii musulmani care au luptat pentru România în Marele Război. Viteji la
luptă, blânzi pe timp de pace.“

După Revoluția din 1989, în anul 1991, este adoptată o nouă
constituție, care s-a ridicat la standarde europene, constituție ce
include drepturi privind minoritățile etnice în spațiul est-european.
Astfel, cele 18 minorități naționale au avut posibilitatea să se
organizeze în uniuni, asociații de sine stătătoare, cu sprijin material și
logistic din partea Guvernului României.

La inițiativa unor lideri ai comunității turce, la 1 februarie 1990
ia naștere Uniunea Minoritară Etnică Turcă din România, iar la 21
decembrie 1993 capătă statut juridic, cu denumirea de Uniunea
Democrată Turcă din România, având rolul de protejare și promovare
a identității etno-culturale, lingvistice și religioase specifice comunității
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noastre etnice. Din anul 2004 și până în prezent, comunitatea turcă
este reprezentată în Parlamentul României de către domnul deputat
Ibram Iusein. Ca siglă, Uniunea Democrată Turcă din România
(U.D.T.R.) are un glob pe care se află simbolul etniei turce (semiluna și
steaua) și două ramuri de măslin, simbolizând pacea, iar la baza
globului se află denumirea organizației „Uniunea Democrată Turcă din
România”, încadrată de tricolorul românesc, reprezentând sprijinul pe
care statul român îl acordă etniei turce pentru păstrarea identității
spiritual-cultural-religioase (foto 9).

9. Sigla Uniunii Democrate Turce din România (U.D.T.R.)

Membrii comitetului de conducere răspund de domenii de
activitate precum învățământ, cultură, religie, sport, tineret. Cu timpul,
UDTR și-a format mai multe sucursale în comunitățile mai mari,
ajungând la 36 de sucursale.

Astfel, în anul 1992 are loc constituirea Sucursalei UDTR Tulcea,
din anul 1995 și până în prezent președinte fiind domnul deputat
Ibram Iusein.

Activitățile organizate de Sucursala Tulcea a UDTR se
desfășoară conform unui calendar de evenimente bine alcătuit, care
punctează fiecare sărbătoare religioasă și laică, atât momente
importante ale vieții, cât și diverse inițiative de păstrare, dezvoltare și
promovare culturală a etniei turce. În cadrul acestor activități, în
special cele ale comisiei de femei, este încurajată participarea activă a
etnicilor vârstnici, care împărtășesc din bogăția cunoștințelor lor:
cântece și dansuri, povesti, poezii, proverbe și zicători, destăinuie din
tainele lucrului manual și artei culinară etc.

Tinerii comunității din Tulcea s-au organizat și au format un
ansamblu de dansuri, luându-și numele de „Tuna”, care în limba
română înseamnă Dunăre. Acest ansamblu, format din tineri inimoși
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de diferite vârste, reprezintă cu mândrie comunitatea turcă, ei sunt
mesagerii tradițiilor și obiceiurilor turcilor dobrogeni, preluând și
predând ștafeta generațiilor viitoare. Programul lor artistic prezintă o
mare varietate de dansuri turcești, dar și costumul tradițional. Grupul
„Tuna” participă la diferite evenimente artistice și festivaluri. Din anul
2004 și până în prezent, instructor-coregraf al ansamblului artistic
Tuna este Mahmudi Nurten.

10. Ansamblul de copii al comunității - „Tuna”

În anul 1990-1991, la inițiativa comunității turco-tătare, în
școlile dobrogene începe studiul limbii materne turce și religiei
islamice. În anul 1995 apare prima Lege a învățământului pentru limba
maternă, cu metodologia aferentă și planul cadru, iar din 2011 începe
studiul Istoriei și tradițiilor minorităților și Educație muzicală. În
Tulcea, trei cadre didactice: profesor-educator Reșit Minever, profesor
Preda Sena și profesor Geangurși Sevinci, pornesc pe acest drum cu
entuziasm și mult efort pentru păstrarea și promovarea limbii materne.
Astăzi studiul limbii materne turce este predat la școala gimnazială
Grigore Antipa de către Gemil Sezer și Mahmudi Nurten.

Viața spirituală se desfășoară în jurul lăcașului de cult-geamie.
Geamia Azizyie (foto 11), situata pe strada 14 Noiembrie din Tulcea, a
fost construită de comunitatea turcă din Tulcea cu avizul sultanului
Abdul Aziz, de la care îi provine numele, în anul 1863. Firmanul
sultanului se găsește la arhivele tulcene, el a fost publicat în presa
tulceană în anul 1996.
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11. Geamia Azizyie din Tulcea

Geamia este una dintre cele mai mari geamii construite în acea
perioadă pe teritoriul Dobrogei, din piatră cioplită cu o grosime de 85
cm, prevăzută cu un număr impresionant de ferestre (32), numărul lor
fiind de 18 în zona superioară și de 14 în zona inferioară. Minaretul
geamiei datează din anul 1897, când a fost reconstruit din fonduri
puse la dispoziție de Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice. Fiind
o comunitate numeroasă, în acea perioadă existau încă două geamii
mai mici, una în „mahalaua tătărească”, actuala stradă Negruzzi,
cealaltă în cartierul Kasim Pașa (în zona străzii Prislav de astăzi).
Geamia Aziziye, amplasată în „mahalaua turcească”, este singura care
își deschide porțile pentru enoriașii musulmani din Tulcea. Timp de
peste 50 de ani la această geamie a slujit imamul Amdi Nuredin, iar
astăzi actul religios este condus de imamul Gemil Seyhan.

Comunitatea turcă din Tulcea se reunește în momentele
importante ale vieții, cum sunt nunțile, botezurile și înmormântările,
respectând și practicând obiceiurile și tradițiile străvechi moștenite și
păstrate până în zilele noastre.
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În orașul Tulcea sunt clădiri construite în perioada Imperiului
Otoman, care astăzi sunt declarate monumente istorice de arhitectură
și aparțin patrimoniului cultural:

- actualul Sediu al Muzeului de Artă a fost Palatul administrativ,
denumit și Conacul Pașei, construit între anii 1863-1865 la inițiativa lui
Ahmet Rezim Pașa. Clădirea a fost sediu al mutesharifului – cu rang de
pașă, și a celor 9 administratori de kazale, după ce, în 1860, Tulcea
devine capitala Sangeacului (provincie militară) ce cuprindea
Dobrogea, fără Deltă. Între 1877-1970 și-a păstrat funcția de palat
administrativ, servind ca sediu pentru Prefectură, Tribunal, Parchet,
Corpul Portăreilor, Curtea de Jurați. Este prima clădire în stil neoclasic
din Dobrogea;

- sediul societății Deltacons a fost școala de băieți a orașului,
construită în anul 1868 de Ismail Bey Pașa, guvernatorul sangeacului;

- clădirea cunoscută azi sub numele de „Cireșica” a fost sediul
Consulatulului turc după 1878
- după unirea Dobrogei la
România.

Lângă actualul Muzeu
de Artă se află parcul „Rotonda
Minorită-ților”. Aici, fiecare
etnie conlocuitoare a ridicat
câte un postament cu bustul
unui reprezentant de seamă al
etniei respective.
Astfel, comunitatea turcă,
prin UDTR, a expus bustul
liderului Mustafa Kemal
Atatürk, fondatorul și
întemeietorul Turciei moderne. 12. Obiecte tradiționale

Rolul fiecărei națiuni, al fiecărui popor este acela de a-și
conserva simbolurile proprii și de a le promova mai departe, peste
generații, în forma lor inițială. Valorile materiale, spirituale,
instrumentale și simbolice care constituie depozitul cultural al
poporului turc, memoria istorică, interioară, afectivă, psihologică a
acestuia sunt de o importanță deosebită. Vorbind despre cultura și
identitatea unui popor, scriitorul Alexandru Paleologu consideră
protejarea culturii ca fiind „la fel de importantă precum apărarea
teritoriului național”.

Tulcea, 3 mai 2020
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Acum exact o sută de ani,
la Constanța,

un elev cam de 13 ani, răspundea solicitărilor profesorilor săi și
descria, într-o lucrare școlară,

o nuntă turcească.
Elevul era etnic turc și se numea

Kurt Mola Geait. Astăzi elevul de odinioară nu mai este,
dar nunta

și întâmplările din jurul acestui eveniment
ne-au rămas nouă

văzute, toate, prin ochii copilului de 13 ani,
o raritate

în materie de culegere de date folclorice!

O CĂSĂTORIE

Kurt Mola GEAIT
Cls. a II-a A, L.M.B.

(Mircea cel Bătrân, Constanța)

La o nuntă (care se numește dughiun), se adună fete și flăcăi,
flăcăii stau de o parte, iar fetele în altă parte. La un moment dat li se dă
voie de la stăpânul nunții și bătrâni ca să cânte niște versuri cu melodie
frumoasă (care se numește șăhn). Doi flăcăi sau trei sau patru încep, la
același număr de fete pe care le plac, după sfârșitul versurilor vorbesc
cu semne la o întâlnire în seara aceea, sau când au ocazie și astfel fac
cunoștință. Și astfel își fixează zile de întâlnire.

Sau, dacă-i place ea, sau ei dacă-i place el, într-o zi băiatul o cere
de la tatăl ei, totuși, dacă se învoiesc părinții. Cererea se face astfel:
într-o seară, tatăl băiatului trimite pe câțiva oameni, rude de-ale lui,
care sunt ceva mai în vârstă, care se pricep la lucruri de astea (logodna
se numește nișan).

Oamenii se duc la tatăl fetei și, după ce stau un ceas, două, și
sorb două, trei cești de cafea și mai trag câteva țigări, cel mai bătrân
dintre ei, începe: „Cu voia lui Dumnezeu, cu aprobarea lui Mahomet,
vorba bătrânilor, noi ăștia am venit să facem logodna fetei dumitale cu
fiul cutăruia, cu numele cutare”.
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1.Facsimilul primei pagini a lucrării lui Kurt Mola Geait
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2.Tineri turci din Dobrogea, pregătiți de căsătorie

Tatăl fetei vorbește cu nevasta și cu fiica sa și, dacă se învoiesc,
logodna se face. Cei din partea băiatului îl întreabă pe tatăl fetei cam ce
cere. Tatăl fetei cere, după avuția băiatului, după zestrea și frumusețea
fetei, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mii de lei, cafea, zahăr, carne, orez etc. Tot
atunci se fixează și care din tineri o să aducă mobilierul viitoarei lor
locuințe și îmbrăcămintea pe care tânărul o s-o dea fetei, de exemplu: o
rochie de mătase, pantofi, cercei etc. Tot atuncea se fixează ziua nunții.
Comunicările dintre el și ea urmează. În cazul în care băiatul o
surprinde vorbind ea cu altul, respinge logodna și-și ia cele ce dăruise
la nuntă – acontul – înapoi.

Două săptămâni înaintea nunții, băiatul trimite toate cele
necesare la tatăl fetei (aceasta se numește satu) și toate cele promise la
logodnă. Nunta începe; se invită cunoscuții, prietenii și se dă masă. Se
angajează muzică, se strâng fete lângă mireasă și încep a dansa.
Flăcăii – de asemenea. A doua zi vine o căruță cu oameni din partea
băiatului cu darul ginerelui către mireasă. Tot în ziua aceea se face
sfânta cununie. Ea se face cu hogea, care are patru oameni lângă el, doi
de la băiat și doi de la fată, care iscălesc actul de căsătorie, ca martori.

A treia zi se pregătește totul; o suie pe fată într-o trăsură absolut
închisă, cu câteva femei înăuntru. Trăsura este acompaniată cu câteva
căruțe în care sunt rudele, femei și bărbați și invitații din alte părți.
Ajungând la destinație, fata este coborâtă în odaia ginerelui, unde
femeile încep a întinde lucrurile fetei ca într-o expoziție, rochii,
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basmale lucrate cu fir, batiste foarte frumoase lucrate cu ațe în diferite
culori. După coborârea fetei se iau câteva batiste lucrate foarte frumos,
din lucrurile fetei și se leagă la un par și, la cântecul tobei, flăcăii încep
la pehlivănii sau lupte turcești (care se numesc chiureș) și cine este cel
mai tare ia aceste batiste.

Seara se dă masă la toți și, prin glumele flăcăilor, se începe să-l
rază și să-l tundă pe ginere; după aceea prin cântece în care i se spun
că el de astăzi noapte o să treacă din rândul lor și o să fie bărbat și care
sunt cântate de flăcăi. A doua zi, cu ajutorul unei rude, mireasa - cu un
voal pe față - ia pe viitorii ei părinți de la cel mai mare până la cel mai
mic și le sărută mâinile și le dă câte ceva, de exemplu: socrului un
șervet, soacrei o basma de cap lucrată cu fir iar copiilor lor câte o
batistă. După aceea toți membrii familiei depun câte ceva: socrul o
vacă, soacra o oaie și altele, iar fiii bani.După aceea ea își ridică voalul
și își arată fața. Și apoi fiecare se repartizează pe la casele lor și își văd
de lucru. Dacă tatăl băiatului vrea ca să își ție copiii lângă el, îi ține,
dacă nu, îi ajută puțin, puțin, până când fiul să-și pună temelia. Și
astfel cei noi căsătoriți își iau sarcina vieții lor pe spinarea lor înșile, pe
când până acum erau pe spinarea părinților lor.
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Von SPIESS

Dan ARHIRE

În anul 2014 editura Neumann-Neudamm Sur 1872 din
Melsungen, Germania, publica o a treia ediție a memoriilor
„legendarului vânător din Carpați”, colonelul August Roland von
SPIEß, intitulată Șaptesprezece ani în Serviciul de vânătoare al Curții
Române. Prilejul reeditării era aniversarea a 150 de ani de la nașterea
colonelului, cel care, în anul 1922, fusese însărcinat de Regele
Ferdinand să conducă, în calitate de director, ceea ce purta numele de
Serviciul de vânătoare al Curții Regale. Delta Dunării fiind o întâlnire
nouă pentru colonel, în ciuda vastei sale experiențe într-ale vânătorii,
el a întreprins aici, în decursul celor 17 ani de directorat, numeroase
excursii și călătorii de cercetare. Importanța pe care a acordat-o zonei
în cursul activității sale în România reiese din paginile raportului lăsat
la sfârșitul acestei perioade. În cadrul acestui raport, observațiile din
zona Dunării de Jos și din zona Deltei Dunării sunt considerate de
editorul său din 2014 ca fiind „probabil cele mai valoroase (...) și sunt,
din păcate, prea puțin cunoscute printre ornitologi”.

În fosta sa vilă din Sibiu a fost deschis, în anul 1966, Muzeul
Cinegetic „August von Spiess”, reorganizat în anul 1981 și, după
restaurare și o nouă reorganizare, a fost redeschis în anul 2007 sub
numele de Muzeul de Vânătoare „August von Spiess”.

Interesul și dragostea nu doar pentru Delta Dunării, ci pentru
Dobrogea, în general, l-au făcut pe colonelul von Spiess să ne lase mai
multe amintiri. Iată fotografii făcute la Turtucaia (1) sau în Sulina (2),
în Tulcea (3) sau la Jurilovca (4). Dar cele mai interesante și mai rare,
mai prețioase, în opinia noastră, sunt cele pe care colonelul le-a
realizat personal la vânătorile (printre ultimele!) cu șoimi ale turcilor
din Dobrogea, cândva ocupație tradițională a acestei populații, în zonă.

De aceea am hotărât să publicăm fragmente din paginile lăsate
de Spiess despre care nu știm să fi fost publicate până acum în țara
noastră și nu am avut nici posibilitatea să verificăm dacă ele au apărut
în publicistica sa (probabil da!), în revistele de specialitate din
Germania interbelică. Pentru noi, însă, interesul pentru textul și
imaginile care urmează este major!
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1. Turtucaia

2. La pescuit, la Sulina, cu lordul Monttemple (central, costum, pălăria în mână).
Spiess în pantaloni scurți, central, alături de lord
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3. Tulcea, portul (în zona fostului I.D.P.), cu vedere spre geamia Azizye, și, pe
fundal, un fragment din Liceul „Spiru Haret”

4. Pescăriile Statului, Jurilovca. Spiess, în prim plan, stânga
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VÂNĂTOAREA CU ȘOIMUL LA TURCII
DIN DOBROGEA

August Roland von SPIEß
director de vânătoare al Curții Regale

Ca vechi prieten și admirator al diferitelor specii de vulturi și
șoimi, le-am urmărit cca. 40 ani viața și comportamentul, nu numai în
natură, ci și în cuiburile lor. De asemenea și în volierele mele mari din
grădină, căci eu însumi am dresat și îmblânzit de mai multe ori vulturi
și șoimi și bineînțeles că am citit aproape toate diversele lucrări de
specialitate, a căror exactitate am comparat-o și verificat-o cu propriile
mele experiențe.

Mă interesează însă, în special, diversele rapoarte ale Ordinului
German de Șoimi, ai cărui membri corespondenți avem onoarea să fim,
atât eu, cât și fiica mea Silvia, aflată în momentul de față la feuda
seniorală Teschendorf - Pomerania.

Cunoscând mai multe persoane din conducerea acestui ordin
am fost întotdeauna gata să pun cu plăcere la dispoziția lor șoimi, în
cazul în care condițiile de clocire erau favorabile, și am asigurat în
repetate rânduri șoimi, vulturi pitici și chiar un vultur imperial, pentru
a afla despre folosirea și aptitudinile pentru vânătoare ale acestor
păsări.

În mod ciudat, vederile mele coincideau în aceasta chestiune cu
cele ale cunoscutului specialist de șoimi, contele Friedrich Mensdorf,
în special în privința șoimului Falco Saker Laniarius care, cu toată
ușurința de zbor și familiaritatea inițial demonstrate, nu justifică
pentru regiunile nordice acele speranțe de vânătoare care au fost
investite în el. De exemplu, exemplarele mele, pe care le-am hrănit
acasă luni întregi și care m-au însoțit cuminți legate, odată eliberate au
zburat și nu s-au mai întors niciodată! Cu toate că cei mai înalți copaci
a cartierului se găsesc chiar în grădina mea, ei s-au așezat pe
acoperișurile libere din grădinile învecinate unde, de cele mai multe ori,
au fost împușcate, ceea ce m-a determinat, după mai multe experiențe
nefaste de acest tip, să renunț în final în totalitate la dresura șoimilor
Saker.

Aceste experiențe sunt cu atât mai ciudate, cu cât am întâlnit
șoimii Saker în zona Dunării Inferioare și zona de stepa română, unde
se întâlnesc și cățeii-pământului. Șoimul Saker este unul din cele mai
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iscusiți și iuți zburători răpitori de rațe, porumbei și în special cățelul-
pământului, o rozătoare care trăiește în pământ.

Nici din vulturul imperial, după părerea mea, nu va ieși nimic
folositor pentru vânătoare. Cu toată iscusința sa de zbor, pentru vânat
mic și păsări este prea greoi și lipsit de suplețe. Nici prietenul meu,
Thienemann, nu a reușit să facă mare lucru cu vulturul imperial dăruit
de mine, pe care cred că îl chema „Sturm“. Vulturii mei imperiali, mulți
îmblânziți, sunt păsări blânde, simpatice, dar pentru altceva nu sunt de
folos, în afară de piese decorative în voliere. Poveștile de vânătoare cu
aceștia zburând după lupi, sunt fabule care, pentru cunoscători, apar
caraghioase.

În schimb vulturul mare este cu totul alt tovarăș, în special
pentru vânatul său preferat iepuri, pisici, păsări de câmpie, capră
neagră și ied de căprioară.

Despre posibilitatea de folosire a vulturului pitic dăruit de mine
la timpul respectiv Ordinului German al Șoimului, nu am primit până
astăzi nici o informație, care ar fi fost de mare importanță pentru mine,
pentru că aquila penata este un zburător agil, care vânează cu
predilecție grauri și ca vânat cel mai dorit întâlnește aici cățelul
pământului.

Cu deosebit interes urmăresc toate acțiunile Ordinului Șoimului și
dacă n-ar fi atât de departe și dacă acțiunile nu ar fi organizate exact în
perioada marii vânători, aș fi participat și eu cu mare plăcere, pentru a mă
bucura de rezultatele dresajului consecvent și dificil. Astfel nu pot să mă
bucur decât de frumusețea zborului și vânarea păsărilor de pradă în natură
sau de vânătoarea cu șoimi a turcilor.

În zona de graniță a Dobrogei, unde am trăit mai mult timp și
unde purtarea de arme este interzisă, sau unde pentru acești oameni
cinstiți și săraci nu este admisă vânătoarea cu arma de foc, aceștia vor
totuși să profite de varietatea mare a faunei și în special de numărul
imens de prepelițe în anumiți ani, și astfel ei dresează șoimi cu ajutorul
cărora își completează hrana sărăcăcioasă.

Cu toate că pereții impunători de calcar, asemănători canionului
american, străbat întreaga Dobroge în toate direcțiile pe distanțe de
kilometri și când se îngustează, când se lărgesc în văi late, adăpostesc
aproape toate speciile de păsări răpitoare de cuib, care servesc ca loc de
odihnă și dormit, iar turcii preferă păsările de cuib cele mai mici și – de
aceea – cel mai ușor de prins. Șoimul călător este între acești pereți
abrupți o păsare de cuib foarte rară și atentă și care este foarte greu
accesibilă în pereții verticali și netezi.
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(Laniarius, în schimb, după care uliul de păsări și șoimul de
copac sunt mai mult păsări cu
cuib în copaci, pe când
cucuvelele și șoimul de noapte,
ca mâncători de insecte și amfibii
inofensivi, nu sunt luate în
considerare de turci la
vânătoare).

Laniarius și uliul de
păsări sunt păsări cu gușe mult
prea pretențioase, pe care
săracul dobrogean nu le poate
hrăni și astfel, pentru scopurile
sale, așa cum s-a mai amintit,
alege micul uliu mai modest, sau
erete acipitor nisus și pentru a
nu-l hrăni prea mult timp până
la capacitatea sa deplină de zbor,
folosește unele metode practice.

1.Turc din Dobrogea la dresajul șoimului vânător

Dacă acești dresori de șoim văd că păsările tinere sunt capabile
să zboare în curând, aruncă o plasă cu ochiuri peste cuib, care face, pe
de o parte, ca tineretul să-și ia zborul cât mai târziu posibil, iar pe de
altă parte permite hrănirea păsărilor tinere de către cele mai bătrâne.
Astfel puii cresc complet fără să se rănească în vreun fel și sunt scoși
din cuib atunci când sunt apți de zbor.

Acum începe dresura propriu zisă și perioada muncii de dresare,
pentru care turcul serios și liniștit și întotdeauna răbdător, se pretează
în totalitate.

Înainte de toate, șoimului tânăr i se leagă picioarele cu o funie
scurtă și este așezat pe o bară orizontală, în camera de zi a turcului,
astfel ca rămâne în contact direct și permanent cu dresorul său, acolo
unde este hrănit de acesta, la aceeași oră, cu păsări moarte.

După ce pasărea s-a obișnuit astfel în totalitate cu mediul și
stăpânul său, ceea ce durează cca. 10 zile, mai este ținută în cameră,
unde i se pune în față la un metru – un metru și jumătate, o pasăre vie,
pe care trebuie să o atace. Acest exercițiu se face cca. 6 la 8 zile și de
fiecare dată i se lasă pasărea răpusă.
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2. Înainte de vânătoarea cu șoimi și câini,
la începutul secolului trecut, undeva, în sudul Dobrogei

3. După vânătoare, prezentând șoimii care s-au distins!
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După aceasta se leagă de o funie de 4-6 metri lungime și se pune
pe pumnul stăpânului său, pe când un alt turc duce în fața lui, în
siguranță, o altă pasăre vie, legată de asemenea cu o funie. În
continuare se lasă ca pasărea să-și ia zborul și șoimul este aruncat
după aceasta, ceea ce trebuie făcut întotdeauna în jurul orei de hrănire
zilnice. Pasărea atacată de șoim i se lasă acestuia în totalitate.

Acest exercițiu zilnic cu funia va fi efectuat cca. o săptămână
(sau mai mult timp, în caz ca nu învață repede), în încăperi închise,
până ce șoimul s-a adaptat complet la acest mod de hrănire.

În continuare se merge în aer liber, unde câinele de vânătoare va
ridica din iarbă prepelițele, iar șoimul ținut pe pumn și legat numai de
picioare, va fi aruncat după acestea.

Dacă reușește prinderea, șoimul primește prima prepeliță în
totalitate și în continuare va fi antrenat în același mod.

Dacă, însă, șoimul nu este sigur la primul său debut în aer liber
și nu a reușit să prindă prepelița în zbor, va fi din nou legat de funie în
spațiu închis și se va reîncepe dresura. Dacă în final este ferm în toate
relațiile, atunci îi reușește turcului să aducă acasă zilnic 4-6 prepelițe,
iar la sfârșitul zilei de vânătoare, șoimul obține drepturile sale. Ca
răsplată pentru rezultatele sale bune primește ca hrană ultima
prepeliță prinsă.

Dacă la începutul lunii octombrie a trecut perioada de migrație a
prepelițelor, atunci nici șoimul nu mai are nici o valoare pentru turc și
ca să nu-l mai hrănească, îi dă drumul în libertate.

Cât de mult au fost apreciați șoimii la turci la timpul lor, putem
vedea din lucrarea cunoscutului profesor universitar Nicolae Iorga,
Istoria poporului român (Gotha I*O*-vol.I, pag.360), din pasajul pe
care îl reproduc textual: „Turcii au condiționat oferta de la principele
român ca fiind un tribut de 4.000 de ducați turcești, 40 de șoimi de
vânătoare (Giriffalchi), care au fost foarte doriți la curtea fiecărui
domnitor musulman, la care se mai adaugă încă 40 cai moldovenești”.

De același autor, în vol. 2 al lucrării citate, la pagina 70: „În
afară de bani, mai apar și alte obiecte ca tribut sau cadouri. Moldova a
dat cai pentru grajdul imperial (sultan) și șoimi pentru vânătoarea
majestății sale. În același timp și din Valahia au provenit după un
vechi obicei, șoimi și cai”. În această situație, la denumirea
„Giriffalchi“ poate fi vorba numai de șoimul Laniarius saker, șoimul
sugrumător, răspândit în toată zona de stepă a României, pentru că o
altă specie de șoimi, ca pasărea clocitoare, nu se întâlnește în țară.
Șoimul călător clocește foarte rar aici la noi, cum s-a mai amintit.
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4. Fotografia de grup, înainte de retragere!

El este prezent în principal la migrația de toamnă a gâștelor,
rațelor și altor păsări care vin din nord și de multe ori poate fi văzut
stând în câmp, așteptând liniștit pe brazdă de pământ și privind în
toate direcțiile.

Șoimul sugrumător (Falco saker laniarius), iute ca o săgeată și
de o îndrăzneală incredibilă, populează în principal pădurile de luncă
ale Dunării inferioare și ale afluenților săi. Datorită cutezanței sale și a
forței incredibile de lovire, a fost foarte căutat în Balcani ca șoim de
vânătoare.

Faptul că, în libertate, șoimul nu se teme de oameni, îl
demonstrează un caz interesant pe care l-am trăit într-o călătorie pe
Dunăre cu Majestatea sa Regele Ferdinand. A fost în anul 1928 când,
după masa de prânz, am ieșit pe lacul Călcata pentru a participa la un
pescuit mare cu năvoade. După scoaterea prăzii, oamenii și-au împărțit
suprafața lacului cu bărci cu țintași și în curând s-au auzit împușcături
de rațe, vulturi și în special cormorani. Aceștia se adunaseră în număr
mare, mai ales într-un loc pustiu și ascuns, cu sălcii puține. Trei bărci
au început să încercuiască pe luciul lacului un grup de rațe și în special
cormorani, când un șoim, ca o adevărată săgeată, s-a repezit la grupul
de păsări și în fața ochilor noștri și-a scos o rață de baltă aproape la fel
de mare ca și el, cu care a plecat și a dispărut în pădurea de sălcii.
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MAHALALE CU BONBON

Suzan MEHMET

Nu știu să fi fost vreodată, de-a lungul vieții mele, atâta
frumusețe în istoria unei amintiri, copil crescut la bunici, într-un orășel
mic din nordul Dobrogei, cu geamie și minaret, undeva de-a dreapta
Dunării, unde bătrâna cetate Eski-Kale povestește și-acum despre
frământările medievalului Bizanț.

Pe dealurile prăfuite ale Isaccei a început povestea. Bunicii mei,
turci proveniți din neamul războinic al Lazilor, lăsaseră fără regret
Galațiul tinereții pentru liniștea abundentă din provincie. S-au întors
lângă părinți, lipind lângă casa veche, bătrânească, alte două odăi mari,
unde nu dormeau decât musafirii.

1.Reșit și Beie Osman, străbunicii, cu fetița lor, Bedrie (bunica), pe prispa casei din
ceamur, la Isaccea, într-un timp de neîntors și de neatins!
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În fiecare seară, pe prispă, după ce ne spălam pe pietre
picioarele pline de colb, străbunicul ne povestea legende vechi, turcești,
mușcând din câte-un fruct uscat peste zi la soare. Îl iubeam pentru
felul blând în care exista, totdeauna calm, cu un zâmbet larg pe fața
luminoasă, sau poate pentru că a dispărut mult prea devreme. Oricum,
nu ai cum să nu-l iubești pe străbunicul care pleacă...

Orășelul avea câteva mahalale cu turci și, desigur, absolut toți erau
înrudiți într-un fel sau altul. Așa că oriunde mergeam, hoinărind de
dimineață până seara pe străzile prăfuite, totdeauna te striga cineva să-ți
dea o plăcintă caldă cu carne, un bonbon făcut proaspăt, sau un pahar rece
cu șerbet. Cele mai bune dulciuri le făcea, însă, moș Regep. Un colț de
stradă dintr-o intersecție era știut ca fiind locul lui. Bătrânul apărea în
fiecare dimineață cu un coș de papură acoperit cu prosop. În el, halviță cu
multă nucă, mere pe băț, îmbrăcate ademenitor într-o crustă de zahăr topit,
colorat în toate culorile, bomboane lungi, turcești, întinse de cu seară,
răsucite și colorate tocmai ca să-ți ia ochii, cocoșei, puși tot pe băț, roșii,
mai mari și mai mici, pentru toate buzunarele. Un leu, atât costa în
general bucata de dulce. Copilul de atunci râvnea pofticios la coșul lui
moș Regep. Iar el știa și stătea până-n soarele amiezei, așteptând să
vină copiii, și-n special copiii de ghiauri, să-i cumpere marfa. Îl
adoram și-l uram pe bătrânul Regep, desigur, în funcție de mărunții pe
care-i aveam în buzunare.

Bunica, însă, reușea să-mi risipească frustrarea destul de ușor.
Scotea din cămară un kilogram de zahăr, îl punea pe foc și-l topea.
Apoi ridica, opintindu-se, placa mare de marmură, o așeza pe o masă și
turna zahărul fierbinte, amestecat cu un pic de colorant, pe piatra rece.
După ce se răcea un pic, apuca hotărâtă pasta roșiatică și o întindea cât
o țineau brațele, prinzând-o mereu la capete. Când i se părea că a
nimerit consistența potrivită, punea repede pasta pe marmură și o
întindea cu degetele până se făcea un strat subțire de bonbon. Apoi tăia
cu cuțitul niște pătrate pe care le modela cu mâinile, dându-le forma
unor cocoșei. Ce rămânea, apuca între podurile palmelor și învârtea
până apăreau niște bile aproape perfecte, în care înfigea câte un bețișor
alb, de plastic, din cele pe care le foloseam la școală pentru numărat.
Sigur că nu-mi mai păsa de ele câtă vreme știam că toate sunt numai
ale mele.

La aceeași masă rotundă, veche, crăpată și cu picioare scurte, ne
așezam turcește să mâncăm bunătățile gătite de bunica. Cu ceamberul
pe cap, se învârtea toată dimineața pe-afară, în jurul unei sobe din
ceamur, de unde veneau tot felul de mirosuri amețitoare. La prânz,
răsturna ceaunul cu mămăligă direct pe masă, o tăia felii cu ața și de-
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aici încolo începea mirajul gastronomiei vechilor lazi... N-am auzit pe
nimeni, la oraș, să știe ce-i acela ball. Dar turcii din Isaccea încă știu. O
zeamă compactă și neagră, făcută din coji de pepene, cu un gust
indescriptibil, tocmai pentru că e unic, îmi stă și acum atârnat amintire
de cerul gurii. și atâtea altele, cu care știu că n-o să mă mai întâlnesc
niciodată...

Țin minte că-ntr-o zi de toamnă luasem cu vară-mea, de la
cârciumă, șareta unui nene cam bețivan. știam că omul toarnă în el
până seara târziu, la închidere, așa că am mânat calul pe străzi cum ne
pricepeam noi mai bine, iar pe înserat i-am dus șareta nevesti-si,
spunându-i că am găsit-o lângă cișmea. După ce și-a înjurat bărbatul de
mama focului, boscorodind ceva despre ziua în care l-a întâlnit, femeia a
pornit valvârtej spre bodega unde știa că-și petrece omul toate după-
amiezele. Sigur că prima reacție a fost panica, după care am fugit în livada
de la marginea orașului, am urcat în pomi și ne-am îndopat cu prune. A
doua zi, câteva rude se adunaseră la una dintremătuși. Toți erau încruntați
și sorbeau cu nerv din cafeaua cu
năut și caimac gros. „Na!,mi-am zis.
Să vezi că ne-a pârât femeia aia și o
să afle tata ce-am făcut...”. M-am
pitit într-un colț, așteptând să se
întâmple nenorocirea. Adulții, însă,
nici num-au băgat în seamă.

La un moment dat, am
constatat că discutau ceva ce părea
foarte grav: o nepoată din neam
fugise cu un român exact cu o
seară înainte. „Nimic n-o să le dau,
tuna unul dintre unchi. Să se
chinuie cu gheaurii ăia ai ei! Poate
așa o să înțeleagă că dacă nu are
respect pentru părinții ei, o să-și
facă cruce ca proasta toată viața!
Rău copil am făcut!”.

2. În stânga - ‘nea Alecu, un prieten din mahala; în mijloc – Iacob Memet, bunicul
meu; în dreapta - Zabit Selim, cumnatul bunicului și unchiul tatălui meu, iar jos,
Musim Selim, vărul lui tata.

Dintre minderuri, bunica și mama fetei, pe care-o judecau toți
cu furie, plângeau, clătinând capul cu jale. Restul femeilor le priveau cu
compătimire, comentând întâmplarea care adusese atâta tragedie în
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familia Isac. El, imam la geamie, deci rușine mare, ea, gospodină
desăvârșită și mamă dură, deci iar rușine mare. N-am mai stat să-i
ascult și m-am strecurat afară. Ceva mai târziu, tot din discuții, am
aflat că de-a lungul anilor se întâmplaseră multe tragedii. Părinții turci
se opuneau cu încăpățânare căsătoriilor mixte, intervenind brutal în
viața intimă a copiilor lor. E inutil să spun că erau preferate căsătoriile
aranjate, iar rezultatul era de cele mai multe ori lamentabil.

Ele, frumoasele, ajungeau să toarne o droaie de copii, desigur,
printre bătăile crunte primite de la soții geloși, iar ei se pierdeau în
băutură, disperați de urâțenia femeilor de acasă și cu gândul la iubitele
pierdute pentru totdeauna: Maria, Geta, Florica, Zenovia, Katia...
Bătrânii, însă, conservatori și încăpățânați aproape fără excepție,
găseau pentru acești rătăciți ai vieții o consolare stupidă: „Nu-i nimic
dacă nu vă înțelegeți. Măcar o să vă îngroape în același cimitir, în
cearșaf, așa cum e voia lui Allah”. și viața o
lua de la capăt, de-acolo de unde-a rămas. De
nicăieri... Peste ani, și noi ne-am adăpostit
viitorii fini cam vreo trei luni. Ea, româncă
de prin Moldova, el, băiat bun, din Isaccea.
Nu-i vroia nimeni. N-aveau unde sta, n-
aveau de nici unele și, în plus, trebuiau să
suporte zilnic furia neamurilor din ambele
tabere, leșinurile studiate ale mamelor și
ocara taților supărați. Așa că mama le-a zis
scurt: „Stați la noi, și când s-or potoli, o să
înțeleagă”. Sigur că n-au înțeles, dar peste
jumătate de an Ana a devenit Aișe, că așa au
botezat-o, iar peste alte două luni s-a făcut și
nunta. Era și timpul, pentru că tânăra urma
să nască și le trebuia un nume... Al cui? Al lui,
desigur...

3. Sevim Memet, un vecin din Isaccea, venit în permisie, din Marina Grăniceri.
Acum 40 de ani, viața i se așternea la picioare!

Și totuși, acolo, pe malul drept al Dunării, unde timpul vărsase
din abundență anotimpuri și întâmplări, viața era (sau doar părea)
molcomă și totdeauna abia începută. În canicula verii, oameni cu
cobilițe pe umăr coborau pe înserat spre cișmeaua orașului ca să ia apă
proaspătă pentru animale, pentru îmbăiat și pentru băut.
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4. Zi de târg, în Dobrogea

Mersul lor domol, calm, ușor legănat între pendularea găleților
dura în neștire, pentru că nimeni nu părea să se grăbească undeva
anume. Odată ajunși, se așezau la coadă, români, turci, bulgari,
lipoveni, greci, într-un melanj de viață absolut pitoresc. Frânturi de
cuvinte amestecau câteva limbi ale pământului, toate vechi, desprinse
de matcă de cel puțin o sută de ani, cu inflexiuni ciudate, stranii, pe
care nu le puteai pricepe decât dacă erai de-al locului. Pentru că ăsta
era și farmecul. La cișmea, toți, dar absolut toți, erau ai pământului.
Ceamurul, apa și setea părea că-i leagă dintotdeauna. Acolo se
răcoreau împreună, acolo se adunau să-și povestească zilele, acolo li se
jucau copiii prin noroiul lutos, strigându-se pe nume. Numai gerul
iernii oprea acest ritual balcanic, cu siguranță, unic în lume.

și nu știu dacă întâmplările astea au făcut pentru mine
Frumosul palpabil, însă un lucru este cât se poate de cert: undeva, pe
dealurile Isaccei, ceva din acest bioritm perpetuu mai păstrează încă,
intactă, povestea...
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CARNETUL DE ÎNSEMNĂRI AL OFIȚERULUI
DUMITRU STANCIU

Dan ARHIRE

În vremurile mai de demult, atunci când litera scrisă de mână
sau tipărită era respectată, oamenii luminați aveau conștiința timpului
și a scurgerii sale, căci perisabilitatea suportului celor scrise le amintea
mereu asta. De aceea, respectul lor pentru arhive ca bun comun cu
rost important era mare, iar expresia „Mi s-a șters un text, cred că am
uitat să-l salvez!” nu era cunoscută! Arhivele păstrează memoria mai
bine, uneori, decât orice hard extern și astfel am ajuns și noi,
întâmplător, la micuțul carnet de însemnări al locotenentului Dumitru
Stanciu din Viștea (Viștea făgărășană), care a luptat în Războiul de
Independență al fraților săi români de la sud, spre care a fugit, trecând
„fraudulos” munții, pe când avea 20 de ani. Carnetul se află, împreună
cu alte însemnări și hârtii, la Serviciul Județean Sibiu al Arhivelor
Naționale ale României, Colecția de donații și achiziții. Donații.
Dumitru Stanciu, 9 (SB-F-00062-1-25-9-1). Frugalele – uneori –
însemnări ale locotenentului ne dezvăluie imagini amestecate ale unei
vieți simțită ca având rost, angajată. După unirea Dobrogei,
locotenentul Dumitru Stanciu are o perioadă tulceană, fiind, probabil,
detașat în orașul de la buza deltei, în prima unitate militară
românească de pe teritoriul noii provincii, după pierderea acesteia de
către Mircea cel Bătrân. Astfel aflăm că luna mai a anului 1885 a fost
una caldă, căci – deja căpitanul - Stanciu s-a scăldat în lacul Razim, în
ziua de 28, „lângă satul Sarinasoff ce este un sat din bulgari și români,
în total 60 familii”! Mai aflăm că în Tulcea, pe strada Sfinții Împărați,
locuia „Ion Niamțu Mocanu (...) moșiu al lui Gheorghe Rahău din Satul
Nou” și că vindea o brânză foarte bună! Mai aflăm că la farul din Sulina
sunt angajați 3 oameni ca observatori, care anunță noaptea piloții, prin
semnale optice și acustice, aparițiile navelor nou venite din mare. De
asemenea, că cei trei observatori au cele mai mici salarii dintre toți
angajații Comisiei Europene a Dunării, adică 15o de franci, în timp ce
alți funcționari au salarii până la 80 de lire sterline, precum și alte
indemnizații! Dar aflăm și cât de puternică a fost impresia pe care i-a
lăsat-o căpitanului prima întâlnire cu marea! Iată-i cuvintele:

Anul 1885, luna iunie, 5/17, miercuri, ora 3 p.m. am văzut
Marea Neagră, mergând la Sulina. Marea era albastră și era albă de
valuri spre mal, ce este numai deal de nisip.
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După care căpitanul notează, luat cu treaba: „Pâine pentru 57 de
oameni a 20 de bani”!

Însă cele mai importante informații pe care carnetul de
însemnări al sublocotenentului Dumitru Stanciu ni le aduce, sunt cele
referitoare la participarea sa la Războiul de Independență și moartea
căpitanul Nicolae Valter Mărăcineanu, moarte la care a asistat.
Publicăm în continuare extrase din însemnările lui Dumitru Stanciu,
căci Războiul de Independență a fost unul dintre cele mai importante
evenimente istorice din punct de vedere al alcătuirii profilului cu totul
aparte al Dobrogei, al specificității sale în cadrul peisajului culturii
noastre tradiționale. După războiul cumplit al românilor cu turcii (căci
rușii, implicați, la rândul lor, aveau un alt tip de răfuială!) conflictul s-
a în-che-iat! Conviețuirea, de atunci încoace, a fost doar pașnică și
frățească. Așa a vrut Dumnezeu, căci oamenii erau buni și El știa asta!

Am ales să publicăm, însă, întâi și întîi o „Cronologie” a vieții lui
Dumitru Stanciu, așa cum el însuși a redactat-o, spre a ajuta cititorul
să înțeleagă mai bine unele aspecte prezentate în cele ce urmează care,
altfel, ar putea părea controversate.
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PAGIN INEDITE

Dumitru STANCIU

Cronologie
Anul 1850 August 15, născut în Viștea Inferioară (actualmente

de Jos, n.n.), Districtul Făgărașului, Marele Principat Transilvania.
1858 început a frecventa școala din Viștea Românească și pe

iarnă trecut la Șoala Nemțească. În 1959 am umblat asemenea la școală
în Viștea, cum și în 60, 61, 62 și 63. În acești ani am urmat la școală
cum se notează la „viața puerilor”. În 1863 au fost mari furtuni de ploi.
În anul ’64 eram Clasa III Normală, ’65 în Clasa I g, ’66 II, ’67 III, ’68
IV, ’69 V, ’70 VI. La 1870, Vineri 16/28 Octombrie am părăsit Sibiul. La
18/30 Octombrie Duminică noaptea ora 2 am trecut munții pe la Vama
Turnu Roșu și luni dimineață la 19 Octombrie am călcat pentru prima
oară pământ Român. La 21 Octombrie Miercuri am ajuns la Râmnicu
Vâlcea. De astăzi încep zilele de suferință în România și durează până
la 6 Ianuarie 1871 ziua de Bobotează, când am mers ca recrut în
Companie. La 24 Decembrie 1871 am fost însumat în Compania a III-a,
Regimentul 4 Linie, Batalionul I în Ocnele Mari. Până la 15 februarie,
ziua în care am fost avansat caporal, suferințele au continuat, însă nu
de felul cum erau ca atunci când eram civil. La 31 August 1871 am
plecat cu Batalionul la Craiova, la 5 Septembrie am ajuns. La 15
Ianuarie 1872 avansat sergent furier. La 8 Septembrie pleca în
manevre, la 14 Octombrie întors la Craiova. La 29 Ianuarie 1874 ordin
de avansare la Sub Locotenent. La 12 februarie 1874 plecat din Craiova.
La 16 februarie m-am prezentat la Regimentul 8 Linie unde eram
mutat. La 15 Mai m-am dus la București pentru împământenire
(acordarea cetățeniei române, n.n.). Întors la 21. La 24 Septembrie
1874 plecat în manevre, la 19 Octombrie ajunși în Galați. La 25
Octombrie numit Director al Școlii Regimentale, însă nu m-am putut
bucura de drepturile ce mi se cuveneau ca director, că nu mi le-au dat,
cu toate reclamațiunile ce am făcut. În loc a mă răsplăti, m-a arestat 4
zile rigoare în casă, Colonelul Sachelarie P., Comandantul Diviziei III,
la 8 Aprilie 1875.
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Despre perioada premergătoare luptelor

Galați 10/22 aprilie 1877/ Slt. D. Stanciu (...)
La 12 Aprilie (marți) la ora 4 p.m. a plecat Regimentul 8 linie

cu trenul de la Galați la București. Timpul era foarte frumos și la gară
erau toate autoritățile și un numeros public, care ne-au urat bun voiaj.
Printre aceștia se afla un venerabil preot bătrân, îmbrăcat în haine de
liturghie și suit pe o catedră de scânduri, la o parte de public. Cu crucea
în mână, da binecuvântarea armatei și îi dorea a se întoarce victorioasă.
Regimentul era în forță de 1200 oameni combatanți. La sosirea în gară
văzurăm două ambulanțe rusești, [căci] avantgarda rusească ajunsese
la Reni, intrând rușii prin trei puncte în România pentru Turcia, pe la
Ungheni, Tabacu și Bestuia (?), județul Cahul. După sosirea rușilor la
Galați, [aceștia] au ocupat zona, iar la garnizoană au așezat tunurile lor
cele de cetate în fortificațiile de la gura Siretului și de la gara Barboși,
spre a apăra orice îndrăzneală a turcilor spre a înainta pe Siret, în gura
Prutului și pe malul Dunării până la Siret în sus. De asemenea s-au pus
torpile (...) podul de la Siret de fier se apără de ruși.

Regimentul a ajuns la 11 ¼ noaptea la București, mergând
trenul încet și la 6 ¼ la Ploiești, tot încet mergând și făcând repaosuri
lungi la aceste stații, la orele 8 ¼ ajunsese Regimentul la București. În
timpul nopții de 12-13 a plouat toată noaptea și era foarte întuneric.

În dimineața zilei de 13 aprilie miercuri la 8 ¼ eram la
București, la gară, afară. Pe la orele 9 ¼ am pornit în capitală pe jos,
timpul era frumos și lume multă privea Regimentul 8 care din 1972 n-a
mai trecut prin București! La ora 11 ¾ am ajuns în Dobroteasa, mahala
în București, unde am și împărțit Regimentul în cuartiere, având
biserica „Radu Vodă” ca (indescifrabil, n.n.). Am împărțit Compania în
cuartiere pe Strada Văcărești și pe urmă am venit la cuartierul nostru,
în raion, Compania. Făcându-se seară, am petrecut timpul cu
camarazii, în București. Era timp frumos, nimic nu se mișca.

La 14 aprilie, joi, este ziua convocării corpurilor legiuitoare în
capitală, pentru a hotărâ ce atitudine să păstreze Țara Românească vis-
a-vis de intrarea rușilor în țară și apărarea frontierei. Până azi a fost
menținerea neutralității, adică trupele de la Calafat – 4 regimente
infanterie, 1 regiment infanterie, 1 regiment dorobanți, 1 batalion
vânători, 1 regiment călărași (42 de tunuri 1 regiment artilerie). Aceste
trupe, sub comanda generalului Lupu, au primit ordin de la guvern a se
retrage spre Craiova și a nu se pune în conflict cu Turcia, care și-a
exprimat dorința de a ocupa Calafatul. Ea nu a făcut asta încă,
retrăgându-și și dânsa armata, parte pe apă, parte pe uscat, pe malul



137

stând al Dunării, până la Dobrogea, escaptându-se din aceia parte a fi
atacată de ruși. Dimineață timp frumos, oamenii în cuartiere mici, o
manevră; ordin este a fi gata a ieși la orice moment pe piatră
(indescifrabil) de arme.

La ora 12 ¾, 21 de tunuri au anunțat deschiderea Camerei și
Senatului. Timpul prea frumos, la ora 1 încă nu am auzit nimic.

15, vineri, am plecat cu regimentul la satul Măgurele, o
jumătate de poștă depărtare de București. Aici se afla un mare palat al
lui Oteteleșanu, cu o grădină foarte luxoasă și frumoasă. La orele 12 am
plecat din București și la 4 am ajuns aici, în cuartier și bivuac.

16, sâmbătă, timp frumos, exerciții cu compania.
17, duminică, timp rece. Exerciții cu compania, toată ziua, de

două ori.
19, marți. Asemenea, instrucție de campanie, timp cam rece,

dar aerul sănătos.
20, miercuri. Până acu rușii au ocupat, după o
Convențiune indicată cu guvernul român, până la Brăila,

inclusiv toată Basarabia (adică cele trei județe Cahul, Ismail și Bolgrad,
aflate în nordul Brațului Chilia, n.n.) și s-au organizat sistematic,
beneficiind de drumul de fier, serviciul poștal, rechiziții, ca și românii.
Se zice că încetul cu încetul ei vor pune mâna pe tot malul stâng spre a-
i da lovitură generală și decisivă colosului rusesc (?). Armata română îi
va deschide drumul, retrăgându-se dincolo de Olt, dar totuși va ține
cont România de a fi fidelă alianței ce există între dânsa și Rusia, cu
această ocazie.

21, joi. Timpul frumos. Corpurile legiuitoare lucrează noapte și
zi, preparând armata.

22, vineri. Asemenea timp frumos, și după asigurarea ce ne-o
dă jurnalul „Timpul”. Azi la 10 ore a.m., un monitor turcesc
apropiindu-se de Brăila, bateriile rusești au început focul. Lupta a ținut
până la 12 ore și s-a săvârșit cu retragerea monitorului. În Brăila vreo
câteva case au suferit de proiectile.

23, sâmbătă. Timp prea frumos. Azi am tras la țintă.
24, duminică. Timp frumos, dimineață tir, după amiază

repaos.
25, luni. Serviciu de avanpost. Timp cu vânt. Comuna

Măgurelele Oteteleșanu se prelungește de-a lungul șoselei spre Jilava.
La 70 de case agricultori, aici se află un palat și o grădină de toată
frumusețea și mare a lui Oteteleșanu (mort) și departe de București ca
la 7 kilometri.
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1. Conacul Oteteleșanu astăzi, cel care, acum 143 de ani, uimise pe tânărul
sublocotenent Dumitru Stanciu cu frumusețea și luxul grădinilor sale! (albumele lui

amintiridintârg, facebook)

26, marți. Spre noapte, la orele 2 dimineață, s-a anunțat
pornirea Regimentului 8 de linie, și la orele 7 ½ a.m. am pornit cu
regimentul spre Călugăreni. Trecând prin satul Jilava, am ajuns la
podul peste râul Argeș (mare ca Oltul), iar aici, pentru prima dată, am
văzut cazacii rusești care, deja, erau în România.

Era un escadron. Ei erau îmbrăcați cu haine sure și cu chipiu
mare, cu lance, carabină și sabie. Caii roșii (șargi), buni, potcoviți
numai dinainte. Ei se retrăgeau de la Călugăreni, oameni maturi, copți
și toți cu părul și barba mare și blondă. Am ajuns la satul Călugăreni la
orele 3 ¼ p.m., un sat situat în valea râului Neajlov, care trece pe la
estul acelui sat și unde se deschide un defileu de dealuri în dreapta și
stânga șoselei ce merge la Giurgiu. Acest sat are cam la 7o de case și
multe păduri în preajmă. Aproape de dealul din dreapta mergând spre
Giurgiu se află un monument, o cruce ridicată chiar de Mihai Viteazu
la 1591, cu ocazia învingerii lui Sinan Pașa cu 200.000 de ostași turci,
contra a 16.000 ostași români.



139

2. Cazaci din Kuban, sfârșitul secolului al XIX-lea (wikiwand.com)

3. Crucea de piatră de la Călugăreni, ridicată în anul 1682 de domnitorul Șerban
Cantacuzino (CreștinOrtodox.ro)

Această cruce e din piatră și întreagă, înaltă ca la 4 metri dintr-o
singură bucată, cu inscripții de aducere aminte, cu litere cirile.
Neajlovul vine mare ca la 2 ½metri adâncime.
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4. Desen din caietul de însemnări al sublocotenentului Dumitru Stanciu, cu
mențiunea: „Ridicare din memorie a satului și defileului Călugăreni undeMihai
Viteazul a învins pe Sinan Pașa la 1591. Făcut la 4/16 iunie 877, la Moțățăi.
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Aici, la capătul unui pod, și-a rupt Sinan Pașa dinții, când l-a
luat Mihai la goană, în retragere. În 23 și 24 aprilie s-au bombardat
orașele Reni și Oltenița de turci, dar nu s-au cauzat mari pierderi. La
25 aprilie a fost bombardat portul Bechet și s-au ars mai multe vase
de comerț.

27, miercuri, la ora 8 ¾ a.m. a pornit Regimentul de la
Călugăreni la Frătești. Pe tot drumul n-am întâmpinat niciun sat și nici
puțuri. Pe la orele 1 a început a ploua și seara la orele 5 ½ am ajuns în
sat, în cuartiere.

28, joi. Repaos în sat. La 12 ore am ieșit cu Bat. I în
avantposturi spre Giurgiu. Pe la 3 ¾ a trecut M.S. (Măria Sa,
Majestatea Sa, n.n.) pre aici, venind de la Giurgiu.

29, vineri. Timp frumos. La orele 9 ½ am plecat cu regimentul
de la Frătești la Stănești. Acest sat e așezat de-a lungul Dunării, la
depărtare de 18 kilometri de Frătești. Deasupra Frăteștilor se înșiruie o
muchie de deal. De pe această muchie, Rușii au bombardat Rusciuk la
1854, unde se văd, încă, fortificațiile de atunci, construite de Ruși.

5. Bateria Mircea la Calafat (foto Carol Popp de Szathmári)
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La 26, aprilie, marți, la ora 2 după amiazi, Turcii pentru prima
oară bombardară portul Calafat.

La întâia bombă, comandantul trupelor, Generalul Lupu și
Colonelul Cerchez au întrebat Guvernul, să răspundă? Guvernul zice că
să mai aștepte și când vine a doua bombă, întreabă iarăși pe Guvern.
Atunci le zice să înceapă Armata Română a răspunde și în adevăr,
întâia bombă ce a tras bateria Mircea a lovit cetatea virgină Vidinul.
După alte câteva bombe se vede Vidinul că arde în 4 puncte. Românii,
entuziasmați de efectul artileriei noastre strigau „URA!” și „TRĂIASCĂ
ROMÂNUL!”, iar bateriile Turcești nu trimiseră decât vreo 18 bombe
în oraș și împrejur, dar o parte au căzut în apă. În fine, a încetat în
ambele părți bubuitul tunurilor. (...)

La 9 mai, timp cam rece.
10 mai, se proclamă Independența și Rezbel cu Turcia. (...)
15, duminică. Am avut repaos în Craiova. La orele 4 m-am dus

la Domnul Căpitan Enescu din regimentul 4 linie, care e cu vaporul la
Argeș. Aici i-am dat D-sale 30 de Napoleoni să mi-i păstreze, până la
cazul întoarcerii din rezbelul ce se așteaptă. Timp frumos. (...)

28 (mai, n.n.), sâmbătă. Foarte cald. O revistă s-a făcut de
către domnul Colonel Ipătescu. E de remarcat că de la 18 curent până
azi noi cu regimentul întregu n-avem niciun ban. Trupa se hrănește cu
mămăligă și carne de miel abia găsite, cu chitanță. Nu s-a făcut nici o
aprovizionare, nu avem nimic, astfel că ne lipsesc lemne, pâine, rachiu,
carne etc, etc. și în fine, bani (...).

31 MARȚI. Azi Domnul Colonel Ipătescu, Comandantul
Regimentului 8 linie și Comandant al Brigadei I linie din Ia Divizie, IIa
Corp de Armată, [a ordonat și] a ieșit Brigada întreagă pe un platou
spre Nordul satului. Aici, la ora arătată mai sus, toți și Domnul Colonel
Ipătescu, și ordonă a se forma cu trupele un careu, ordonă a se lua
[poziția] „ascultarea” și în fine citi Domnia sa un Înalt Ordin de Zi
pe Oastea Română, dat de M.S. Domnitorul Carol Iu, cu ocaziunea
resbelului ce ne sta înaintea noastră. După citirea acestuia urmă citirea
unui discurs rostit de însuși Domnul Comandant al Brigadei către
Brigadă, prin care arată trecutul României și ne pune în vedere
resbelul ce vom avea cu turcii, aducându-ne aminte de sacra datorie a
fiecăruia.
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6.

Acestea ambele fu primite și ascultate de Brigadă cu cel mai
mare sânge rece și aclamațiile, în fine, nu se mai puteau întrerupe de
încărcată răzbunare ce se citea pe fețele fiecăruia, contra secularului
inamic al patriei, Turcul. După aceasta se ordonă plecarea Brigadei în
Cantonament, dându-se fiecărui om un litru de vin.
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7. Domnitorul Carol I (Carol Popp de Szathmári)

MANIFESTUL
MĂRIEI SALE, DOMNITORULUI CAROL I

LA 27 AUGUST 1877
Prin grația lui Dumnezeu și voința națională domn al românilor,

La toți de față și viitori sănătate!

Români!

După două secole de slăbiciune și de înjosire națională, voi,
ostași, ați reluat arma în mână! Oștirile Țărei au trecut Dunărea
(14/26 august-19-31 august 1877, n.n.)!

Punându-mă în fruntea apărătorilor drepturilor și
independenței patriei, simt și dorința de a-mi împărtăși cugetările și
speranțele cu Națiunea care mi-a încredințat destinele sale. Intrând
în Bulgaria, noi intrăm în partea activă a unui resbel pe care nu l-am
dorit, nu l-am provocat, pe care cu toții am încercat să-l înlăturăm,
dar pe care, odată fiind nevoiți a-l primi, vom ști a-l purta cu curajul
și statornicia unui popor care are conștiința drepturilor sale și care
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are virtutea de a le susține (...). A sosit acum timpul ca acest stat
(România, n.n.) să dovedească și el Europei, prin energia și
abnegațiunea tuturor claselor societății sale și mai ales (indescifrabil)
că România are vitalitate, că ea are forțe proprii ale sale, că ea are
conștiința misiunii sale aici, la Gurile Dunării, că ea are capacitatea
de a se putea împlini (...). Acum, prin participațiunea armatei noastre
la resbel, prin valoarea de disciplină, a venit momentul să le dovedim
că România este și poate fi un element inteligent și solid spre a
contribui la întemeierea ordinei și stabilității în Orient.

Toate aceste considerațiuni de mare valoare sunt atâtea
datorii pentru națiunea noastră, ca și noi să intrăm în luptă, ca și noi
să punem umărul, ca și noi să împreună-lucrăm la curmarea unui
rezbel care, cu cât se va prelungi, cu atât mai mult va seca forțele
noastre morale și materiale.

Deci, pentru apropiata dobândire a păcii mult dorite, pentru
întemeierea solidă a drepturilor noastre de națiune liberă și de sine
stătătoare, pentru întărirea stimei și încrederii către noi a națiunilor
străine, invocând numele marilor noștri domni eroi, odată energici
apărători ai Creștinismului în Orient, luând exemplu de la bătrânele
noastre oștiri care, în timpurile de glorie au preumblat triumfătoare
drapelele romane, de la Marea Neagră, până la țărmul Mării Baltice,
noi am trecut Dunărea! Invocând pe Dumnezeu în mâna căruia este
soarta bătăliilor, bătrâni și tineri, oșteni ai României, noi știm ce
Națiunea așteaptă de la brațul nostru! Domnilor ofițeri și soldați –
noi ne vom face datoria! (...)

Înainte, cu Dumnzeu, pentru țara noastră, pentru legea
noastră!

Episod din războiul cu turcii din anul 1877-1878.
Moartea Căpitanului NicolaeWalter Mărăcineanu

Nicolae Mărăcineanu s-a născut în Capitala București la anul ....1
din părinți români și zicea că numele său de Mărăcineanu derivă de la
renumitul Banu Mărăcine („Marequisul de Ronsard”) ce a plecat din
România cu o ceată de Români soldați aleși în ajutorul Franței, în Evul
Mediu, la anul 1346, pe timpul Regelui Philip al VI-lea de Valois. A
intrat cadet (junker) într-un regiment de lăncieri, dar fiind făcut
locotenent a intrat în arma Infanteriei.
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A fost (Walter Mărăcineanu, n.n.) unicul fiu la părinții săi. După
ce a fost avansat sublocotenent, părintele său a încetat din viață.
Maică-sa fiind încă tânără, i s-a oferit un al doilea bărbat, ce se numea
Waltier (englez de origine), foarte bogat, pe care l-a și luat de bărbat.
Acesta, trăind câțiva ani fără a avea copii cu mama lui Nicolae
Mărăcineanu, se îmbolnăvește greu, atunci chemând la sine pe fiul său
vitreg Nicolae, ce era sublocotenent, și-i propune a adopta și numele de
„Walter”, între acel de Nicolaie și cel de Mărăcineanu. Pentru aceasta
Waltier, părinte vitreg, i-a lăsat toată averea cu testament nevestei sale,
sau mamei lui Nicolaie, făcând și pe Nicolaie astfel moștenitorul său.
Acestea mi le-a spus cu o ocaziune însuși Nicolaie Mărăcineanu în anul
1874, când eram în Galați, în
regimentul de linie subalternul lui la
Compania I-a, pe care o comanda.

În anul 1874, fiind eu proaspăt
sublocotenent, am venit în
Regimentul 8 linie, după al 4-lea de
linie, de la Craiova la Galați. Aici am
cunoscut pe Nicolaie Walter
Mărăcineanu, care comanda
Compania I-a. În tot timpul cât am
fost în compania sa, a arătat o iubire
și camaraderie frățească, vis-a-vis de
subalternii întregii Companii. Era om
blând și foarte onest, având
cunoștințe întinse în litere, vorbea
foarte bine limba franceză și puțin
italiana și germana, era un om vesel și
nu purta ură pe nimeni.

8. Căpitanul Nicolae Valter Mărăcineanu (fototecaMNIR)

Era foarte iubit de Companie, era un caracter deschis și făcea
observații fără a jena pe inferior. Decis pentru militărie, cu o inimă
românească – ori a învinge, ori a muri.

La 1 Mai 1877 (a se vedea acest carnet la pagina 24)2, eram cu
regimentul în satul Stănești, lângă Giurgiu, acolo la serbarea zilei de 1
Mai (Prima dies majalis) ce se face de obicei pe regimente în Armata
Română în toți anii, primarul comunei fiind un bărbat verde, român cu
inima, unul anume Stănescu. Dacă nu mă înșel, fiind invitat la masa
ofițerilor, a ridicat un toast și a reamintit faptele lui Mihai Viteazu,
numind, între altele, și pe al 8-lea (regiment, n.n.) de linie, împreună
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cu tot corpul ofițeresc, „bravii din al 8-lea de linie”, fără a zice „viteji”,
căci pentru acest titlu se reclamau fapte, și numai după luptă ne va
numi și „viteji”.

Atunci se ridică de la masă căpitanul Mărăcineanu și afirmă, în
numele corpului ofițeresc și al întregului regiment al 8-lea că „noi nu
am avut ocazia, dar în curând o vom avea, și mă jur pe numele de
român și de ofițer român că nu se va găsi în al 8-lea un om, cel mai de
jos gradat, care să nu meargă cu pieptul deschis spre a zdrobi acel
păgân de turc care de secole vine și batjocorește pe români. Noi,
strănepoții lui Mihai Viteazul, nu vom rămânea mai prejos decăt au
fost vitejii viteazului Mihai, căci simțim în vinele noastre cum încă mai
curge tot același sânge biruitor și neînspăimântat românesc. Iar eu, cel
ce vă vorbesc, scumpii mei camarazi și frați români, în fruntea întâiului
batalion din al 8-lea (regiment, n.n.), voi fi la cel dintâi atac și sunt
sigur că noi vom câștiga gloria nemuririi, vom învinge orice dușman
(...). Îi vom îngenunchia înaintea vârfului baionetelor noastre (...). Eu,
căpitan Mărăcineanu, Comandantul I-lui Batalion, sunt convins până
în suflet că oriunde voi merge cu acest Batalion voi învinge sau voi
muri pe câmpul de onoare, unde mor vitejii! Să trăiască al 8-lea de
linie!” Aceste cuvinte s-au rostit de însuși Mărăcineanu la masă.
Domnul Colonel Ipătescu Grigore, comandant al Reg. și comandant al
Brigăzii, precum și domnul locotenent colonel Poenariu Constantin, ce
era în al 8-lea, înainte de a trece Dunărea, trimetea tot pe I-ul batalion
pe malul Dunării la Negoiu și Rast, vis-a-vis de Lom Palanca turcească,
pentru că aveau o deosebită încredere în comandantul său, care era
Mărăcineanu!

La 12/24 august 1877, întâiul batalion a trecut primul Dunărea
și dimineață s-a pus în avanposturi, la Ghighiu Mahala, spre Plevna. În
ziua de 29 august a intrat I-iul batalion în avanposturi și, la 30
dimineață, la ora 5, s-a schimbat pentru a se pregăti de atac. Parcă îl
văd pe căpitanul Mărăcineanu în ziua de 30 dimineață că vorbește: „Să
se odihnească oamenii, că la 10 mergem la atac cu I-ul batalion, să
mănânce și să se culce”! Asta era la ora 7. „Atunci să fim gata să luăm
reduta Grivița și deseară vom dormi în redută!”

La ora nouă și jumătate, urmând a pleca la atac, zice căpitanul
Mărăcineanu ofițerilor din batalion: „Domnilor, să vă îmbrăcați în
hainele cele mai bune, că acum mergem în cea mai mare ceremonie ce
putem avea în parada militară!” Trupele ajungând pe câmpul de luptă,
(după cum se descrie în Notes la pagina 84, la pagina 72 și
următoarele), aici, la momentul indicat de colonelul Ipătescu,
Căpitanul Walter Mărăcineanu comandă: „Batalion! Înainteee – marș!
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Direcția la dreapta!” Îndată ce s-a pornit batalionul s-a vărsat o ploaie
de gloanțe asupra noastră (eu eram în acel Batalion, în Compania a 4-
a). Căpitanul mergea pe jos, înaintea flancului drept al Batalionului
unde era Compania I-a ce o comanda tot căpitanul (nemijlocit, n.n.).

Soldații își făceau cruce și ziceau „Doamne ajută!”, iar Căpitanul
le zise: „Nici unul din oameni să nu rămână în urmă! Fiți voinici și
mergeți înainte! Care mă veți vedea că rămân eu, vă dau voie să trageți
în mine cu pușca!” Focul inamicului fiind viu, glasul Căpitanului striga
„Înainte!” cât putea, și zicea: „Fiți cu curaj și nu vă sfiiți, băieți, să nu
râdă turcii de noi! Să luăm reduta!” Ajunși la poalele dealului pe care
era reduta, căpitanul zice: „Răsuflați puțin că apoi dau atacul și atunci
odată cu toții să vă vă repeziți cu baionetele asupra redutei strigând
URAAA!”, după care zice gornistului:

9. Asaltul de la Grivița (historia.ro)

„Sună atacul și strigă URA!” Oamenii se urcă străbătând printr-
o pădure deasă, cu Mărăcineanu înainte. Îmi spun soldații că Walter a
picat, a căzut Horea, au căzut și alții.

Atunci am aruncat ochii la dreapta mea și întradevăr văzui pe
Căpitanul Mărăcineanu căzut 15 pași la dreapta mea, eu fiind cam la 10
pași departe de șanțul redutei. Prea puțin l-am privit, căci gândul îmi
era la turci. Din redută se încetase focul și era aproape a se retrage sau
a se preda, dar cât timp l-am văzut, se prezenta astfel:
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Îmbrăcat în tunică și cu eșarfă, era căzut și stătea în
genunchi, strâns în brațe cu capul la pieptul soldatului ce-l avea
de ordonanță. Fața îi era galbenă palidă și vorbă nu am auzit.
A fost lovit de un glonț în piept și nu s-a mai putut ridica.
După ce a căzut acolo, sigur a și murit, la o depărtare de 25
de pași de redută. Calul lui (o iapă șargă) era cu capul în jos,
spre căpitan, era rănit și calul la o buză și-i curgea sânge
peste căpitan.

10. Căderea eroică a căpitanului Valter Mărăcineanu (Oscar Obedeanu)

El dorise să dirijeze Batalionul spre ieșirea redutei, după cum
spusesem eu, care făcusem recunoașterea. Eram tocmai pe muchia
dealului și la dreapta ieșirii redutei, atât eu cât și Căpitanul. Însă el era
rănit de moarte, acolo căzut și apoi mort, căci soldatul nu l-a putut
aduce. Ceilalți nu se mai uitau la răniți și după retragerea ce s-a dat
prin semnal, turcii au ieșit din redută și sigur l-au luat pe căpitanul
Mărăcineanu și l-or fi îngropat, căci era foarte bine și curat îmbrăcat.
Aceasta era pe la ora 5 ½ seara; și calul l-au scăpat de pe câmpul de
luptă, căci oamenii noștri s-au retras, și răniți, și morți fiind peste
noapte cercetați, căutați de turci după bani și alte obiecte, pe care i-au
omorât jefuitorii într-un mod barbar și crud. Aceasta e moartea și
finele vieții căpitanului Nicolaie Waltier Mărăcineanu. După ce s-a
căutat și nu s-a putut găsi corpul căpitanului, s-au trimis familiei,
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mamei sale, calul și cu bagajele, iar pentru memoria acestui brav și
viteaz căpitan, Capitala București a dat stradei unde sunt casele
familiei numirea de: Strada Walter Mărăcineanu.

10. Cenotaful căpitanului Nicolae Valter Mărăcineanu
11. „Santinela” (Oscar Obedeanu)

Acestea le-am scris aici pentru a eterniza memoria iubitului și
scumpului meu camarad și frate de armă, fiind martor ocular în toate
și le transmit posterității spre a vedea și cinsti faptele și bărbații plini
de glorie și nemurire ce au făcut resbelul cu turcii în anul 1877 și 1878,
de a câștigat România Independența și s-a înălțat la rangul de Regat.
Scris-am astăzi, miercuri 19-31 luna august anul 1881, în orașul
Focșani, Lt. Stanciu, în regim(entul). 10 de Dorobanți, districtul Putna.
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11.

NOTE
1. Nicolae Valter Mărăcineanu s-a născut în 20 mai 1840.

Carnet, pagina 24: 30 Sâmbătă, repaos în satul Stănești. Luna
Mai 1877. 1 Mai Duminică. Astăzi a fost foarte cald, ceea ce încă nu a
fost așa în acest an. De dimineață la popota ofițerilor am avut invitat
și pe primarul comunei Stănești, un adevărat Român, care a
remarcat pe scurt faptele lui Mihai Viteazu și lupta lui Stroe Buzescu
(duelul) cu hanul tătarilor la Putineiu, aproape de Stănești. Printre
acestea a ținut și un toast în sănătatea gradelor inferioare din
Regimentul al 8-lea, cele ce sunt elementul principal oriunde. Pe urmă
s-a întins o horă românească la care a participat toți ofițerii mesei



152

împreună cu Regimentul întreg, astfel că ziua de 1 Maiu a fost
celebrată toată ziua cu muzică. La orele 9 ½ ne-am pus la masă și pe
la 3 ½ a mai rămas hora, dar eu m-am dus la orașul Giurgiu cu alții,
Dumitrescu, Georgescu, etc. Acolo am găsit pe Viișoreanu și Catul,
amici nedespărțiți. Cu toții unindu-ne am petrecut cu muzică până la
12 ½, când am plecat la Stănești.

2.La pagina 108 din manuscris și următoarele, până la finalul
relatării (pag. 113), Dumitru Stanciu relatează două episoade petrecute
în timpul jefuirii cadavrelor de soldați români de către soldații turci
ieșiți special pentru aceasta din reduta Grivița 2, în seara/noaptea zilei
de 30 august, după retragerea trupelor asediatoare, deci după căderea
căpitanului Nicolae Valter Mărăcineanu. Redăm în continuare cele
două episoad relatate de autorul jurnalului:

Alte „Episoade din timpul rezbelului din 1877-78”.

În luna august 30, anul 1877, după lupta ce au avut
Regimentul 10 Dorobanți și Regimentul 8 linie la Reduta Grivița nr. 2,
spre seara acelei zile, după ce trupele noastre se retrase, au ieșit turcii
din reduta lor și au năvălit asupra morților și răniților români, spre
a-i jefui și mutila. Așa că s-a întâmplat văzând un sergent român
mort, din Regimentul 8 linie (anume Dumitrescu, născut în Brăila, ce
era voluntar în Armată), pe care îl trăsese deasupra lui soldatul
Marin Nicolaie, din Regimentul 10 Dorobanți, născut în Mărșești,
Districtul Putna, ce era rănit la un picior. Spre a se ascunde de turci,
a nu-l tăia, s-a făcut și el că e mort, fiind cu fața în jos, înămolit cu
obrazul și toată fața în noroi, fără a mișca. Turcii văzând semnele de
galoane de aur la sergentul mort, au tras doi din ei tresele și, cu
baioneta, l-au străpuns și tăiat în bucăți pe sergent, deasupra
soldatului Marin Nicolaie, ce se prefăcea că e mort. [Așa] umplându-l
de sânge și tâind chiar mantaua în spate a lui Marin. După această
răzbunare, a apucat un turc pe Marin de centură și l-a întors cu fața
în sus, i-a luat centurionul și arma, l-a căutat în pozonarele mantalei
de bani și în urmă a plecat la alți răniți și morți, neobservând că
acesta era viu. După retragerea turcilor în redută, la un semnal dat,
acest Marin Nicolaie s-a retras și el pe la miezul nopții și, ajungând la
santinelele române, de aici s-a transportat la Ambulanța Divizionară,
de unde intrând în spital s-a făcut sănătos și a urmat serviciul până l-
a trecut în rezervă, fiind din Contingentul 1874. Trăiește în Mărășești.
În aceeași zi, lângă redută fiind un soldat din Regimentul 8 linie, foarte
greu rănit, și aflându-se și un turcu lângă el rănit, turcul se târăște și
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apucă cu gura demâna soldatului și îl mușcă, cât a putut. Soldatul scoase
un vaiet, abia, din piept. Atunci, sergentul Stoenescu Nicolae (născut în
Bârlad, făcut sublocotenent), fiind rănit pe câmp și văzând pe turc ce face,
apucă și el arma cu mâna dreaptă și nefiind departe de el, se apropie
târându-se și înfige baioneta în coastele turcului, răzbunând și el, cu acest
mod, pe scumpul său camarad.

Acestea sunt scrise aici după cum însuși le-a [descris] martori
oculari, ori ca soldatul Marin Nicolaie și Sublocotenent Stoenescu.

La Focșani, la 25 Decembrie, anul 1880.
Lt. Stanciu

Despre capitularea armatei turcești

28 noiembrie 1877 (...). Turcii luptându-se la desperare și
văzând că înainte nu pot și a se retrage iarăși nu mai pot și fiind chiar
Gaziul Osman rănit la genunchiul piciorului stâng, a decis ca armata
turcă să depună armele și să se predea împreună învingătorilor,
nemairămânând nimic de încercat de Osman. Așa Generalul Cerchez,
pe atunci Colonel, a vorbit cu Osman, care i-a dat sabia sa Colonelului,
dar Cerchez i-a înapoiat-o lui Osman, zicând că se cuvine M.S.
Domnitorul Carol I, comandantul tuturor trupelor de împresurare a
Plevnei. Osman puindu-se într-o trăsură, alături de medicul său, a
așteptat sosirea M.S. Carol I, care, neluându-i sabia, l-a pornit (...) la
Marele Cartier Rusesc al Împăratului Rușilor Alexandru II. Acesta,
văzând sabia sa, i-a primit-o și i-a înapoiat-o pe dată, zicând că este
demn de a o purta, căci se luptase vitejește și merită lauda lumii întregi.

(...) S-a constituit cu mic cu mare prizonierii din rezbel, toată
suflarea turcească, împreună cu populațiunea. Acest tablou ar fi fost
demn de văzut de orice om. După ora 11, zăcea mii de turci morți și
răniți, împreună cu familiile și vitele lor, ce le duceau legate femei și
copii plângând; muniția de război trântită jos (nu în piramide), tunuri
sparte, arme frânte, săbii fier de Damasc cele mai bune asvârlite pe jos,
un vaiet de răniți, femei și copii, care trântiți peste oamenii toți
îngroziți. De această lovire mortală, oastea turcească nu mai era, era
acum numai oameni grămădiți ca oile și înspăimântați, pe grupuri de
companii sau batalioane, care se așteptau, după obiceiul lor, a fi tăiați
și omorâți. Nu ziceau nimic și îngroziți stăteau grămadă. Un dezastru
pe muniție și material de război turcesc. Populația înspăimântată s-a
instalat iarăși pe locurile lor, la Plevna, iar turcii ostași, din 60.000 au
căzut 15.000 și 45.000 s-a făcut prizonieri pe care adunându-i, i-a
pornit în Țara Românească și Rusia.
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Iar muniția de rezbel s-a împărțit între Români și Ruși, luând
Românii 36 tunuri și 4.000 arme Henry Martin, 9.000 arme Schneider
(?), iar drapelele turcești nu sau găsit, casele de bani fiind pe isprăvite,
nu s-au găsit bani.Turcii aveau o provizie pe 5 zile, încă, în pesmeți. (...)
Pe șosea era plin de cadavre, sângele înroșise șoseaua și câmpul.

12. „Convoiul prizonierilor turci” – Nicolae Grigorescu

Această zi a pus capăt suferințelor cele nemaiauzite ale armatei
de împresurare, ce era la număr de 50.000 Români și la 80.000 Ruși,
de la 27 și 28 octombrie, în urma cruntelor bătălii (...) după o lună de
zile de împresurare, în care interval au pierit foarte mulți bravi din
acest cerc de fier. În acest interval,
armata de împresurare a avut de luptat
și cu elementele naturii, frigul în
continuu și căderea cea timpurie a
zăpezii și înghețului în septembrie, au
făcut să degere mulți soldați la picioare
în tranșee. Lipsa de hrană, adesea
porumb fiert, foarte rar friptură, era
mâncarea soldatului pe câte 3 zile, ce sta
neschimbat din avanpost,
îmbrăcămintea slabă și țintită veghere
asupra inamicului.

13. P.S. (n.r.)
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14. Și, cum viața merge înainte, artiștii vremii au redat și primele semne ale păcii -
bal mascat cu ofițeri ruși la Zimnicea, 1877 (piatra.org)
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MĂTCĂLĂUL LA ROMÂNOFONII DIN KLADOVO

dr. Silvia-Diana ŠOLKOTOVIĆ

ABSTRACT: In the Eastern Serbia, a large number of people use archaic
dialects of the Romanian language. Although no school and no church in their native
language have been here for nearly 200 years, and the territories were constantly
occupied by powerful empires (Greek, Roman, Bulgarian, Ottoman, Austro-
Hungarian), people preserved their old language through traditions, although the
Serbian language is in officially use. One specific feast is Little Easter orMătcălău, on
Monday, a week after Orthodox Easter. One of customary habits kept since the
Thracians on that specific day, closely related to matriarchal family’s organization in
this population, is the înfârtățitul (similar înfrățitul / însurățitul from Romania).
The ritual was accepted and even used by the church at a time and sometimes even
today. This custom is still present in many villages, with a different ritual, but with
the same goal: to link an alliance based on friendship with the purpose of mutual aid.
Besides that,Mătcălău is a day for rituals for the deceased who died without light.

Keywords: Timoc, obiceiuri, înfrățitul, Paștele mic, românofoni

I. Introducere
Lucrarea de față are ca scop prezentarea sărbătorii Paștele Mic

din zona Serbia de Răsărit, mai exact, din plasa Kladovo. În partea
estică a Serbiei trăiește, alături de alte etnii, o comunitate românofonă,
care este împărțită, în funcție de graiurile folosite, în patru categorii:
țăranii, la est, în jurul orașelor Kladovo, Negotin și Zajecar, care
vorbesc în graiul oltenesc, numiții ungureni, care se află la vest în
zonele Homolje, Zvizd, Stig, Branicevo, Mlava, Resava și în jurul
orașului Cuprija, care folosesc graiul bănățean, muntenii, în partea
centrală, în zonele Porec și Crna Reka și folosesc un grai amestecat și,
în plasa Majdanpek, un grup separat, bufanii.

Populația satului Podvrška, situat pe munte, la 12 km de
Kladovo, este o oază de ungureni într-o masă de țărani. Obiceiul
înfrățirii la locuitorii satului, numit Înfârtățit, este important, printre
altele, și datorită conservării limbii române și prin aceasta, a identității
etnice a localnicilor de-a lungul veacurilor. Ritualul constă într-o
înrudire mistică, devenită după ceremonialul tradițional - „de sânge”.
Uneori, în cadrul ritualului, sângele a fost înlocuit cu vin. Mai recent,
schimbul original de fluid a fost uitat. De multe ori, ceremonialul are
loc prin invocarea zeilor, a sfinților, a lui Dumnezeu. Scopul lui
principal a rămas însă, indiferent de perioada în care s-a efectuat,
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același: întărirea unei legături, care nu este biologică, între două sau
mai multe persoane. Motivul inițial a fost unul de tip economic: de
ajutor mutual, de conservare a proprietății sau chiar a numelui. Mai
apoi, înfrățirea a devenit o consfințire a dragostei frățești. Un motiv
secundar, folosit în practicile magice a fost, și încă este actual în Serbia,
cel terapeutic. În familiile îndoliate, ritualurile legate de scosul la
lumină încep din sâmbăta premergătoare, odată cu apusul soarelui,
pentru persoana/persoanele actante. Denumită popular Mătcălău,
sărbătoarea e una precreștină, lucru dovedit de legăturile htonice
prezente atât la Înfârtățit, cât și în rugăciunile pentru Scoaterea la
lumină, deși în acestea apar denumiri de sfinți creștini.

II. 1. Istoricul și răspândirea obiceiului de înfrățire

Obiceiul înfârtitului este unul foarte vechi, cu rădăcini adânci în
antichitate. Antonić afirmă că era folosit de către sciți și germani
(Antonić, 1977), iar Jireček susține că a fost răspândit și la bizantini,
vlahii din Tesalia, ruși și polonezi (Jireček și Radonic, 1978).

La grecii antici, obiceiul purta denumirea de Adelphopoiesis,
iar la romani de Ordo ad frateres fakiendum. În Evul Mediu, biserica
ortodoxă a adoptat ceremonialul și acesta a fost sub patronajul religios
până destul de curând. În Serbia încă existau la începutul anilor 2000
mânăstiri care, în anumite zile oficiau, într-un mod discret, ritualuri de
înfrățire în scopuri vindecătoare așa cum vom exemplifica în lucrare.
Una dintre cele mai vechi dovezi scrise ale efectuării ritualului în
lăcașurile sfinte se află în arhivele Bisericii Sfintei Jovana din Trogir și
este datată 1394. Cea de-a doua, din 1463, este în arhiva istorică a
orașului Dubrovnik (Antonić, 1977).

În Anglia și Irlanda biserica catolică a practicat, de asemenea,
ritualul înfrățirii în fața altarului. Dovada credinței că legăturile de
acest tip sunt veșnice o aduc vechile cimitire unde frații de cruce sunt
înmormântați împreună.

În România încă se practică pe alocuri ritualul, de multe ori o
variantă modernizată a acestuia. De obicei, are loc de Dragobete,
sărbătoarea națională a îndrăgostiților, sub forma de însurățit sau
înfrățit, în funcție de sexul participanților. El reprezenta legătura
dintre două persoane de același sex care pe parcursul ceremoniei își
amestecau sângele printr-o crestătură în formă de cruce de la
încheietura mâinii stângi (în prezent, datorită amenințării diferitelor
boli cu transmitere sanguină, această parte este efectuată doar simbolic,
fără a exista o incizie propriu-zisă). Crestarea mâinii este, conform
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etnologilor, de origine tracă și ea a fost preluată și de iliri. Scopul
acestei comuniuni este oficializarea unei legături dintre prieteni care se
consideră la fel de apropiați ca și cum ar fi înrudiți. De obicei
participanții sunt foarte apropiați ca vârstă și sunt tineri sau copii.
Biserica ortodoxă a declarat obiceiul ca fiind păgân, deci a fost
anatemizat. Cu toate acestea, obiceiul s-a menținut. Astfel, interesant e
de menționat o variație a ritualului în Valea Jiului unde înfrățirea se
face cu o persoană mai în vârstă, influentă, de sex masculin, care
primește numele de tată de cruce. Acesta are, de fapt, atribuțiile unui
naș: de a susține copii de cruce (care pot fi și băieți, și fete) moral și
financiar.

LaMoldova Nouă și satele din jur, unde locuiesc și etnici sârbi,
obiceiul poartă numele de cumăcit, ceea ce în traducere ar însemna
nășit. El presupune înfrățirea unui număr impar de băieți, care se
numesc poțe sau, separat, de fete, cumace. Are loc în prima zi de luni
de după Paște, la Paștele Mic acasă la un copil. Copiii, în număr impar
și organizați după sex, aduc cadouri și ouă roșii și poartă coronițe din
nuiele de salcie. Se duc sub un pom, fac roată în jurul acestuia, în timp
ce cântă, se învârt de trei ori. Apoi fiecare prin coroana lui dă darul
adus iar apoi tot prin coroană, dar de data aceasta ridicată la nivelul
capului, se sărută de trei ori pe obraji. La sfârșit, mamele rup coronița
și o aruncă în pomul în jurul căruia s-au învârtit urând copilului să
crească atât de mare cât a ajuns coroana în pom.

La momârlani, înfrățitul se face în grup. Astfel, un număr
impar de copii de același sex formează grupul cu o singură persoană de
sex opus. Ies pe poiană purtând buchete de flori în mâini și se crestează
la încheietura mâinii stângi. Își unesc mâinile în dreptul crestăturii și
apoi aruncă buchetele într-o apă curgătoare.

În Voivodina, românii sărbătoresc Paștele Mic în ziua de
marți de după săptămâna Paștelui și îl numesc Mătcălau (denumire
folosită și de românofonii din Serbia de Răsărit). În Banat se înfrățesc
copiii mai mici de 14 ani. Ritualul are loc sub meri înfloriți. Sub măr se
așeză ouă roșii și sare, iar copiii se prind în horă în jurul pomului și
cântă: „Prinde-te, văruică,/ Prinde-te, soruică,/ Cât om fi și vom trăi,/
Tot văruică să ne zicem./Cine văruică nu-și zice,/ Degetul cel mic să-i
pice!/ Văruică cu văruică,/ Ortac cu ortac,/ Ciză cu ciză,/ Mătcălău cu
mătcălău” (Bronț, 2013). În timp ce se învârtesc, un adult pune copiilor
pe cap, pe rând, o coroniță de flori, astfel încât ajung toți să o poarte.
Copiii continuă să cânte și să joace până când și ultimul dintre ei a
purtat cununa. După aceea prin ea, copiii ciocnesc între ei ouă spunând
că rămân frați (surori) până la moarte. Obiceiul a fost adoptat de
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școlile generale din regiune prin excluderea ciocnirii ouălor și fixarea
lui ritualică la sfârșitul clasei a patra când elevii, conform politicii
educaționale din Serbia, sunt reîmpărțiți pe clase pentru ciclul
gimnazial.

În Serbia există o zicătoare care explică importanța și
seriozitate actului înfrățirii: „Frații se pot certa, dar nu și frații de
cruce”. Există încă biserici în Serbia de sud-est unde se oficiază
înfrățiri, cum ar fi Sfânta Paraschiva din Paračin sau cea din Boljevac,
deși, oficial, după canoane, nu este permis.

Cum spuneam în introducere, un scop al înfrățirii este cel
terapeutic. Mai exact, există practici magice de legare a unui bolnav de
o persoană sănătoasă în vederea lecuirii celei dintâi. Mai des, se
întâlnește folosirea înfrățirii în scopul prevenirii morții în cazul
gemenilor, a persoanelor foarte apropiate, a persoanelor cu aceeași
dată de naștere în cazul decesului unui membru al acestui tip de
cupluri.

II. 2. Înfârtățitul la Podvrska

Ritualul de înfrățire în regiunea Timoc este foarte extins și
variat. Are loc în poiene, lângă ape curgătoare, la cimitir, la biserică sau
la mănăstire. Cei care se leagă în acest mod n-o fac niciodată singuri, ci
au ca intermediari adulți, popi, călugări sau vrăjitori. Există date
speciale stabilite din vechime pentru ritual, la fel și un timp specific
executării practicii ritualice: la răsărit, după prânz, noaptea. Obiceiul
care are loc în prezența unui terț este cel mai răspândit și cel mai
simplu în medicina populară (Živanović, 1976).

Urmele obiceiului se pierd în negura timpului. Cei mai bătrâni
locuitori ai satului nu-și aduc aminte că obiceiul a fost împrumutat de
altundeva sau adus după înființarea satului, ci că a existat
dintotdeauna. Și că în fiecare an la Mătcălău (Paștele Mic) s-au înfrățit.
Nu numai copiii, ci și adulții. Numai că în vremurile copilăriei și
tinereții lor erau mult mai multe cununi aruncate pe pârâu. Nu că
obiceiul ar fi fost uitat, ci fiindcă satul se golește pe zi ce trece. Cei
tineri pleacă la studii sau se angajează și nu se mai întorc. Cei plecați în
Serbia sau, majoritatea, în străinătate, în special în Austria, vin în
concedii acasă, dar de Mătcălău sunt deja plecați (dacă au venit de
Paște).

Mătcălăul este ținut în toată Serbia de Răsărit în prima zi de
luni de după Paște (deodată cu Paștele Blajinilor sau Paștele Morților
la românii de la nord de Dunăre, n.r.). Dimineața e obișnuită, lumea își
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vede de treabă, ziua nefiind tratată ca o sărbătoare. După prânz însă
femeile vopsesc ouă roșii iar copiii merg și culeg crengi de salcie.
Babele (bunicile) împletesc cununi cu mlădițe și cu panglici roșii. Mai
recent, cununile s-au transformat în coronițe îmbogățite cu flori de
câmp, sau în ultimul timp, și de grădină.

Se iese pe poiană sau lângă pârâu, depinde de locul unde
locuiesc sau se strâng la joacă copiii. Nu este o sărbătoare a tuturor
celor din sat, ci fiecare grup și-o face la locația lui. Copiii se aleg între ei
fără a exista o regulă privind sexul, numărul sau vârsta. De obicei
mamele sunt cele care îi însoțesc, întrucât ca în cazul oricărei tradiții
vechi, principiul feminin este cel dominant. Fiecare copil are coronița
lui care i se pune pe cap. Apoi doi câte doi, apucându-se de după umeri,
participanții fac o pereche și învârtindu-se, cântă: „Văruică, văruică,
cât e lumea și pământul!”. Se învârtesc spre stânga de trei ori până
când se epuizează toate combinațiile posibile astfel încât să nu rămână
pereche care să nu fi jucat împreună. După aceea își scot cununile de
pe cap și, tot doi câte doi, prin ambele cununi pe care le țin cu mâna
dreaptă, schimbă între ei ouăle cu mâna stângă, de trei ori, având grijă
să nu le scape. Pentru fiecare schimb, un ou nou, așa că ritualul nu se
încheie până când nu au fost schimbate ouăle care au fost aduse, în
funcție de numărul de participanți. Ouăle, mi se spune, erau odată
numai roșii. Acum sunt și multicolore, cu sclipici, cu aplicații.

Întrucât termenul de văruică (termen care apare în cântec și
care e folosit între cei care s-au legat) este de gen feminin, am întrebat
care este varianta masculină, căci, deși când am vizionat evenimentul
nu erau decât fete, mi s-a spus că participă și băieți și chiar adulți,
uneori (când vor să convingă vreun copil mai rușinos). Dar nimeni n-a
știut să îmi ofere altă denumire. Mi s-a spus că aceasta este folosită în
mod generic și că nu este tratată ca una definind exclusiv genul
feminin. Și mi s-a mai oferit și informația că întotdeauna fetele au fost
interesate de ritual într-un număr mult mai mare decât băieții, ca un
motiv al inutilității unui termen separat.

După ce au schimbat între ei ouăle, copiii fug spre cel mai
apropiat pod și de acolo aruncă cununa să fie purtată de apă la vale.
Pârâul fiind destul de mic, copiii fug de-a lungul malului și o mai
desprind de prin bălării cu bețele. Se spune că atât cât o va purta
pârâul la vale atât va dura prietenia consfințită prin ritual. Interesant e
că înfârtățitul pare a avea termen: până la Mătcălăul viitor. De multe
ori copiii își schimbă grupurile între ei anul următor, așa că este uitată
înfrățirea anterioară. Cu alte cuvinte, motivul principal al realizării
unei legături trainice, pe viață, a fost uitat.
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Ritualul e unul simplu, deschis. Nu e restrictiv, nu e rigid. Nu
presupune incizii și schimb de sânge. Cântecul e scurt și cuprinzător.
Pașii pentru horă sunt obișnuiți. Schimbul de ouă, ca un joc. Aruncarea
și urmărirea coroanelor în drumul lor, relaxantă. De multe ori
instrucțiunile date de adulți copiilor sunt în sârbă. Limba maternă
moare treptat. Doar cântecul rămâne în românește. Văruică, văruică...

Coroana, ca orice cerc ritualic, reprezintă o cale de trecere. Pusă
pe cap leagă, prin intermediul copilului, cerul de pământ, cosmicul de
teluric, spiritul de material. Deschide poarta spre captarea energiei
solare și de transmitere a acesteia în ființa terestră. Al doilea cerc, hora,
unește energiile într-una singură, întărind-o pentru perioada ce
urmează. Aruncarea lor în apă este ofranda adusă zeităților.
Imprimarea energetică este astfel închisă. Apa le primește și le poartă
făcând legătura cu lumea de dincolo. În multe alte ritualuri magice
legate de decedați sau de ființe mitice se aruncă ofrande în apă. Este
împământenită credința că apa poate pătrunde în lumea de dincolo
acolo unde se află spiritele. Acestea sunt chemate în ajutor, fie că sunt
cele ale anceștrilor, fie ale forțelor demonice. Pârâul curge și duce cu el
un nou început purificat. Semnifică schimbarea.

Spre deosebire de canoanele creștine, ființele demonice nu sunt
considerate în Timoc complet malefice, așa cum nici cele sfinte nu sunt
etaloane exclusiv pozitive. De aceea ele sunt chemate în ajutor și
respectate, nu doar din teamă. Totodată, cultul strămoșilor este foarte
înalt cotat. Astfel strămoșii sunt ajutorul principal al familiei. Sistemul
pomenilor, care este foarte complex și bogat, asigură celor rămași
protecția și sprijinul de pe lumea de dincolo. Deci urmașii datorită
ofrandelor făcute cu aproape orice eveniment (cum este și cel de față)
se simt îndreptățiți să ceară și să aștepte și de la strămoși, și de la
ființele supranaturale. Ofranda simbolizată de poarta spre cer și în
același timp și poarta spre ceilalți, este trimisă ca dar suprem, prin
aruncarea în râu, lumii de dincolo. Viitorul oferit trecutului pentru ca
anceștrii să-și sprijine urmașii.

Ouăle sunt simbolul vieții în incipit. De culoarea sângelui, a
vieții. Fierberea lor, la fel ca și a grâului pentru colivă reprezintă
înlocuirea jertfei de sânge originale, suprimarea unei posibile vieți
fiind jertfa supremă.

Trecerea ouălor prin tunelul format de cele două coroane indică
darul primit și darul dat. Promisiunea ajutorului viitor. Bucuria de a
schimba. Modul pedagogic de a demonstra că dacă vrei să primești,
trebuie să dai. Și cu cât împarți mai mult, cu atâta vei primi mai mult.
Sau, cum scria Panea, „o succesiune de daruri și contra-daruri care
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urmăresc același țel: diminuarea distanței dintre cei implicați sau
atenuarea înstrăinării, acceptarea reciprocă.” (Panea, 2005) mișcarea
de du-te - vino a ouălor prin coronițe este urmărită de atenționările
privitorilor de a nu scăpa ouăle din mână. Procedeul de a schimba
ouăle între ele numai cu mâna stângă este unul care presupune, mai
ales când e vorba de mânuțe, dexteritate, concentrare și conlucrare.
Încă o pildă de reușită numai prin colaborare. Trecerea prin cele două
porți formate de coronițe reprezintă trecerea de la profan la sacru.
Schimbul de ouă, schimbul de jertfe, schimbul de daruri se face pe
terenul sacrului pentru a se întoarce la profan. De trei ori. O dată
pentru trup, odată pentru spirit și o dată pentru suflet.

Numărul trei este întâlnit în multe dintre povești, legende,
ritualuri. Poartă o încărcătură magică. Chinezii afirmă că e numărul
perfect.

Rotirea spre stânga. În timpul învârtirii, energiile (îmbogățite
anterior cu emanațiile cosmice) ale celor doi se sincronizează,
ajungând una. Despărțirea lor este urmată imediat de o unire a unei
alte perechi și astfel după o serie de descoperiri și separări se ajunge la
un echilibru care nu s-ar realiza atât de complet prin hora comună.
Brațele ridicate cu palmele sprijinite pe umeri dau o notă de egalitate
fiecărui partener pe timpul interacțiunii. Energia tocmai pătrunsă prin
coroană ajunge mult mai pură și mai puternică la umeri decât la mijloc,
având loc transferul în dublu sens. Ca și în practicile tibetane de
echilibrare a vibrațiilor energetice, rotirea în sensul acelor ceasului
aduce aportul de echilibru necesar în momentul interacțiunii a două
corpuri. Eforturile de potrivire a pașilor, vitezei de mișcare, poziției,
sunt destinate adaptării la celălalt, prin care se realizează. la nivel de
subconștient, că nimeni nu e singur. Că pentru a trece într-o nouă fază,
peste un prag, ai nevoie de ajutor. De cel cosmic prin energia cerească,
de cel uman, al celui legat de tine prin rotația spre echilibru sau prin
dăruire, de cel al lumii de dincolo, de energie subpământeană. Nu
există copac care să facă legătura între cer și pământ în jurul căruia să
se învârtă. Nu există intermediar, nici mag, nici preot. Totul e direct,
deschis și pur. Ca și copilăria.

Nu există o continuare a înfârtățirii. Odată coroanele dispărute
la vale pe firul apei, adunarea se destramă. Nu urmează nici schimb de
cadouri, nici mese festive. De obicei, în drum spre casă ouăle primite
constituie izvorul material de refacere.

Obiceiul de înfrățire este des asociat cu cel de prevenție
împotriva unei morți fulgerătoare. Ritualul apotropaic este necesar
întrucât se consideră că frații gemeni, cei născuți sau chiar și cei
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botezați în aceeași zi împart același destin. Prin urmare, dacă unul
decedează, pe celălalt îl poate aștepta aceeași soartă nefastă. Pentru
ritual este necesară asistența unei vrăjitoare sau a unui vraci și o
recuzită specială pe care acesta/aceasta o aduce: lanț, lacăt etc.
Subiectul este legat de un pom și nu de un om. Astfel, soarta îi va fi
schimbată. Este un mod de înșelare a Ursitei asemănător celui folosit
pentru copii bolnavi când sunt bebeluși. Acestora li se dau în casă alte
nume decât cel real, sau, preventiv, li se ascunde numele adevărat până
la botez. De multe ori, copilul e rebotezat acasă de către naș pentru a
înșela Moartea. Tot la fel înlocuirea decedatului cu un pom care este
dovada că geamănul rămas are frate, deci nu e cel căutat. Există multe
persoane care sunt cunoscute de comunitate sub un nume care nu are
legătură cu cel oficial. Pe de o parte, în satele românești acest lucru se
întâmplă datorită impunerii făcută de autorități odată cu alipirea, din
1833, a actualei regiuni Serbia de Răsărit, Regatului Serbiei, dar pe de
altă parte, această practică e premergătoare evenimentului politic,
fiind folosită din considerente profilactice, cum e, de altfel, la fel de
răspândită și în Oltenia.

În practica medicinei populare, înfrățitul e folosit cu scop
curativ. Ca intermediari pot fi preoții, călugării sau vracii care sunt
obligatorii. Aleatorie e persoana aleasă pentru înfrățire. Există mai
multe moduri, primul fiind respectarea dorinței bolnavului privind
alegerea unui prieten, frate etc., altul fiind visul, persoana aleasă
apărând bolnavului în timpul somnului. Datorită specificului ritualului
pe care îl voi descrie în continuare, se consideră că visul este trimis de
pe lumea cealaltă ca indicație pentru cel mai potrivit colaborator.
Potrivit nu atât pentru bolnav, cât pentru a intra în contact cu lumea de
dincolo. Înainte o persoană considerată a fi trimisă era străinul ajuns
în sat. Dacă înfrățirea are loc la biserică sau la mănăstire este ales
primul copil care intră în lăcașul sfânt sau, dacă se întâmplă să nu intre
nimeni, bolnavul iese în fața bisericii și alege primul copil care trece pe
stradă. La fel ca și nășitul, cererea de înfrățire nu poate fi refuzată.

Dacă intermediarul este vraci sau vrăjitoare, ritualul se
desfășoară la cimitir. Magul alege locul, acesta fiind mormântul unui
necunoscut îngropat în cimitirul satului: ori mormântul e prea vechi ca
să se mai știe al cui e, ori e al unei persoane străine, decedate în sat sau
apropierea lui și îngropate aici. Bolnavul are grijă să aducă o pâine
ritualică, vin, apă, iar vraciul piedică pentru cai, verigi și un lanț.
Vraciul/vrăjitoarea folosește piedica pentru a-i lega între ei pe cel
bolnav de cel sănătos, astfel încât monumentul funerar să se afle între
ei. De monument se leagă o ață roșie, iar la gâtul bolnavului una neagră.
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După patruzeci de zile se face schimbul: bolnavului i se pune ața roșie
care a fost pe monument, așa că cea neagră rămâne în locul ei. În
cadrul ritualului care începe în chiar momentul răsăririi soarelui,
bolnavul trebuie să fie curat adică să nu fi mâncat sau băut nimic în
ziua și noaptea precedentă. Mai întâi se leagă copilul bolnav de
decedatul din mormânt și apoi cel sănătos îl răscumpără, luându-l
drept frate. Pe parcursul acestor operații vraciul/ vrăjitoarea rostește
neîncetat incantații magice, descântece, întrerupte doar de șirul de
întrebări puse celui sănătos. Acesta trebuie să-și dea acordul la
înfrățire în câteva rânduri. În acest caz puterea de convingere a magiei
este hotărâtoare. Este încercarea de a se utiliza sănătatea celui chemat
să ajute în cadrul ritualului ca un factor de sugestie. Pe baza acestui
efort de convingere bolnavul va trece printr-un proces de
autoconvingere.

Dacă intermediarul e față bisericească, atunci ritualul are loc în
lăcașul de cult. Cei doi care se înfrățesc își sug unul altuia sânge din
degetul arătător, se sărută de trei ori și răspund pozitiv la întrebarea
care le e pusă tot de trei ori de către preot, dacă sunt de acord cu
înfrățirea.

În Serbia de Răsărit există, în afară de biserici, mânăstiri în care
se practică obiceiul: Suvodol, Kamenica, Vratna. Preotul rostește o
rugăciune specială în fața altarului, în biserică fiind doar cele două
persoane direct implicate pentru care în prealabil a fost făcută
programarea. De fapt, procesul propriu-zis este foarte asemănător cu
cel al vracilor. După rostirea rugăciunii (echivalenta descântecului),
preotul întreabă pe cel sănătos dacă, în numele lui Dumnezeu și al
sfântului patron al locașului (sau sfintei), îl ia de frate, de bunăvoie, pe
cel bolnav. Acesta trebuie să răspundă pozitiv și explicativ de fiecare
dată.

Dezlegarea de destinul nefast, în cazul gemenilor sau a celor
născuți pe aceeași dată și mai ales pentru cei botezați pe aceeași dată,
are loc și în biserici, numai că, de această dată, cei care trebuie feriți de
moarte sunt întrebați dacă îi iau de frați pe toți trei: pe Dumnezeu, pe
Sfântul… și pe persoana adusă ca substitut.

În toate cazurile, pentru ca rezultatul să fie pozitiv, bolnavul
trebuie să creadă, să fie convins de puterea de însănătoșire a ritualului
și prin aceasta să capete putere și încredere.

Un caz deosebit este acela când înfrățirea este făcută împotriva
voinței subiectului pentru care se organizează ritualul, mai exact mama,
sora sau fratele celui decedat, care, după părerea membrilor
comunității suferă prea puternic în urma pierderii. Este tot un ritual
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preventiv, ca și în cazul gemenilor, de evitarea unui nou deces în
familie. De această dată asistența e numeroasă și de multe ori este
folosită forța. Ritualul are loc acasă la cel care trebuie să-și schimbe
viața.

III. Scoaterea la lumină

„Moartea fără lumină este considerată și acum în anumite
locuri un mare păcat care apasă greu asupra familiei, dar și asupra
rudelor și a vecinilor (se spune că nouă case în jur sunt blestemate). […]
Păcatul morții fără lumină se iartă numai dacă se dau 44 de lumânări
de pomană la Paști, atunci când se face ocolirea bisericii.” (Boteanu,
2008, p.14) Obiceiul prezentat de Boteanu este cel creștin. În Timoc, se
face scoaterea la lumină, care, ca orice alt obicei, nu implică biserica și
există în mai multe variante, diferența dintre ele fiind data la care se
practică, ritualul în sine fiind identic. Am descoperit trei, asta nu
înseamnă că doar atâtea există. În satele de lângă Kladovo, scoaterea
la lumină se face în ziua de Vinerea Mare, la Halovo în a treia zi de
Paște, la Debeli Lug în prima duminică de după Paște. Ceea ce au
comun este postul. Dar și aici există diferențe: la Halovo se ține post
negru, complet de două nopți și o zi de către cel care efectuează ritualul
sau, dacă există apropiați care vor să ajute, de către toți cei care
participă la ritual. Ritualul trebuie să fie făcut de șapte ori, astfel că se
repetă, în fiecare an, în funcție de numărul celor care țin post. Deci, în
șapte ani trebuie să fie în total șapte zile cu cele două nopți
corespunzătoare fără mâncare și apă înainte de ziua în care se face
ritualul de cerere a protecției pentru cei decedați. Dacă există mai
mulți participanți cărora li se cere: care vă prindeți cu voie și cu drag,
nu cu sila1, numărul de ani în care se va face acest ritual se va micșora
proporțional cu numărul participanților (de exemplu, pentru șapte
participanți care vor ține post și executa ritualul din zori, se va face
într-un singur an, dacă în primul an țin trei, în al doilea patru, ritualul
se va repeta doar în doi ani consecutivi etc).

Acțiunile care constituie ritualul sunt: dimineața, înainte de
răsăritul soarelui, se frământă o pâine cu patru cruci pe ea (sau mai
multe pâini, în funcție de numărul participanților), se iese cu aceasta
sub un măr pus (nu sălbatic) înflorit și se spune de 44 de ori
următoarea închinăciune:

Dṷamńe, mncu-te, Dumńădzăule, Sân Įeranghele, Maică
Precistă, 44 de praznice de peste an, să vă strângeț’, să vă vorbiț’, mă
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rog Dṷamne, iar de vṷoi, pe… să-l scoateț’ la vedere și la lumină, să-l
slobozâț’ din Iad că nu-i nimic de vină, să-i fie drumu’ cistit, să-l
băgaț’ în Rai, Raiul să-l aștepte și să-l primească2.

După fiecare rugăciune, cel care le face se apleacă și sărută
pâinea și pământul și așază lângă pâine, pe pământ, un bob de grâu.
După terminarea ritualului, cele 44 de boabe se aruncă într-o apă
curgătoare, drept mărturie. Totodată semințele reprezintă simbolic
jertfa de bucate prin sacrificarea vieții închise în grăunțe.

Mi-a fost neclar de ce la vedere și la lumină, dar am găsit
explicația citind analiza științifică făcută nunții întru moarte din
mistica persană medievală (cu originea în Persia antică) în care îngerul
(fiica cosmicei Spenta-Armaiti) ce însoțește sufletul spre lumea cealaltă
este identificat cu eul celest al decedatului, „oglinda dublului său
terestru. Ea este suma tuturor faptelor bune ale eului, cu origine în
imaginația sa activă, altfel spus, în faptele care decurg din gândurile
sale bune.

Când omul moare, ea îl întâmpină sub forma unei frumoase fete,
așteptându-l pe podul Chinvat ca să-l îndrume, ca însoțitoare a sa, pe
lumea cealaltă.

De fapt, ea este chiar organul religios-vizionar al sufletului,
«lumina care dăruiește vederea și care este văzută». […] Ca imagine a
totalității, ea este «aspectul veșnic» în omul muritor.” ( Franz, 2015, p.
85) La vedere este lumina „care e văzută”, simbolul soarelui, deci,
implicit, al speranței și renașterii, iar la lumină este echivalentul
cunoașterii, a acceptării acesteia, e „lumina care dăruiește vederea” și,
implicit, îmbrățișării realității, respectiv a morții provizorii.

Dacă analizăm sărbătoarea din punct de vedere creștin,
descoperim că ritualul de scoatere la lumină nu este stabilit
întâmplător în această zi, la opt zile după Înviere. În conștiința
populară există credința că între Paște și Sfântul Toma este Săptămâna
Luminată pe parcursul căreia ușa Raiului este deschisă, iar persoanele
decedate în această perioadă sunt scutite de drumul celor șapte ani de
tranziție. Biblia spune că după răstignire, apostolii lui Isus s-au ascuns,
iar Hristos li s-a arătat, trecând prin ușa închisă, și le-a urat Pace vouă!
Întâmplarea a făcut ca Toma (al cărui nume în ebraică înseamnă
Geamănul) să nu fie prezent. Nici Biblia, nici Evanghelia după Ioan
unde este relatată întâmplarea nu consemnează unde se afla acesta sau
de ce nu era cu ceilalți 11 apostoli, ci doar faptul că, povestindu-i-se
întâmplarea la întoarcere, a spus: „Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui,
semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și
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dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede”. (Evanghelia
după Ioan 20:25) Într-a opta zi după Înviere, Isus a reapărut, de
această dată fiind martor și Toma, care de atunci a primit porecla
Necredinciosul.

Cărțile sfinte ne spun că cel fără credință ar fi fost muștruluit,
dar nu ne dau amănunte despre întrevedere, dacă cel de-al
doisprezecelea discipol ar fi pipăit într-adevăr urmele rănilor. Ne spun
doar că a devenit cel mai neînduplecat luptător al creștinismului, iar
fraza rostită de Isus, „Fericiți cei ce n-au văzut dar au crezut”, a devenit
una dintre dogmele creștine, prin intermediul cărora biserica
încurajează pelerinajele, venerarea moaștelor și anumite ritualuri.

Paștele Mic e sărbătorit și de unii sârbi ortodocși din Voivodina
care vopsesc însă ouăle duminica, primele fiind date fierbinți copiilor
pentru sănătatea familiei. A doua zi, luni, la cimitire se fac parastase,
familiile merg să ureze rudelor decedate Paște fericit.

IV.Concluzii

Există o mare aplicabilitate a termenului de înfrățire atât
temporal, cât și spațial, dar nu numai atât. Înfârtățitul, înfrățitul,
însoțitul, frații de cruce sunt termeni cu definiții comune. Deși
structural diferă atât din punct de vedere al participanților cât și al
ritului propriu-zis, scopul (preventiv sau de viitor) este acela de a
aduce echilibru prin încredere, prin credința că există ceva mai mult
decât singurătatea, slăbiciunea, boala sau frica. Iar toate acestea să fie
depășite prin trecerea unui prag marcat de un ritual. Ritual ai cărui
martori pot fi părinții, vracii, vrăjitoarele sau preoții. Care să ajute la
îndrumarea integrării sociale sau reintegrării (în cazul bolnavilor) în
comunitate.

Obiceiul înfârtățitului din Podvrska nu are nimic spectacular.
Nimic ce ar putea atrage turiști sau ziariști. Elemente originale nu am
putea spune că există, întrucât se întâlnește și în alte sate unde locuiesc
ungureni. Ritualul e similar cu celelalte. Cântecul, din care mare parte
s-a pierdut, e începutul celui pe care îl auzi în Banat sau prin
Transilvania. Într-un cuvânt, nu e ceva care atrage atenția dacă ești
străin de meleagurile acestea. Dar pentru localnici, atâția câți au rămas,
și mă refer nu neapărat la copiii, ci mai ales la adulții implicați în păstrarea
tradițiilor, e foarte important. Deoarece, alături de alte obiceiuri, reprezintă
legătura cu trecutul, cu originile, cu anceștrii. Așa cum menționam, cultul
strămoșilor e deosebit de important, iar respectarea moștenirii spirituale
de la aceștia se face prin păstrarea obiceiurilor.
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Fiecare tradiție, are la bază, de fapt, un mit. Iar dacă analizăm
obiceiul înfârtățitului, vom observa că principiile care îl guvernează
stau la baza bine-cunoscutului Facebook. Țelurile rețelei sociale sunt
identice cu cele ale obiceiului străvechi:

- asigurarea ajutorului în caz de nevoie (este adevărat că
acest ajutor este predominant sub formă verbală, dar există și cazuri
când comunicarea prin rețea aduce un real sprijin sau rezolvări ale
anumitor probleme);

- asigurarea că nu e nimeni singur pe timpul evenimentelor
(primirea de încurajări, felicitări, laude, care sunt recunoscute ca
factori psihologici de îmbunătățire a dispoziției și a încrederii de sine);

- consfințește prietenia (care, chiar și virtuală, tot prietenie e);
- poate sau nu să țină o viață;
- nu cunoaște restricții directe privind numărul, sexul sau

vârsta participanților.
Deosebirea e că dacă Mătcălăul (Paștele Mic) e o singură dată pe

an, Facebook-ul e 7/7, 24/24. În plus ritualul Facebook-ist nu necesită
o pregătire asistată. E nevoie doar de un gadget, cunoștințe minimale
de utilizare a acestuia și eventual, absența părinților, preotului sau
vraciului este preferabilă. Ca să nu mai vorbim de jocurile strategice
care au zeci, sute și uneori mii de participanți. Care se leagă prin
alianțe asemănătoare înfrățirii chiar dacă în viața reală nu numai că nu
se cunosc dar în cea mai mare parte ar refuza să colaboreze.

În zona urbană, mai ales, a vorbi de tradiții sau obiceiuri e o
chestiune de ruralism. Întrebarea e: câți dintre cei care postează pe
rețelele de socializare știu că fiecare gest al lor este reluarea unui gest
similar din cadrul unui rit cu rădăcini în mit? Doar formatul e nou,
ideea e însă aceeași, neschimbată.

Întoarcerea în illo tempore nu e o iluzie. E greu să accepți că nu
ești original în ceea ce faci când ai în mâini ultima descoperire din
punct de vedere tehnic.

Scoaterea la lumină e tot o formă de terapie populară. Din
domeniul psihiatriei de această dată. Persoanele implicate în ritual,
identic cu cele din Egiptul Antic, cred că cu ajutorul unor procedee
magice, de înaltă tehnicitate, urmările morții pot fi controlate.
Amprenta complexului de ritualuri tanatic e adânc întipărită în
conștiința românofonilor din Serbia de Răsărit, comunicarea cu morții
prin diferite canale fiind o metodă de alinare a despărțirii.

Timpul mitic nu se manifestă numai în operele literare. Oamenii
de știință aduc dovezi lucrurilor pe care bunicii noștri le știau din
povești. Privim cu dispreț la tehnicile odată folosite: descântece, vrăji,
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leacuri pe bază de plante, dar puțin știu că medicina modernă
(alternativă) se bazează tot mai mult pe acestea. Spre exemplu, în urma
studierii de către o echipă de fizicieni și muzicologi a frecvenței
sunetelor din descântece și a celor din cântecele bisericești și cu
ajutorul tehnicii de înalt nivel, în Iugoslavia a fost realizat un aparat
numit Vodafon. Acesta vindecă prin intermediul frecvenței sunetelor
produse.

Ne entuziasmăm în fața reclamelor la un produs minune, sau o
tehnică extraordinară, dacă auzim că e folosită în Orient de mii de ani.
Dar uităm să cerem de la bătrânele din Timoc, care încă mai au darul
vindecării moștenit oral din generație în generație, răspunsul la
problemele noastre.

Și de multe ori uităm că într-o regiune în care nu există nici
școală, nici biserică în limba română de aproape 200 de ani,
identitatea și conștiința acesteia au fost conservate prin limbă, iar
limba a supraviețuit doar prin păstrarea tradițiilor.

NOTE
1. Cu forța – grai local.
2. Doamne, mâncate-aș, Dumnezeule, Sfinte Arhanghele, Maică Precistă, 44 de
praznice din timpul anului, să vă strângeți, să vă înțelegeți, mă rog Doamne iar de
dumneavoastră, să-l scoateți pe… la vedere și la lumină, să-l sloboziți din Iad că nu
are nici o vină, să-i fie drumul curat, să-l băgați în Rai, Raiul să-l aștepte și să-l
primească (grai local).
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PROBLEME PRIVIND STUDIEREA FOLCLORULUI
COREGRAFIC DIN REPUBLICA MOLDOVA (II)

Antip ȚARĂLUNGĂ

Continuăm în acest număr publicarea materialului purtând
titlul de mai sus și, pentru a puncta finalul precedentului episod, vom
spune, după cum se spune în popor, că: „Peștele se strică de la cap”;
adică, dacă nu va fi atenția cuvenită din partea responsabililor, vom
ajunge о națiune fără trecut, iar dacă nu avem trecut, este lucru știut că
nu vom avea nici viitor, după cum spunea marele istoric Nicolae Iorga.

Câteva jocuri și aria răspândirii lor în Republica
Moldova

Deoarece atenția cercetătorilor era îndreptată spre studierea
dansului folcloric din Nordul Moldovei (raioanele Briceni, Ocnița,
Dondușeni, Edineț, Râșcani, Drochia și Soroca), mai jos ne vom opri
spre a expune atât denumirile dansurilor, cât și aria răspândirii lor
anume în această zonă. Autorul dă posibilitatea cititorului să ia la
cunoștință personal lista dansurilor deja înregistrate pe parcursul mai
multor ani. Deci, ca obiect de studiu, avem în total cinzeci de dansuri,
dintre care: șapte - în raionul Edineț, șase - în raionul Briceni, opt - în
raionul Ocnița, șapte - Soroca, trei - raionul Dondușeni, trei - raionul
Drochia. Filmările studiului s-au efectuat cu diferite ocazii. De pildă, în
anul 1985 și în anul 1987, în timpul festivalului zonal, iar în anul 1992 -
pe parcursul etapei finale a festivalului republican. Deci, în ambele
cazuri, participanții se aflau antrenați într-o măsură directă și dirijată
și nicidecum spontană, cum ar fi „jocul" sau „hora satului”, locuri și
prilejuri în care omul își dă frâu liber emoțiilor, situație care, la rândul
său, dă naștere improvizărilor spontane. Astfel că, din moment ce
dansurile sunt interpretate pe scena, înseamnă că ele sunt deja
aproape de cristalizare, într-o măsură oarecare. În consecință, ele
constituie un fond ce „aparține" numai celor ce le-au prezentat.
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Filmul
(codul)

Denumirea
dansului

Localitatea Raionul

9/1 „Chiriacul" s. Pârlița Soroca

9/2 „Sîrba cu bătăi" s. Șolcani Soroca

9/3 „Coasa" s. Șolcani Soroca

9/4 „Cracoveacul" s. Șolcani Soroca

9/5 „Batistuța" s. Târnova Ocnița

9/6 „Сарrа" s. Târnova Ocnița

9/7 „Căluțul" s. Târnova Ocnița

10/2 „Hangul" s. Hădărăuți Ocnița

10/3 „Sîrba" s. Colincăuți Briceni

0
10/4 „Rața" s. Colincăuți Briceni

1
11/1 „Polca" s. Brânzeni Edineț

2
11/2 „Trei lemne" s. Burlacești Edineț

3
11/3 „Cracoveacul" s. Brânzeni Edineț

4
11/4 „Căluțul" s. Brânzeni Edineț
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Tabel nr.1 ianuarie 1985

*Arhiva personală a autorului, film 16 mm

5
11 „Ciuleandra” s. Brânzeni

6
11/6 „Sîrba” s. Brânzeni Edineț

7
12/1 „Hangul din

Sofia"
s. Sofia Drochia

8
12/2 „Oira" s. Frăsinești Dondușeni

9
12/3 „Zaveriuha" s. Frăsinești Dondușeni

0
14/1 „Șaerul" s. Pelenia Râșcani

1
14/2 „Polca" s. Pelenia Râșcani

2
14/3 „Căluții" s. Pelenia Râșcani

3
14/4 „Sîrba" s. Mihăileni Râșcani

4
14/5 „Trei lemne" s. Brăniște Râșcani

17 ianuarie 1987
Filmul
(codul)

Denumirea
dansului

Localitatea Raionul

II/2 „Galopul" s. Negureni Râșcani

II/3 „Corobeinichi" s. Negureni Briceni

II/4 „Dans de la sud" s. Larga Râșcani

II/4 „Polca" s. Negureni Râșcani

11/6 „Ноrа" și „Joc" s. Negureni Râșcani
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II/7 „Vangherca" s. Recea Râșcani

II/8 „Ceredinca" s. Recea Râșcani

II/9 „Ciuleandra" s. Recea Râșcani

III/l „Coșerul" s. Tabani Briceni

0
III/2 „Bătuta" s. Tabani Briceni

1
III/3 „Ciobănaș" s. Colingăuți Briceni

2
III/4 „Hangul" s. Țaul Dondușeni

Tabel nr. 2

Caseta video nr. 1 Înregistrarea 15.02.92

Timpul pe
casetă

Denumirea
dansului

Localitatea
(satul)

Raionul

0235
0

„Băcițele" s. Căinarii -
vechi

Soroca

0275
4

„Нор și așa" s. Clocușna Ocnița

1092
4

„Străitițele" s. Cainarii -
vechi

Soroca

1104
0

„Ноrа cu
strigături"

s. Clocușna Ocnița

2005
0

„Coasa" s. Căinarii -
Vechi

Soroca

2390
3

„Polca" s. Pelenia Râșcani

2462
3

„Coasa" s. Lencăuți Ocnița

2544
3

„Ceredinca" s. Recea Râșcani
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Ca să fie mai corect în cercetarea sa, autorul, a luat drept punct
de reper filmările efectuate în: ianuarie - 1985; ianuarie - 1987;
februarie – 1992. Deci, după cum se vede, între filmări este diferența
de doi și de cinci ani. Scopul autorului a fost și este de-a verifica
variantele, tipurile și subtipurile jocurilor dansate prin satele
raioanelor sus-enumerate, astfel va fi mai ușor de urmărit evoluția ori
dispariția unui dans concret. Având în vedere latura artistică a
jocurilor filmate (filmarea s-a petrecut 75% pe scenă în momentul
evoluării formațiilor de amatori la diverse măsuri - festivaluri,
concursuri de folclor autentic etc.). În cazul nostru, procesul de găsire a
existenței, ori dispariției jocurilor dansate prin satele noastre, la
diferite ocazii reprezintă о cale ocolită. Avem ca dovadă în acest sens
informația ce ține de partea geografică a dansurilor răspândite (v.
tabelul № 1, 2) prin raioanele zonei cercetate, dar și denumirea
fiecărui dans. Aceasta, la rândul său, se poate referi la conținuturi care
de multe ori diferă între ele („Sîrba", sat Calincăuți, Briceni și „Sîrba",
sat șolcani, Soroca, v. tab. 1). Mai întâlnim și o altă variantă, atunci
când conținului dansului e același, în schimb denumirea, adică numele
dansurilor diferă. („Zaveriuha", sat Frăsânești, Dondușeni și „Voinoua",
sat Rădi - Cereșnovăț, Soroca.) În afara acelor patru criterii se mai
întâlnesc (de fapt mai rar) și dansuri cu tematică, ce provine pur și
simplu tot de la denumirea (,,Străistițele", sat Căinarii -Vechi, Soroca,
„Coșerul", sat Tabani, Briceni, „Trei lemne", sat Brânzeni, Edineț).

Caseta video nr.2 Înregistrarea 15.02.95

Timpul pe
casetă

Denumirea
dansului

Localitatea
(satul)

Raionul

04157 „Șaierul" s. Pelenia Râșcani

0460
2

„Polca din
bătrâni"

s. Lencăuți Ocnița

0522
5

„Vangherca" s. Recea Râșcani

13150 „Joc de doi" s. Pelenia Râșcani

13640 „Ciurul" s. Lencăuți Ocnița

1405
0

„Baraboiul" s. Recea Râșcani
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Cercetând mai multe jocuri din diferite zone care ne-au interesat prin
numele lor, am găsit motive comune, fapt ce demonstrează că orice joc
are о posibilitate de „deplasare" în spațiu de la sat la sat, uneori chiar la
distanțe foarte mari. Cum trebuie să înțelegem această situație? Să ne
închipuim un dans, un joc, care se încadrează în raionul Briceni (,,Trei
lemne”). De aici au plecat la studii tineri și același dans îl vedem în
Chișinău, apoi în altă localitate, unde a plecat tânărul specialist. După
părerea noastră, jocurile indicate în tabelele de mai sus pot avea о arie
geografică ce se încadrează atât în zona cercetată, cât și în cele
învecinate.

Considerații finale

Din cele expuse credem că rezultatele cercetării noastre pe
parcursul anilor precedenți ar fi fost mult mai avantajoase, dacă eram
susținuți fundamental (și nu abstract, cum s-a făcut din momentul
înființării Institutului și până în prezent!) de către toate organele de
conducere. și dacă, și mai departe se va neglija cultura națională,
știința și slujitorii săi, vom ajunge la subminarea îndeplinirii
programului de stat pentru dezvoltarea culturii în Republica Moldova,
program ce preconizează editarea unei lucrări fundamentale: „Tezaurul
etnofolcloric al Moldovei” (Revista de Etnologie, № 1, știința, Chișinău,
1995, pag.7)!

Rezumat

Doar cel care simte dansul, îi simte mișcările, poate, în opinia
mea, afirma că este împlinit ca personalitate. La strămoșii noștri,
dansul făcea parte integrantă atât din viața socială, cât și din cea
personală. Se cunoaște foarte bine faptul că dansul este nelipsit, practic,
la toate evenimentele importante din viața unui om - nașterea, nunta,
moartea - fiecare exprimându-se, particular, cu specificul său, cu
înțelesul său. Nu în zadar se spune că dansul nu are nevoie de
traducător, căci sentimentele, pasiunile din diverse motive sunt
comune pentru toți actanții, indiferent de naționalitate. Dar totuși, la
fiecare popor, folclorul coregrafic are specificul său, ce se structurează
prin originalitatea temperamentului, ritmului și a mișcărilor executate.
Trebuie avut grijă de acest tezaur care în lumea întreagă se prețuiește,
se valorifică și se dezvoltă în permanență. Suntem un popor care se află
la răscrucea drumurilor, iar arta noastră practic îmbină în sine diverse
motive ale diferitelor culturi. „Este о regiune de influențe necontenite,
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ba uneori chiar un ținut de drumuri pe care se vântură neamurile”,
spunea Teodor Burada în una din lucrările sale. Dar cu toată bogăția
noastră, avem și probleme din cauza cărora apar dificultăți în studierea
folclorului coregrafic:

- lipsa specialiștilor în materie, a specialiștilor –coregrafi;
- lipsa unei arhive de dans folcloric;
- problemele economice existente;
- nepăsarea, lipsa atenției din partea statului;
- lipsa de investigații și investiții în cercetarea și valorificarea

folclorului național;
- salarizarea simbolică, ce nu permite să fie efectuate lucruri

elementare, nemaivorbind de susținere și respect pentru lucrul
efectuat.

Este necesar să trecem peste prejudecățile existente, să ne
ridicăm nivelul culturii și să nu uităm că banii nu rezolvă totul, căci -
așa continuând lucrurile - va arăta timpul, atunci când vor fi bani, că
nu va mai fi nimic de salvat și prin urmare vom pieri ca națiune cu
specificul ei. Autorul, prin lucrarea sa, încearcă să rezolve problemele
existente, dar pentru aceasta este nevoie de contribuția tuturor, mai
ales a celor care sunt responsabili.
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DUMITRU COVALCIUC, O STEA PREA DE
TIMPURIU STINSĂ PE PĂMÂNT ȘI APRINSĂ ÎN

CER! (II)

Nicolae ȘAPCĂ

Publicăm astăzi, în continuarea celor publicate deja în
precedentul număr al revistei, câteva dintre bijuteriile folclorice culese
de regretatul folclorist, etnolog și scriitor Dumitru Covalciuc din
Cernăuți (decembrie 1946-decembrie 2007), cel acuzat, pe vremuri, de
„naționalism burghez român” și exilat, în consecință, la Bacu, în
Azerbaidjan.

Materialul ne-a fost pus cu generozitate la dispoziție de unul
dintre discipolii Maestrului, domnul Nicolae Șapcă, gazetar, etnolog și
scriitor din Iordănești, Ucraina, redactor-șef al ziarului bilingv (limbile
română și ucraineană), Monitorul de Hliboca, vicepreședinte al
Societății pentru cultură românească „Mihail Eminescu” din Regiunea
Cernăuți.

ORAȚIE MIRELUI

Bună sara la Dumilorvoastre,
Cinstiți nuntași
Cu toți împreunași,
Dar mai ales dumneata,
Cinstite mire!
Cam demult a înserat,
Noi darurile nu ți-am dat.
Ți s-au căzut mai demult,
Dar mireasa a cam zăbovit:
Nu cumva de dor ești scârbit?
Să-ți faci un cojoc mițos,
Ca Vodă din țara de Jos;
Să-ți faci un cojoc de urs,
Ca Vodă din țara de Sus;
Să porți cușmă țurcănească,
De vrei fetele să te- ndragească.
Fă-te vesel și voios,
Ca un trandafir frumos.
Poftim, darurile frumoasă
De la a dumitale mireasă.

Cămeșa-i chiar din borangic,
Să se lipească de buric;
Pe ciupag
Îs cusuți fluturi de fag;
Pe la șele-i
Cusută cu nuiele;
Pe la coturi –
Toată-i cioturi;
și-i cârpită,
Cu vergi de răchită.
Izmenele-s din pânză de fuior,
Cu găurele numai la un picior.
și la celălalt ar fi făcut,
Dară ața n-a avut.
Eu mă jur pe barba mea
Că nu-i nici o găurea,
Numai vreo trei bricinare,
După placul dumitare:
Un bricinari îi de răsad,
Să nu mergi noaptea prin sat;
Unu-i din lutini de tei,
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Să nu te mai iei
După altele femei;
Altu-i din ață de buci,
La altele să nu te duci.
De te-or prinde cu altă femeie,
S-au jurat că au să ți le ieie
și te-or lega cu o basma de mătasă,
Să te ții de casă;
și cu una de in,
Să-ți facă voia deplin.
Poftim, o traistă de bumbac
Cu baierul rădicat,
Ca să vă-nvoiți într-un pat,
Să nu mergi noaptea-n sat,
Că-i veni cu capul spart.
lată-un brâu frumos de lână,
Dar nu-i făcut de-a ei mână.
Îi făcut de-o femeie din altă parte,
Pe plată - pe făină și pe lapte.
Am aflat că părinții dumitale,
Auzind de-nsurătoare,
I-a cuprins o jale mare.
Ar fi vrut nunta s-o strice,
Dar dumneata ai prins a plânge.
Te-ai bătut cu capul de-un tei,
Strigai că nu mai rămâi holtei;
Strigai ca nu vrei să rămâi fecior,
Când te-ai bătut cu capul de ușor.
Părinții-au socotit așa:
Decât capul ți-i fărma,
Mai bine te-or însura.
Poate ți-a da femeia peste cap
Ori pe sub coaste câte-un dupac.
Atunci o să vezi cât îi de bine,
Când cineva se ține după tine.
Pentru osteneala mea

Mi s-ar cădea
Un pahar de bere,
Să prind la putere,
Unul de vin,
Să-mi fac voia deplin.
De vrei, dă-mi și horilcă,
Că nu mi-a fi nimică.
Păhăruțul l-aș bea tăt,
Dar mă tem să nu mă-mbăt.
Eu l-aș bea de bine
Dar mai sânt câțiva ca mine.
Uite, aiștea dinainte
Stau cu gurile proțăpite,
Dar aiștea de la spate
Stau cu gurile căscate,Ca să le fac și
lor parte.
Eu am socotit așa:
Decât paharul l-oi bea
și-o să vă fac voie rea,
Mai bine afară l-oi da
și gura le-oi astupa.
Aceste daruri frumoasă
De la a dumitale mireasă,
Nimărui nu le-oi da,
În fața dumitale le-oi închina.
Dumneata dacă nu crezi,
Poftim, pune mâna și vezi.
Tot acum te grijește
și te potrivește
Darurile primește
și te primenește.

(Inf. Nicolae ISOPEL, 63 ani;
Crasna Putnei.
Înreg. Ia 13.III. 1970.)
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ORAȚIE MIRESEI

Bună sara la Dumniavoastră, cinstiți
nuntași!
Bine v-am găsit sănătoși
și voioși!
lar acuma vă poftim
Să ne faceți cale ori drum
Până la această floare frumoasă
Ce stă cu Dumnevoastră la masă.
Bună sara, buna sara
și dumitale, cinstita mireasă!
Poftim, primește darurile de bine
De la al dumitale mire.
Nu bănuiți că v-am supărat
și-n curțile Dumnevoastră
Cu busna-am intrat.
De trei zile și trei nopți
Umblăm,
Tot de dumneata întrebăm,
De-o mireasa ochișea,
Păcat că nu ești mireasa mea!
Ești frumoasă și făcută
Nici prea crudă, nici trecută,
Ca prin inel petrecută.
Ai sprâncene subțirele,
Ochișori ca două stele,
Gâtul - șiruri de mărgele,
Gura - buze rumenele,
Să dezmierzi mire cu ele.
Eu îți spun gospodărește
Cum jupân mire se-ngrijește,
Nebăut și nemâncat,
Tot cu gândul la-nsurat.
Cât jupânul n-au îmblat,
Straie mândre n-au aflat
Pentru-al dumitale stat.
Au găsit rupte, spintecate,
Cum îs pre lume mai ciudate.
S-au dus apoi la târg la Strujineț,
Dar n-au găsit pentru dumneata
nimiteț;
S-au dus apoi la târg la Coțmani,
Dar nu i s-au vândut nimic fără bani.
De ciuda și de necaz
S-au dus la un iaz,
Într-o barca-au sărit

și la țarigrad s-au oprit.
În țarigrad de-au ajuns,
Chioșcurile s-au închis,
Dughenile s-au deschis.
Trei zile și nopți au tot îmblat,
Negoațe scumpe-au căutat, -
Negoațe scumpe să găsească,
Cu-a dumitale să le potrivescă.
Negoațe scumpe au găsit,
Dar pe-a dumitale nu le-au potrivit.
Au plătit câte-un galben cotul
și s-au dus să caute portul.
Portu-au găsit,
Banii-au plătit,
Negoațele pe corăbii-au
păcuit
și pe Dunăre, în sus, au pornit.
Doamne, vânt rece au suflat,
Corăbiile s-au răsturnat,
Oamenii s-au înecat;
Au rămas doar cinci
Din cei mai voinici. –
Mici de stat
și buni la sfat;
Lungi de mână,
Buni de gură.
Ei în Dunăre s-au aruncat,
Dar ce-a fost scump și greu
S-a scufundat,
Ce-au fost ușor și ieftin
Au apucat,
Care mocănești au încărcat,
Cu drucul le-au legat
și pe coastă de-a dura le-au dat.
Măi, d-acolo-n vale
Glodul era mare,
Cât ograda dumitale!
Roțile carului
Până la butuc s-au scufundat
și nu mai era chip de scăpat.
Atunci mirile
supărat,
Pe noi aceștea ne-au chemat
și ne-au pus la descărcat.
Negoațele de apă le-am scurs,
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Pe aripile vântului le-am pus.
Amu pe mâini le luăm
și dumitale le închinăm:
Un tulpan frumos, cumpărat
Într-un târg din Banat,
Ca să-l ai la înhobotat;
Un tulpan frumos, cu flori,
Ca să-l ai de sărbători;
O pereche de papuci
Cumpărați în târg la turci,
Cu talpă din piele de iapă,
Ca să ai cu ce căra apă,
Cu tureatca din piele de urs,
Ca sa urci la munte, sus,
Cu călcâiele din piele de cal,
Ca să poți sui la deal;
O oglindă cumpărată-n Ciudei,
Să te cauți la cercei, -
Cercei frumoși, de argint,
Precum dumneata-ai dorit.
Să te cați c-un ochișor,
Să nu uiți de cin’ ți-i dor,
Să te cați cu celălalt,
Să nu uiți că ai bărbat.
ți-au mai adus de la Igești
Două mere domnești -
Cu-a dumitale soț sa te-nvoiești
și să te-nveselești.
Celelalte lucruri îs împăchetate,
Nu le știm sama la toate.
Destul că-s împăchetate fin,
Ca dumitale să-ți fie voia deplin.

Dumneata dacă nu crezi,
Poftim, pune mâna și vezi!
(Nuntașii n-o lasă să pună mâna).
Cinstită mireasă,
Te grăbești cu luatul,
Cum te-ai grăbit cu maritatul,
Ca mărul domnesc cu legatul,
Cum te-ai grăbit cu logoditul,
Ca fagii cu înmuguritul,
Ca cireșii cu înfloritul,
Mireasă, părinții
dumitale
Sânt cuprinși de mare jale.
Ar fi vrut nunta s-o strice,
Dumneata ai prins a plânge.
Te băteai cu capul de vatră,
Strigai că nu mai vrei să stai fată.
Te băteai cu capul de prag,
Strigai că jupânul nostru ți-i drag.
Te-ai mai pus jos la răcoare
și-ai prins a drâgâi din picioare.
Ziceai că dacă nu te-i marita,
Te-i duce și te-i înneca
Într-o baltă curgătoare,
Unde se scaldă broasca-n picioare.
Acum te grijește,
Darul primește
și te primenește.

(Inf. Nicolae ISOPEL, 63 ani;
Crasna Putnei.
Înreg. Ia 13.III. 1970.)
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ORAȚIE PENTRUMIREASĂ
(la închinarea schimburilor)

Să trăiești, jupâneasă mireasă,
Floare dintre flori aleasă!
Si te rog să primești
Aceste daruri boierești,
După care-am îmblat
Nouă țări, de le-am cumpărat.
Ammărs întâi pe la Câțmani,
Dar nime nu ne-o vândut
Fără bani!
Am plecat apoi la țarigrad
și haine mândre-am cumpărat,
Cu galbeni le-am cumpenit,
După-a matale stat le-am
Potrivit.
și-am ales ce-a fost mai frumos,
Ca să-ți fie de folos.
Două care-am încarcat
și cu drucul le-am legat,
și la vale vânt le-am dat.
Dar în vale
Era un glod mare,
Ca-n ograda dumitale.
Roțile s-au cufundat,
Scumpeturile s-au udat,
Mirele s-a supărat,

Pe noi iute ne-a chemat
și în apă ne-a băgat, -
Ce-a fost mai scump, s-a cufundat,
Ce-a fost mai ieftin, am scăpat
și pe mal le-am aruncat.
Pe-aripa vântului le-am pus
și până-aici le-am adus,

Matale să le închin,
Ca să-ți fac voia deplin:
Hobot mândru din Banat,
Ca să-l ai la-nhobotat,
Însămnat cu trei culori,
Ca să-l ai la sărbatori.
Un fes roșu cu canaf,
Ca să-l porți pe cârpă-n cap;
Ciuboțele gălbioare,

Să-ți fie pentru picioare,
Cu călcâile de ceapă,
Să ai cu ce-aduce apă;
Coarne mari și turte dulci,
Buzele să ți le-ndulci;
Celelalte-mpăchetate,
Nu le țin sama la toate.
Dar dacă nu crezi,
Pune mâna și vezi!
și-acum, jupâneasă mireasă,
Floare dintre flori aleasă,
De ce nu te grăbești cu luatul,
Cum te-ai grăbit cu măritatul?
Că te-ai grăbit cu măritatul,
Ca hanganul cu legatul.

și-amu nu-ți mai face nas,
Pe lângă obraz,
Dar te silește
și darurile primește!
De la noi mai puțin,
De la Dumnezeu mai mult.

(Informator Vasilon ROTARI,
sat Oprișeni. Înregistrat la 5.I
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RĂDĂCINI ALE „MIORIȚEI”
ÎN PLAIUL CLOȘANI

Prof .dr. Cornel BOTEANU

Absolvent al Institutul Pedagogic de 3
ani Oradea (1970-1973), al Facultății de
Filologie a Universității Timișoara (1976-
1978) și al școlii doctorale din Craiova (teza
„Poezia lui Ion Pillat”, 2010). Profesor de
Limba și literatura română la Ponoarele
(1973-1990) și la Colegiul Tehnologic
„Constantin Brâncoveanu”, din Baia de
Aramă (1990-2018), în prezent pensionar.

Autor al mai multor volume
monografice și etnografice: Baia de
Aramă și împrejurimile ei (1999); Isverna,
vatră strămoșească din Plaiul Cloșani
(monografie), 2002; Bratilov-Titerlești - sate ungurenești din Plaiul
Cloșani (monografie), 2003; Ponoarele, repere monografice, 2003;
Bala, monografie turistică, 2006 ; Biserici de lemn din județul
Mehedinți, album în ediție româno-engleză, 2006; Bisericile din
Plaiul Cloșani, repere monografice, vol, I-II, 2007; Negoiești-un sat
din Plaiul Cloșani (monografie), 2008; ghiduri: Ponoarele, ghid
turistic, 2006; Ghidul bisericilor de lemn din Plaiul Cloșani (ghid
turistic), 2006; Baia de Aramă. Studiu monografic, 2011; Colindeții
din Plaiul Cloșani, 2008; Tarnița, un sat din Plaiul Cloșani, 2013; Pe
firul Văii Motrului, (lucrare monografică), 2017; Bala. Studiu
monografic, 2018; Descântece din Plaiul Cloșani. Studiu etnografic, 2011;
Legendele comorilor din Plaiul Cloșani, 2003; Legende din Plaiul Cloșani,
2004; autor, de asemenea, al maimultor volume de poezii și critică literară,
etc.

A colaborat la reviste literare și de specialitate, precum: Familia,
Bucovina literară, Convorbiri literare, Luceafărul, Amfitrion,
Cafeneaua politică și literară, Litere severinene, Răstimp, Monitorul
de Suceava, Școala Mehedințului, Tăt Banatu-i fruncea etc.
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In memoriam Ion Dumitrașcu,
cunoscut rapsod popular

din aceste locuri.

Cântecul popular reprezintă expresia preaplinului sufletesc al
unui neam, exprimând legătura omului cu cosmosul în care este
integrat și din care se simte parte. Prin cântec omul de la țară a dat
expresie dragostei, dorului ori singurătății și poate de aici nevoia
firească a comunicării și a comuniunii cu semenii, exprimate atât în
textele lirice, cât și în creațiile epice. Și pe Valea Motrului, o zonă care
aparține actualmente județului Gorj, dar înainte vreme făcea parte din
fosta unitate administrativă numită Plaiul Cloșani, cântecul a izvorât
din piatra muntelui și apoi a curs când domol, când gâlgâit, asemenea
susurului de apă din care s-au adăpat și își vor potoli setea mereu
călătorii. Poate de aceea esența cântecului nu este greu de surprins,
căci, prin cântec, oamenii au dat expresie experienței lor milenare și
concepției despre lume și viață.

Locuitorii aceștia „de sub brad”, cum ar fi spus Mihail
Sadoveanu despre oamenii din satele: Obârșia, Izverna,

Cloșani, Orzești ori Motru-Sec au, pe lângă locuința lor din sat,
câte un conac la munte, unde locuiesc cea mai mare parte a anului
împreună cu animalele și bruma de avut care le asigura supraviețuirea
(cei din Orzești - la Gârdomanu și Cărbunele, cei din Cloșani - la Bulzu
ori la Oslea, cei din Motru Sec la - Zăpodini ori la Piatra Cloșanilor).
Majoritatea familiilor au și această a doua locuință, conacul, pe care
oamenii îl foloseau aproape tot timpul anului, deoarece acolo, lângă
conac, ei își aveau grădina și livada de pomi care, pe lângă animale, le
asigura de fapt întreaga existență. Legătura cu satul era sporadică,
făcându-se la sărbători și în perioada iernii, când oamenii își duceau și
animalele lângă casă. Căci înainte vreme păstoritul era o practică
moștenită din tată-n fiu. Și cred că Ion Donat avea dreptate când
susținea că regiunea formată din Banatul estic, județele Sibiu, Făgăraș,
Hunedoara și partea de nord a Gorjului și Mehedințiului au constituit
cândva „cel mai valoros și mai masiv centru de viață păstorească din
tot cuprinsul Daciei traiane”1.

Cel care a cules printre primii cântecul popular în periplul său
prin Plaiul Cloșani a fost cercetătorul Mihail Gregorian din Școala lui
Ovid Densusianu, care aplica drept modalitate de lucru transcrierea
fonetică. El a reușit să culeagă din zona mehedințeană cinci cântece
epice: Golea, de la Ion Romanițiou din Obârșia Cloșani, Balșanu, cules
de la Constantin Cojocaru din Ohaba și, de laMaria Burtea din Broșteni,
a cules cântecele: Bujor, La Cheia Vâlcanului și Ghiță. Pe lângă acestea au
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mai fost culese 59 de cântece lirice din satele și comunele: Broșteni, Valea
Mănăstirii, Lupoaia, Padeș, Orzești și Cloșani (numai de peValeaMotrului).
Ar fi absurd să concluzionăm că într-o unitate atât de limitată de timp
(câteva zile), cercetătorul ar fi avut posibilitatea de a aduna tot materialul
care exista în acest areal geografic destul de vast. Dar nu latura cantitativă
ne interesează pe noi în mod deosebit, ci calitatea materialului cules,
pentru că alături de aceste cântece lirice și epice au mai fost adunate chiar
câteva descântece, bocete (cântecele zorilor) și legende2.

Ca o constatare putem sublinia faptul că acești creatori populari
din zonă au transferat cântecului temperamentul lor, topind anumite
motive și imprimându-le pecetea originalității. Sentimentul dorului mi
s-a părut a deține în culegerea lui Gregorian un rol fundamental,
pentru că el reprezintă expresia directă a trăirii sufletești, așa cum se
sublinia în comparația sufletului celui bântuit de dor cu frunza viței de
vie (care prin forma ei poate simboliza o inimă zdrențuită, sfâșiată de
dor):

Nu șciu, Doamne, sie mi-i mie,/ Mă usuc ca frundza-n vie,/
Frundza bruma o păleșcie,/ Pe mini doru mă topeștse.

După aproape jumătate de veac de la cercetarea menționată,
folcloristul Pavel Ciobanu relua acest periplu prin ținutul mehedințean,
scriind patru volume intitulate „Plaiul Cloșani”. Din păcate
cercetătorul face puține referiri la Valea Motrului, deoarece satele
actualei comune Padeș, precum și localitățile Glogova, respectiv
Cătunele, cu toate satele aparținătoare lor, fuseseră preluate prin noua
lege administrativă și arondate județului Gorj. Așadar, cercetătorul nu
a putut aborda tezaurul folcloric din aceste sate de pe Valea Motrului,
dar a întocmit câteva fișe monografice în care a integrat și aceste locuri
în ținutul din care acestea aparținuseră pe drept, dintotdeauna. De
aceea capitolul „Plaiul Cloșani. Fișe pentru o monografie etnografico-
folclorică”, deși conține multe elemente care se referă la ținutul
respectiv („Poteci tradiționale pe Valea Cernei” „Drumurile oii”,
„Drumurile sării” și chiar „Descrierea etnografică-istorică a două
trupuri de moșie moșnenească”), nu mai cuprinde cântecul propriu -
zis de pe această Vale a Motrului, unde a existat o viață păstorească
adevărată, statornicită de milenii, așa cum erau și hotarele moșiei
Motru Mare: „Capul hotarului Motru cel mare al Cloșanilor despre
apusul mezului nopții să încerce lungirea cea despre răsărit pe
numitele din urmă sămne până în obârșia ogașului între Măneasa și
Scurtu, care și acest munte Scurtul este numai cât ține golul înfundat,
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iar pădurea în vale este a Cloșanilor Motreni și de aici capul despre
apus pe vârful munților de graniță spre apus până în vârful
Godeanului…”3.

Hotărnicia acestei moșii fusese realizată la 15 iulie 1818 de către biv
vel slugerul Theodor Vladimirescu, pe care locuitorii îl considerau „om
drept și cinstit”. Ei aveau dreptate, pentru că de aici, din ținutul Cloșanilor
unde Tudor avea moară și casă și proiectase ridicarea unei biserici în locul
numit Piatra Calului (pentru care oamenii povestesc că făcuse deja gropile
și arsese cuptoarele de var), la „23 ghenarie 1821” avea să se ivească
scânteia revoltei care îl va lega cu fire nevăzute de aceste ținuturi încărcate
de istorie și de legende.

După anul 1990, când am ajuns la liceul Baia de Aramă, devenit
între timp colegiu tehnologic cu numele domnitorului „Constantin
Brâncoveanu”, am început să culeg folclor pentru revista școlară „Plai
de cântec”, ale cărei baze le pusesem la Ponoarele, în anul 1977. La
început ea a apărut trimestrial, iar apoi semestrial și cuprindea
câteva pagini închinate folclorului din acest spațiu atât de generos în
tradiții, obiceiuri și alte practici, precum descântecele ori cântecele
zorilor. Atunci am mers de mai multe ori pe această vale a Motrului
ca să culeg creațiile populare din zona Cloșanilor și am colindat satele
Motru-Sec, Orzești, Călugăreni, Cloșani și Padeș, coborând apoi spre
Glogova și Cătunele. În acele momente am făcut cunoștință cu oameni
precum: Victor Vintilescu, Ion Gavrilescu, Ion Saman, Constantin
Morega, Nicolae Lăzărescu din aceste sate, de la care am cules legende
și cântece, constatând potențialul creator aproape inepuizabil al
ținutului pe care l-au remarcat, de altfel și alți cercetători, precum
Nicoleta Coatu, Mihai Fifor, Panea și alții. Scriitorul Emil Manu, care a
lucrat o perioadă ca profesor la Baia de Aramă, își exprima uimirea
văzând portul popular „al acestor oameni de munte, asemănându-se cu
cel de pe vremea dacilor”, („cămăși de cânepă și cu căciuli”), dar mai cu
seamă îl uimeau căldura sufletească și ospitalitatea muntenilor:
„Căldura umană cu care ne-au primit ciobanii (ungureni- veniți de
peste munte) din Titerlești sau dacii din Cloșani, n-am aflat-o în alte
părți…. La Ponoare am întâlnit un bătrân bizar, un fel de baladist pe
jumătate cultivat, Pătru Răduică, un adevărat depozit de balade
oltenești pe care l-am recomandat Institutului de folclor. Pătru
Răduică fusese un fel de scutier al unui preot, Mochie Popescu, om
umblat prin Europa apuseană, cu multe studii, dar și cu multe bizarerii,
ale cărui opere manuscrise, în nu știu care bibliotecă occidentală, sunt
trecute la acte curioase”4.
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La fel de bizar i s-a părut lui Emil Manu să afle că la munte erau
ciobani care citeau cărți și erau preocupați de munca intelectuală:
„Printre bizareriile ținutului ni se semnalează că un cioban de la munte,
Lăzărescu, avea o bibliotecă la stână”5.

1. FamiliaSuciudin Titerlești, sat ungurenesc

De asemenea ciudățenii m-am izbit și eu atunci când am
cercetat satele ungurenești care intră acum în componența orașului
Baia de Aramă, (satele Bratilov și Titerlești, care au făcut obiectul unei
cercetări monografice)6. Atunci am văzut că numai din aceste două
sate, în perioada interbelică, erau zece ciobani abonați la revista
oierilor „Stâna,” pe care am găsit-o, spre norocul nostru, la oamenii
din satele menționate (și n-am putut-o consulta la Biblioteca din
Drobeta Turnu Severin, ori la Arhivele Naționale!). Am identificat
atunci un număr de 68 de familii care au contribuit cu diverse sume la
înființarea Reuniunii oierilor din Titerlești, dar m-a impresionat, mai
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cu seamă, numărul mare al colaboratorilor și calitatea materialelor
publicate, descoperind un poet pe nume Dumitru Suciu (căruia i se
zicea Poenariu, pentru că venea din Poiana Sibiului), om fără multă
școală, dar cu un scris impecabil. Dumitru Suciu avea un caiet
studențesc pe care îl purta întotdeauna cu el pe munte, căci își nota
versurile la fața locului, lângă turma de oi. Și când l-am evocat în
cartea monografică, trebuie să recunosc, nu fără emoție7, mi-am dat
seama că eram în fața unui talent nativ care compunea versuri cu
multă ușurință. El se număra la loc de cinste printre fondatorii
Reuniunii Oierilor, imediat după prefectul județului Iulian Predescu și
fratele său, avocatul Mihail Predescu. Alături de ei figurau primarul
Nicolae Bistriceanu și Gheorghe Lăzărescu, cel care avea bibliotecă la
stâna din Văcării, Ilie Frătuțu, Victor Cosma și alții.

Așa am aflat că din neamul Lăzăreștilor din Titerlești se
desprinsese o ramură care locuiau la Motru Sec. Ciobani din tată-n fiu,
Lăzăreștii veniseră în aceste locuri din Cut, zona Sibiului, iar unul
dintre ei, pe nume Gheorghe Lăzărescu, stabilit inițial la Titerlești, a
fost participant la Războiul pentru Întregirea Neamului.

Aici a salvat drapelul regimentului, așa cum menționa Nicolae
Titerlea, un scriitor din satul cu același nume, într-o lucrare închinată
localității Titerlești8. Prin intermediul familiei Ion Bârsanu, din Motru
Sec, alt nume descins parcă din „Miorița” (oiță bârsană), nepoți de-ai
lui Lăzărescu stabiliți la Motru-Sec, am intrat în posesia unui caiet pe
care Nicolae Lăzărescu îl ținea la stână, așa cum strămoșul său păstra
acolo „biblioteca”. Caietul cuprinde la început câteva însemnări de la
stână până în anul 1996, când ciobanul s-a stins din viață:

De ținut minte, 1996
Nelu a venit la noi în 20 aprilie.
Oile lui Sandu Ionel le-a adus la pe 3 Mai 1996.
Oile lui Drând Nicolaie le păzesc din 3 mai 1996.
18 Mai- 18 Iunie, lapte câte 3 kg de lapte pe zi- 240 Kg.
La 28 iulie 1996, predăm oile lui Drând.
Mai 14 zile.
Iunie 30 zile.
Iulie 27 de zile.
Total: 71 de zile am păzit oile lui Drând9.

Ciobanul avea o evidență precisă și își cunoștea bine animalele.
De la el a rămas și o poezie foarte interesantă, cu un titlu care
amintește de cântecul unui cunoscut rapsod mehedințean din Isverna,
Domnica Trop. În acest poem apare și un testament al ciobanului care
se aseamănă cu testamentul celui din „Miorița”:
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Las cuvânt când oi muri
Să mă-ngroape tot pe-aici,
Unde-i strunguța de miele,
Lângă oițele mele.
Să nu-mi facă nime groapa
Cu sapa și cu lopata,
Să mi-o facă oile,
Berbecii cu coarnele
Și câinii cu labele.

La finalul poemului scrie: „Compus demine, să ne auzimde bine, N.
Lăzărescu, 10 I 1979”. O variantă completă a „Mioriței” am preluat-o însă
de la prietenul meu, rapsodul popular Ion Dumitrașcu (care-i cunoștea
bine și linia melodică) și mi-a părut rău că nu am înregistrat-o. Maestrul
Ion Crețeanu a venit special să audă linia melodică, dorind s-o preia și i-
am făcut lui Nelu o vizită, în satul Ludu, din comuna Ponoarele. Acest
lucru nu a fost posibil pentru că în acel moment Nelu îi pusese pomana
copilului dispărut înainte de nuntă, la fel ca ciobanul mioritic. Cred că
dispariția lui Cătălin l-a afectat atât de mult, încât în primăvara anului
trecut a făcut infarct și s-a stins și el, lăsând în urmă o impresionantă
colecție de costume populare (peste o sută), pe care le-a avut în diverse
expoziții din țară. Personalitatea lui a fost evocată în lucrareamonografică
„Ponoarele”. Menționez că Ion Dumitrașcu a fost unul dintre cei mai
buni cunoscători ai folclorului din Plaiul Cloșani și împreună am
realizat câteva emisiuni interesante la emisiunea „Omul și locul”
(TV Mehedinți). Cu ani în urmă, când am stat de vorbă, mi-a spus
că a aflat această variantă de la niște lăutari din Gorj pe care i-a
cunoscut în tinerețe la un spectacol în localitatea Cloșani (când era
director de cămin Rică Argintaru). Eu am preluat textul cu acordul
lui și l-am publicat în lucrarea monografică „Ponoarele” și apoi am
încercat să-l comentez comparându-l cu variantele culese de
Adrian Fochi. L-am publicat, apoi, împreună cu un comentariu
adecvat, în revista „Răstimp”10. În memoria acestui prieten drag,
împătimit iubitor de folclor și deținător al unei impresionante
colecții de costume populare, împreună cu care am adunat
materialul pentru o culegere de cântece populare din Plaiul Cloșani,
reproduc mai jos varianta numită „Oița beluță”:
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Verde foi mărunte,
Cobora din munte,
Cobora oi multe,
Mândre și cornute.
Într-o zi de vară,
Cu nouă ciobani,
Nouă veri primari
Și cu Strinu zece
Care mi-i întrece
C-are oi mai multe,
Mândre și cornute,
Mândre miorele,
Mândre ocheșele.
Ăi nouă ciobani,
Nouă veri primari,
Ei mi s-au vorbit
Și s-au sfătuit
Pe Strin să-l omoare
La apus de soare,
Dar o miorea
Din oi s-alegea,
Iarbă nu mânca,
Nici apa nu bea,
Către el zicea:
- Stăpânul meu bun
Ascultă ce-ți spun:
Ăi nouă ciobani,
Ce sunt veri primari,
Vor să mi te-omoare
La apus de soare.
- Oiță, oiță,
Oiță beluță,
Mică miorea,
Grija nu-mi purta.
De m-or omorî
Cer s-o mohorî,
Ceața o veni
Pe mini m-o-nvăli,
Cununa mi-o pune,
Pentru altă lume,
Și-atunci să mă-ngroape,
Lângă stân-aproape,
În strunga de oi
Ca să fiu cu voi;
Și la cap să-mi pună

Fluieraș de fag,
Să-mi zică cu drag,
Fluierele-or zice,
Oile s-or strânge,
Pe mine m-or plânge.
Maica-l aștepta,
Dar el nu venea.
O vară trecea,
După el pleca,
Cu traista pe mână,
Cu mintan de lână,
Cu brâu în trei dungi,
Bătea drumuri lungi,
Strinii întrebând,
Din ochi lăcrimând
Și se tot ducea,
Dunărea-ntreba:
„Dunăre, Dunăre,
Drum fără pulbere
Și fără ogaș,
Inima-mi secași,
Tu, care ești mare
Fă-te vorbitoare,
Spune-mi d-ai văzut,
Pe-aici d-a trecut
Și l-ai cunoscut
Pe feciorul meu,
De-i bine sau rău.
-Da, eu l-am văzut
Și l-am cunoscut,
Pe-acas n-a mai dat,
Fiinca s-a-nsurat,
C-o fată de-mpărat,
De la scăpătat.
Ceața, muma bună,
Le-a făcut cunună,
Lumini le-a ținut
Soare-n răsărit,
Luna-n asfințit,
Și s-au cununat
De-aici au plecat
Peste-ntinsă apă
Ca păcura neagră
Și-a trecut cu bine,
Pe-aici nu mai vine.
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2. La stâna din Bulzu

Mihai Pelin, într-o carte de
reportaje intitulată „Miorița nu
s-a născut lângă stele”, arăta că
asemenea tragedii s-au petrecut
multe în toată țara. Am aflat că și
în zona noastră, a Plaiului Cloșani,
s-a petrecut o asemenea crimă
implicat fiind chiar un cioban din
neamul Lăzăreștilor, poreclit
Trăsnea (probabil pentru că făcea
multe trăsnăi). Nicolae Lăzărescu,
în vârstă de 65 de ani, fratele său
mai mic, actualmente pensionar în
satul Motru Sec, ne-a relatat pe s-a
născut lângă stele”, arăta că
asemenea tragedii s-au petrecut
multe în toată țara. Am aflat că și
în zona noastră, a Plaiului Cloșani,
s-a petrecut o asemenea crimă
implicat fiind chiar un cioban din 3. Nicolae Lăzărescu cu nepoții
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neamul Lăzăreștilor, poreclit Trăsnea (probabil pentru că făcea multe
trăsnăi).

Nicolae Lăzărescu, în vârstă de 65 de ani, fratele său mai mic,
actualmente pensionar în satul Motru Sec, ne-a relatat pe scurt
cum s-a petrecut lucrurile: „Trăsnea, după mai multe peregrinări prin
Banat, s-a retras la Văieni, unde s-a căsătorit. Păzea oile cu tata la
Bulzu (tatăl se numea tot Nicolae). Într-o sâmbătă tata a venit acasă,
la Motru Sec, iar fratele meu a rămas baci la stână. Pe acolo au trecut
doi ungureni însoțiți de un copil. Îl cunoșteau pe Trăsnea și avuseseră
niște conflicte mai vechi cu el. Au venit la stână și fratele meu le-a scos
ceva de băut, iar când n-amai avut ce să le dea, s-au luat de el că le furase
niște sterpe.

S-au încăierat și fratele meu s-a luptat cu ei, pentru că era
puternic ca un taur, dar nu era atent la copil și acesta l-a lovit cu
toporul peste picior și l-a doborât, iar pe urmă cei doi l-au măcelărit.
Când am aflat ne-am dus la munte după el, dar venise poliția și l-a dus
la Târgu Jiu. Pe urmă ne-am dus, l-am luat de la spital și l-am
înmormântat la cimitirul din Văieni. Crima s-a petrecut noaptea, în
muntele Bulzu, acolo unde sunt cele trei biserici.” În muntele Bulzu,
aproape de cele trei biserici, am fost și eu înainte de a scrie lucrarea
despre ungurenii din satele Bratilov și Titerlești11.

Îmi amintesc poteca adâncită, parcă cicatrizată în carnea
muntelui, de urmele atâtor animale care au străbătut-o, căci pe acolo
treceau atât „potecile oii”, cât și „potecile sării” prin care se făcea
legătura cu frătuții. Deasupra de cele trei stânci numite „bisericile din
Bulzu” am văzut alte trei pietre micuțe înfipte în pământ și,
întrebându-l pe prietenul meu Viluț, împreună cu care am făcut
această recunoaștere, am aflat că marcau locul unde muriseră trei
ciobani în timpul unei furtuni. Multe asemenea întâmplări tragice s-au
petrecut în munții noștri. Dintre ele aș vrea să menționez moartea a
vreo treizeci de oi împreună cu ciobanul, petrecută lângă stâna din
muntele Balmoșu, în timpul unei furtuni. Ciobanul stătea lângă oi,
între niște stânci și un trăsnet fulgerător le-a curmat viața. Tot în
munții care au aparținut acestui plai, aproape de vârful Godeanu, în
zănoaga de la Scărița și-a găsit sfârșitul o turmă de oi în timpul unui
viscol, într-o toamnă târzie. Ciobanul a reușit să se salveze, coborând
până la un punct forestier, dar oile le-a găsit acoperite de zăpadă și
înghețate în zănoagă.
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4. Casa lui N. Lăzărescu din Motru Sec

Asemenea ciobani, învățați cu viața aspră a muntelui, au fost și
în zona noastră, precum Dumitru Suciu ori Nicolae Lăzărescu și ei au
fost creatorii „Mioriței”, după cum recunoștea Garabet Ibrăileanu:
Miorița a răsărit cândva, demult, în supremul moment de creație
poetică a rasei daco-române, în capul unui păstor genial din
Carpați12.

Ei erau buni versificatori, cu talent înnăscut, reușind să
transpună faptul real într-unul artistic. Așa făcuse Nicolae Lăzărescu, de
când era mic și fusese dus prima oară la stână pentru a mâna oile la
strungă. Atunci când doi ciobani din Titerlești, Troncotă și Mușuroi, s-au
îmbătat și s-au luat la bătaie, el le-a făcut pe loc următoarea poezie:

Într-o seară, lângă oi,
S-au bătut două nevoi,
Troncotă și Mușuroi.
Dar nu s-au bătut prea mult
Că era timpul cam scurt,
Beții , Gheorghe și Ilie,
Că-s bolnavi de nerozie.
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Caietul pe care unul dintre nepoții lui, Ion Bârsan, mi l-a pus la
dispoziție, cuprinde câteva creații importante ale acestui om simplu
care se trage din neamul ungurenilor de la Titerlești stabilit în satul
Motru Sec, (comuna Padeș).

Lecturând poeziile lui, multe cu caracter religios, am putut
constata că și în ținutul nostru, numit Plaiul Cloșani, au existat oameni
talentați ale căror creații și cântece au curs firesc, așa cum curge apa
Motrului, din timpuri imemoriale, când mai limpede, când mai
turburată, după cum a fost și viața oamenilor cu care, de-a lungul
vremurilor, râul și-a împletit destinul.

NOTE
1. M. Gregorian, Folclor din Oltenia și Muntenia, op. cit., p. XXXI.
2. „Culegerea lui M. Gregorian se remarcă cu deosebire prin secțiunea ei lirică și a
poeziei obiceiurilor, îndeosebi a descântecelor și bocetelor”, Introducere în folclorul
Olteniei și Munteniei, p. XVIII.
3. Pavel Ciobanu, Plaiul Cloșani, p. 53.
4. Ibidem, p. 212.
5. Idem.
6. C. Boteanu, V. Oprenescu, Bratilov și Titerlești, sate ungurenești din Plaiul
Cloșani, Ed. Tipo Radical, 2010.
7. Ibidem, p. 388-407.
8.N. Titerlea, Pomeniri târzii, Ed. Măiastra, Târgu- Jiu, 2013, p. 23.
9. Caiet manuscris, f.p.
10. O variantă a „Mioriței” în Plaiul Cloșani, în „Răstimp”, nr.1(15), 2001, p 27-30.
11. Bratilov,Titerești, sate ungurenești din Plaiul Cloșani.
12. Garabet Ibrăileanu, Spiritul critic în literatura română, E. Minerva, București,
1984, p. 225.
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ATELIERUL DE PÂINE TRADIȚIONALĂ
DE PE VALEA BÂRGĂULUI

drd. Patricia-SmarandaMUREȘAN
Cercetător Științific – Serviciul Cultură Tradițională
Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud

La începutul lunii martie a acestui an m-am deplasat în comuna
Bistrița Bârgăului din județul Bistrița-Năsăud acolo unde, acasă la
Ioana Hangan Pudilic, am vizitat Atelierul de Pâine Tradițională de pe
Valea Bârgăului.

Ioana Hangan Pudilic este o tânără din sat pasionată de tradiții,
care iubește și respectă obiceiurile românești. Ea a locuit pentru o
perioadă în străinătate și ne mărturisește că: Eu am fost plecată din
țară, am stat aproape zece ani la Roma, în Italia. Înainte nu știam să
apreciez tradițiile și obiceiurile noastre, ca orice tânăr! Și nu m-au
interesat nici dansurile populare, nici costumul tradițional; mă
îmbrăcam la sărbători numai pentru că insista mama! Și după ce m-
am dus acolo am început să apreciez valoarea acestora și mi-am dat
seama de niște lucruri importante, de tot ce avem noi aici! Deci, de
când am venit de acolo, am devenit alt om! Și așa am început, încet-
încet, cu buni Paraschiva, să învăț cum se face prescura, cum se face
părăstașul, cum se face în cuptor: hai să facem cozonaci, hai să facem
plăcinte, hai să facem pâine!

Când am vizitat Atelierul de pâine tradițională, Ioana ne-a
așteptat împreună cu buni Paraschiva, o femeie din sat în vârstă de 85
de ani:

De 34 de ani îs singură, că mi-o murit soțul! Copii n-am! Și-
apoi Ioana îi copila mea! Singură locuiesc! Da’ îs foarte ocupată,
foarte învăluită! Eu n-am știut carte, că atunci, pe vremea aceea, nu
ne purta la școală. Ne purta la unguri, d-apoi eu nu știam să mă
învăț ungurește! Știu număra până la zece! Și apoi viniam la domnu’
Hangan (n.n. bunicul lui Ioana, care a fost învățător), după ce m-am
căsătorit! Viniam aicea și el ne învăța carte!

La Atelierul de pâine tradițională din Bistrița Bârgăului, Ioana și
buni Paraschiva1 ne-au pregătit pâinea cu mălai, o rețetă tradițională
de post. Ioana ne spune că:

Rețeta tradițională, pe care am moștenit-o de la bunici, e
pâinea cu slănină încrestată sau pâinea cu cârnaț înăuntru. Am făcut
foarte des și de aceea, dar astăzi facem pâine cu mălai, că-i de post, și
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o pregătim după o rețetă specială, tradițională, foarte veche, după
rețeta lui buni Paraschiva.

Prima dată se pune făina de grâu, apoi făina de mălai, se face o
mică groapă unde se adaugă drojdia și apa, iar apoi se lasă un pic să se
înmoaie. Se pune și un pic de sare, dar nu peste drojdie; apoi se face o
cruce și se zice ”Doamne, ajută-ne!” și se începe frământatul.

Ingredientele

Buni Paraschiva frământă, mărturisindu-ne că știe rețeta
aceasta chiar de la bunica ei:

Pe bunica mea tot Paraschiva o chemat-o, o fost o femeie foarte
harnică, o avut 8 copii; într-un munte o stat, în Ciosa! Și atunci când
eram copii mici mâncam pâine de mălai făcută în cuptior și pâine cu
slănină, dar fiecare aveam feliuța noastră micuță, că zicea că trebuie
să ne ajungă la toți, că eram mulți; și zămucă de cartofi mâncam,
așa-i ziceam, că acuma îi zic supă!

Buni Paraschiva ne mai spune că:
Atunci când se frământă, aluatul trebuie să fie potrivit, ca și

cum îi mămăliga când o pui pe talger, nici prea tare, nici prea moale.
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Cuptorul BuniParaschivași IoanaHanganPudilic

Întrebată în care dintre zilele săptămânii se făcea pâinea,
bătrâna ne mărturisește că:

Sâmbăta făceam pâine ca să mâncăm tătă săptămâna! Dacă
ni se termina și n-aveam până sâmbăta, făceam joia! Un cuptor de
pită, pe frunze de cureci2! Ne punea mama pe noi să facem pâine, că
mama avea copii mici; și noi, fetele mai mari, eu cu sora mea, noi
făceam pâinea. Ne era și drag! D-apoi, era greu la cuptor și ne mai și
certa mama! Apoi noi mai și plângeam, că eram micuțe, iar mama
zicea: „V-am spus o dată, tre’ să țineți minte, că n-oi fi tot eu cu voi!
Vi-ți mărita, tre’ să știți să faceți la bărbat!”. Eu cam din ’42 am
început să fac pâine.

În timp ce ne povestește, aluatul e gata și:
Îl lăsăm un pic să dospească, să crească, îl modelăm așa fain,

apoi facem pâinea, o punem în tavă și o băgăm la cuptior!3
Buni Paraschiva ne mai spune că, înainte să facă pâinea:
Se spăla covata foarte bine! Aduceam apă de la fântână și o

spălam să nu rămână murdară. O puneam la uscat la soare, iar dacă
nu era soare o puneam cu gura în jos!
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Făcutul pâinii cu mălai

După ce aluatul a dospit, pâinea cu mălai a fost aranjată, pusă în
tavă și băgată la cuptor. În timp ce se coace, aflăm alte taine despre
elementul esențial – focul:

Focul e cel mai important! Degeaba știi să faci aluatul, dacă nu
știi când trebuie să bagi pâinea în cuptor. O strici, o arzi! Astea îs
niște secrete pe care nu poți să le înveți decât de la bătrâni sau prin
experiență, făcând pâinea! În cuptor lemnele trebuie să fie arse și să
rămână numai jarul; trebuie să pui pe foc până îi bolta albă!4

Buni Paraschiva o completează:
Da, aiesta îl împrăștiem fain, jăraticul, și când se gată, punem

pâinile la copt. Bolta cuptiorului trebuie să fie albă deasupra, și în
vatră, când faci așa, să fie scântei! Și atuncea poți să bagi pâinea!”

Așadar, aflăm că momentul optim pentru a băga pâinea în
cuptor este atunci când bolta cuptorului devine albă.

Mai apoi, ne dăm seama dacă pâinea s-a copt după o altă
metodă tradițională învățată tot de la bunica Paraschiva: Când o scoți
din cuptior, faci așa cu mâna, o bați, auzi cât de fain sună și atuncea-i
coaptă pituca noastră țărănească!

Un alt secret pe care îl aflăm despre această rețetă este și faptul
că:
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Asta-i pâine foarte curată! Asta-i pâinea cu mălai! Făina de
mălai o punem așa cum îi, nu o înmuiem, nu o opărim, că dacă o
opărim, iese ca o mămăligă și nu-i bună!

După ce am scos pâinea din cuptor, degustăm bunătățile
pregătite, iar Ioana ne mai spune că ea colaborează cu Asociația
„Produs în Bistrița-Năsăud” și că participă cu produsele sale la
târgurile de profil. „Eu am fost profesor de economie, dar nu mai
lucrez în învățământ; acum lucrez ca antreprenor și fac activități
recreative. Am început cu turiștii care vin la Colibița și pe Valea
Bârgăului. Colaborez și cu agenții de turism; avem parteneri din
București, din Câmpina, din Oradea, de la Cluj, cu care ținem
legătura, iar aceștia vin cu grupuri de turiști și facem demonstrații și
degustări. Îi așteptăm cu pâinea gata făcută, caldă, proaspăt scoasă
din cuptor!”.

Întrebată cum a început toată această activitate, Ioana ne
precizează că:

Poi, cum am început eu cu acest proiect? Veneau turiștii la
pensiune la vecinul, peste drum, și apoi treceau și la mine aici, în
curtea asta mică, și făceam împreună pâine, plăcintă, cozonaci! Și
așa am început totul, în anul 2016! Din curiozitate mai mult! Iar cu
timpul am avut și cerere tot mai mare, să facem pâine pentru turiști
și să le oferim activități, astfel că am început să ne organizăm!

Buni Paraschiva o completează:
Anul trecut o venit copii și din Republica Moldova! Am făcut

vreo 50 de colăcei! Și, apoi, pe uliță, copiii o făcut tot felul de jocuri!
Foarte bucuroși o fost!

Totodată, Ioana ne mai precizează că:
Atunci când vin turiștii, îi taxa 10 lei de persoană! Dar le tăiem

factură și vin cu ghid, cu totul pregătit! Însă nu avem foarte multe
proiecte de promovare!Mai punem pe pagina de Facebook informații, iar
anul ăsta o venit de la Bistrița și am făcut un film pentru Târgul de
Turismde la Romexpo din București. Avem și programul Școala Altfel. La
1 aprilie avem primii copii! Am avut programări din Cluj și din Oradea,
dar nu mai vin din cauza Coronavirusului, pentru că nu mai au voie să
iasă din județ. Dar vin din Bistrița. Să sperăm că o să se ducă nebuneala
asta! Sperăm să vină vremea frumoasă și să putem face și noi ceva!

Mulțumindu-le pentru experiența frumoasă și pentru bunătățile
oferite, le lăsăm și noi, îndreptându-ne spre casă, cu bucuria că am fost
părtași la câteva momente deosebite, gustând din delicioasa pâine de
post cu mălai de la Bistrița Bârgăului. În drum spre casă mă însoțește
speranța că, în viitor, vom putea să realizăm mai multe proiecte de
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cercetare care să promoveze tradițiile acestui frumos sat de pe Valea
Bârgăului.

Pâinea cu mălai

NOTE
1. Buni Paraschiva – fiind „bunica tuturor”, așa îi spune tot satul.
2. Cureci = Varză.
3. Interviu cu bunica Paraschiva, Bistrița Bârgăului, 6 martie 2020.
4. Interviu cu Ioana Hangan Pudilic, Bistrița Bârgăului, 6 martie 2020.
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Maestrul Constantin Arvinte se prezintă:

„MUZICA A FOST VIAȚAMEA !”

De mic copil, începând din primii ani de liceu, m-am legat de
muzică! După ce am terminat liceul, tata mi-a spus că - gata! – mi-am
luat diploma, am ieșit învățător, să-mi caut un post! I-am spus că eu aș
vrea să merg la Conservator, iar el mi-a răspuns: „- Bine, mă băiatule,
du-te, dar eu mai am și pe alții după tine!”. Pentru că mama a făcut
unsprezece copii și am trăit nouă și după mine erau toți ceilalți, toată
liota! Taică-meu spusese că doar să moară și să nu-și dea toți copiii la
școală!

Constantin Arvinte în fața celor unsprezece mape voluminoase cu piese de folclor
muzical culese de-a lungul vieții, peste cinci mii, din toate zonele țării,

constituindu-se într-un inegalabil tezaur, imposibil de realizat acum sau vreodată!
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Ai mei au avut posibilitatea să aibă mai mulți bani, aveau și
gospodărie, vreo 12 ha de pământ, pe care le lucram noi primăvara și
vara, când mergeam cu toții la câmp. Deși erau multe de făcut și
munceam și eu mult în agricultură, între timp cântam și la vioară. Și ce
cântam? Studii, sonatele lui Johann Sebastian Bach, care sunt foarte
grele și pe care le studiam! Tata venea de la serviciu, mă asculta, cum
cântam eu, și dădea din cap! Nu că nu i-ar fi plăcut, dar nu prea
înțelegea el ce cântam eu acolo! Cântam studiile lui Johann Sebastian
Bach, în Comuna Voinești din Județul Iași!

Odată îi cântam unui unchi de-al meu, fratele lui, la ziua lui de
Sfântul Vasile, ce-i plăcea lui mai mult: „De când ne-a aflat mulțimea”!
Acolo la petrecere era și un lăutar de acolo din sat, unul Petrache, de la
care am cules eu foarte mult material folcloric mai târziu, și unchiul
meu l-a întrebat: „- Ei, Petrache, ce spui? Îți pace de nepotu-meu?” și el
i-a răspuns: „-Da, domn’ Vasile, nepotu’ dumitale are să ajungă mare
muzicant!”.

Când m-am dus în ’45, toamna, la Conservator și am intrat la
Clasa de teorie și solfegiu, un profesor examina elevii, care răspundeau
scriind pe tablă. Mi-a spus și mie: „-Șterge și scrie și tu mai departe!”.
El a început să cânte la pian și eu scriam pe tablă. El cânta, eu scriam!
Am șters tabla toată și am umplut-o eu, din nou! „- Bravo, mă – mi-a
spus - ai făcut tot, dar de unde știi, unde ai făcut școala?” și eu i-am
răspuns: „- Am făcut la Școala Normală <<Vasile Lupu>>”. „Cu cine? –
Cu Baciu și cu Podloski. – Păi ăștia mi-au fost și mie profesori, că am
făcut tot Școala Normală!”. Deci, am stabilit o legătură cu el. Am făcut
atunci trei ani într-un an și am intrat direct în anul III și între timp am
mai făcut patru ani, am amânat de două ori armata, iar când am
terminat în 1949 Conservatorul, dădusem toate examenele! Eu n-am
spus la început că am terminat Conservatorul, pentru că nu era bine
atunci să spui că ai studii superioare.

Popescu-Județ, coregraful, făcea culegeri de folclor în țară, făcea
dansuri, la ansamblu, dar pe culegere de folclor de la fața locului.
Trebuia să meargă în Moldova o lună de zile, de la Dorna și până în
Vrancea, și n-avea cine să scrie melodiile! Eu stăteam cu dicteul foarte
bine. Putea să cânte și pasărea măiastră în pom, eu o scriam! Și-acuma.
În folclor, în muzica noastră populară, am găsit frumuseți neasemuite!
Folclorul nostru este un tezaur de artă adevărată. La un moment dat,
într-o carte, Emilia Comișel face analiza unor melodii populare, de joc,
și constată că sunt compuse de creatorii lor anonimi într-o manieră
care se apropie de tehnicile de compoziție și perfecțiunea creației
clasicilor vienezi și germani Haydn, Mozart și Beethoven! Tot așa,
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despre colindele românești, de exemplu, Bela Bartok spune că sunt de
o frumusețe indicibilă, nemaiîntâlnită și nu pot fi comparate nici pe
departe cu smeritele cântece de Crăciun ale Apusului!

(...) Tatăl meu a trăit 97 de ani. Când i-a împlinit, într-un 11
noiembrie, ne-a spus: „- Dacă mi-ar mai da Cel de Sus măcar trei ani,
să zic și eu că am călărit trei secole!”. Nu i-a mai dat!

Muzica bănățeană e plină de o vioiciune de asta, potolită,
frumoasă, cu acele brâie bănățene, cu acele jocuri de doi, cu horele și
doinele de o frumusețe deosebită. În Oltenia, iarăși, muzica este foarte
frumoasă! Dansurile sunt foarte vioaie și tocmai la acestea și la cele
muntenești li se poate aplica acea analiză a Emiliei Comișel! Muntenia,
deci, la fel ca și Oltenia, Dobrogea nu mai spun, de o frumusețe cu totul
aparte, prin varietatea intonațiilor și ritmurilor care se răsfrâng în
creația populară de aici! Se datorează această varietate și autohtonilor,
dar și celor care au venit cu oile din Moldova, Transilvania, Muntenia,
Oltenia – tot români – dar și etniilor care conviețuiesc aici. Eu am avut
un coleg tătar – îl chema Iuseim Sebah – care mi-a cântat mai multe
melodii pe care le-am notat și care îmi plac foarte mult. Pentru această
conviețuire este Dobrogea exemplară pentru toată lumea. Muzica din
Moldova, în care sunt născut, o știu, o cunosc foarte bine și o iubesc!
Pe mine, însă, m-a atras în mod cu totul deosebit muzica din
Transilvania și Maramureș, în special.

Muzica a fost viața mea!
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Tulceanul Iulian Micu

NOUL VICEPREȘEDINTE AL SECȚIUNII DE
TINERET A CIOFF

Dan ARHIRE

Începând cu data de 21 februarie 2020,
organizația de tineret a Sectiunii Naționale
Române a Organizatiei Mondiale a CIOFF®
(Consiliul International al Organizațiilor de
Festivaluri Folclorice si de Artă Populară) și-a
desemnat o nouă conducere. Consiliul a fost
înfiintat în anul 1970 în Confolens, Franța, și este
prezent astăzi în peste 90 țări din lume,
colaborând activ cu UNESCO, în conformitate cu
acordurile de cooperare încheiate între cele două
organisme.

Iulian Micu
Noua conducere a secțiunii române de

tineret este formată dintr-un președinte, doi vicepreședinți și un
secretar. Domnul Iulian Micu, propunerea tulceană pentru noul staff, a
fost ales într-una din cele două funcții de vicepreședinte.

Orientarea Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
către persoana domnului Iulian Micu în ceea ce privește susținerea
pentru noua funcție, a ținut seama de două criterii: studiile și
pregătirea culturală, pe de o parte și colaborarea cu instituția, pe de
altă parte. Domnia sa a absolvit Seminarul Teologic Liceal Ortodox
„Sfântul Ioan Casian” din Tulcea, a studiat Teologie Ortodoxă
Pastorală la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din
București, pe care a absolvit-o în anul 2019, a studiat apoi la „Institut
für Evangelische Theologie” la „Justus-Liebig-Universität Gießen”
(JLU) din Giessen, Germania, precum și la Departamentul de Istorie și
Arheologie al Universității din Ioannina, Grecia, iar în prezent își
desăvârșește masteratul în „Istorie și Tradiție Creștină" la Facultatea
de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

Colaborarea domnului Iulian Micu, de-a lungul anilor, cu
ansamblul s-a dovedit a fi extrem de fructuoasă. Astfel, în perioada
2016 - 23.10.2019 el a fost responsabil comunicare și promovare
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pentru Ansamblul „Dorulețul” din Tulcea, cu prilejul unor festivaluri și
spectacole internaționale: Festivalul Internațional Multicultural și
Multietnic „Ekvilibrium-Neboto e granitsa" (Štip - Macedonia de Nord);
Festivalul Internațional al Artei Tradiționale (Poznan – Polonia);
coordonator de grup, cu prilejul diverselor festivaluri tulcene, pentru:
Baletul Folcloric Latinoamerican „Santiago del Estero", Argentina;
Ansamblul Folcloric „K Breizh" din Rennes, Franța; Ansamblul
Folcloric „Kolkhi" din Tbilisi, Georgia; Ansamblul Folcloric „Guijarro"
din Ciudad de Mexico, Mexic; Ansamblul Folcloric „Brâulețul"din
Pîrșcoveni, județul Olt etc. De asemenea, dincolo de colaborarea cu
ansamblul tulcean, domnia sa a fost și coordonatorul delegației sârbe
sosită la București, în anul 2016, cu prilejul „Întâlnirea Internaționale a
Tinerilor Ortodocși”, cel mai mare eveniment internațional dedicat
tineretului ortodox, cu mii de participanți anual, veniți din toate statele
majoritar ortodoxe, precum și din multe alte țări de pe planetă unde
există comunități ortodoxe importante (SUA, Canada, țările din zona
Orientului, țări din Africa etc).

În calitate de vicepreședinte Iulian Micu, însărcinat deocamdată
cu activitatea de P.R. în cadrul noii conduceri, este hotărât să
promoveze, alături de colegii săi, folclorul și tradițiile în rândul
tinerilor din România, urmând a căuta și găsi modalitățile cele mai
adecvate acestui scop. Dorința exprimată este de a familiariza tinerele
generații, neconectate sau mai puțin conectate la ceea ce numim
cultură tradițională, cu domeniul, demers pe care domnia sa îl
consideră obligatoriu, ținând seama că este vorba despre cea mai
delicată și valoroasă componentă identitară. Intenția este de a
promova cultura tradițională în școli, poate de a se încerca promovarea
unei legislații favorizante din partea societății civile. Deocamdată
consideră că se poate începe această luare la cunoștință și familiarizare
prin organizarea unor întâlniri în afara orelor de curs și a programei
școlare.

Felicitat de revista „DOBROGEA” pentru misiunea care i-a fost
încredințată întru slujirea culturii tradiționale române prin
intermediul festivalurilor folclorice și întrebat dacă însărcinările din
capitală nu-l vor îndepărta de „baza de decolare” tulceană, Iulian Micu
ne-a declarat:

Deși am călătorit în multe locuri, ba chiar am și locuit departe
de ținuturile natale, mereu am păstrat un atașament deosebit față de
origini. Cu orice ocazie pe care am avut-o, am căutat să promovez
Dobrogea și să prezint importanța ei spiritual-culturală, precum și pe
cea istorică, lucruri ce au o relevanță capitală pentru poporul și țara
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noastră. Din acest punct de vedere, mi-aș dori ca dobrogenii, în mod
deosebit tinerii dobrogeni și nu numai, să fie conștienți într-o măsură
mai importantă cu privire la identitatea pe care o au și la legăturile
frumoase și pacifiste pe care acest spațiu dobrogean le-a creat de-a
lungul secolelor între multele etnii conlocuitoare pentru care
Dobrogea înseamnă „acasă”!

Considerând și noi că „vrednic este”, îi urăm succes, pregătindu-
ne să îi urmărim „zborul”!
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EVENIMENT

MULTICULTURALITATEA DOBROGEANĂ ÎN
PAGINILE UNUI NOU VOLUM

Redacția

Acesta se numește
Dinamica tradițiilor de peste
an (Tradiții emblematice ale
etniilor din Dobrogea de Nord)
și reprezintă teza de doctorat a
domnului Alexandru Chiselev,
muzeograf și cercetător
științific III la Institutul de
Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” - Muzeul de
Etnografie și Artă Populară din
Tulcea. Cartea a fost lansată la
Tulcea, la Casa Avramide, în
20 februarie 2020. Alexandru Chiselev

Domnul Alexandru Chiselev este absolvent al Liceului Teoretic
„Grigore Moisil", Tulcea (2002), al Universității „Ovidius” din
Constanța - Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole (2006),
al cursului post-universitar de Bazele Metodologiei (2010), al
Masteratului în Antropologie și Istorie Europeană la Universitatea
„Ovidius” - Facultatea de Istorie și Științe Politice, Constanța (2015).

Din anul 2019 este Doctor în Studii Culturale cu lucrarea de
doctorat intitulată: Dinamica tradițiilor de peste an (Tradiții
emblematice ale etniilor din Dobrogea de Nord).

Lucrarea domniei sale ne este prezentată în prefață de doamna
Prof. univ. habil. dr. Narcisa Alexandra ȘTIUCĂ, domnia sa fiindu-i
îndrumător științific.
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„O VALOARE DOCUMENTAR-ȘTIINȚIFICĂ DEOSEBITĂ!”

Narcisa Alexandra ȘTIUCĂ
Prof. univ. habil. dr.

Lucrarea elaborată de dl. Alexandru Chiselev este o contribuție
științifică valoroasă la studiul comunităților actuale din aria Dobrogei
de Nord. Pe de o parte, lucrarea continuă demersurile de cercetare
etnologică și etnografică orientate spre multiculturalitatea dobrogeană în
anii '90 și intensificate ulterior, urmărind dinamica relațiilor,
modalitățile de afirmare și impunere a identității etnice și
transpunerea acesteia în practicile sociale colective din context festiv.
Pe de altă parte – ca element de noutate ce constituie un aport
personal valoros – le pune în discuție pe acestea din urmă, le
analizează și le interpretează din perspectivă antropologică, urmărind
afirmarea lor ca markeri ai etnicității la șase dintre grupuri, selectate în
virtutea capacității lor de conservare a valorilor, dar și de adaptare la
diverși factori de schimbare externi sau interni.

Încă din preambul, autorul trasează coordonatele metodologice
pe care le va urma în continuare cu consecvență: „radiografierea”
tradițiilor de peste an, atât din punct de vedere structural, cât și
funcțional și semantic, abordată diacronic. Astfel, cercetările
nemijlocite realizate și interpretate pe de o parte prin raportare la
studii anterioare dedicate acelorași comunități, iar pe de alta, la cele
care au avut în vedere cultura din patriile de origine, converg către o
înțelegere a însemnătății ce le este acordată practicilor sociale
circumscrise sărbătorilor pentru definirea profilului identitar.

În același timp însă, fiind vorba despre un spațiu multicultural,
interesul autorului vizează și construirea acestui model de conviețuire,
normele și coordonatele pe care acesta își bazează viabilitatea, de aceea,
un alt scop este acela de a evidenția faptul că „semnificația sărbătorilor
transcende granițele grupului etnic și că aduce în discuție interogări
despre fenomene precum multiculturalism, aculturație și, nu în ultimul
rând, globalizare și procesul de adoptare a unor aspecte uniformizante
din țările de origine ale grupurilor respective”.

Filtrele aplicate analizei vizează selecția grupurilor (bazată pe
criteriile: demografic, relațional și de conservare/ revitalizare a
identității etnice), decupajul istoric (executat în funcție de sursele cele
mai relevante și complete) și definirea coordonatelor spațio-temporale,
concret a sărbătorilor și comunităților reprezentative pentru observarea,
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descrierea și interpretarea lor (operante fiind aici atât criterii emice,
cât și etice). Metodologia de cercetare s-a sprijinit efectiv pe observația
directă și participativă, dar și pe metode orale precum aplicarea
chestionarului specializat, interviul și convorbirea. Rezultatele
consemnate dovedesc nu numai capacitatea lui Alexandru Chiselev de
a aplica consecvent și coerent metode specifice atât etnografiei cât și
antropologiei culturale, dar și abilitatea de a utiliza materialele
obținute într-o demonstrație convingătoare, bine articulată logic și
solid argumentată.

Analiza grupurilor etnice se constituie într-un studiu istorico-
geografic succedat de aprofundarea antropologică prin care este
analizat raportul identitate – alteritate, sunt relevate trăsăturile celor
șase grupuri selectate, aplicându-li-se o grilă de evaluare a capacității
de adaptare bazată nu numai pe resorturile interioare, ci și pe maniera
de a negocia, de a asimila și de a se repoziționa într-o lume globalizată, în
care, totuși, etnicitatea constituie o soluție eficientă de afirmare culturală.

Creionarea profilurilor identitare pe care o realizează pentru
bulgari, greci, turci, tătari, rușii lipoveni și ucrainieni este de un
deosebit interes antropologic, punând în relație strategiile identitare,
negocierea granițelor și evidențierea cu fenomene precum aculturația,
bricolajul și sincretismul. Cele șase subcapitole scrutează astfel cadrul
social și mentalitar, responsabile de ierarhizarea sărbătorilor, dar mai
ales de atribuirea unor valențe și semnificații noi care fie vin să le
consolideze pe cele originare, de sorginte religioasă, fie să le reinterpreteze,
iar mai recent, să le adauge altele, care să reliefeze trăsăturile identitare,
punând în același timp în valoare un repertoriu specific.

Apelând la contribuții recente ale unor savanți străini,
Alexandru Chiselev aduce în discuție accepțiunile și terminologia
ritului, ceremonialului, obiceiului și tradiției, structura și funcțiile celui
dintâi și raportul lui cu mitul și gândirea simbolică. Astfel, elementele
de morfo-sintaxă rituală, structura, funcționalitatea și generarea
eficienței îi permit să realizeze o tipologie a riturilor din care, mai apoi,
să le decupeze pe cele calendaristice, trasând caracterele lor universale.
Subcapitolul dedicat dinamicii rituale este o contribuție valoroasă în
etnologia românească întrucât aduce o serie de argumente și noi
criterii interpretative menite să sprijine o reconsiderare a poziției
specialistului în raport cu realitatea pe care o trăim și în care aspectele
tradiționale „canonice” ale practicilor cutumiare (obiceiurilor)
consemnate în lucrările anterioare sunt tot mai amplu și mai profund
modificate în funcție de factori care nu mai încap în ecuația sacru –
profan.
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Fundamentată pe o bibliografie bogată, pe documentarea în
arhiva ICEM și actualizată prin cercetări de teren, partea a doua a
lucrării pune în evidență substanța religioasă a sărbătorilor în spațiul
multicultural dobrogean. Selecția acestora a fost făcută potrivit
criteriilor enunțate mai sus și decupajului impus de apartenența
grupurilor și comunităților la două religii monoteiste principale:
creștinismul (ortodox) și islamul. S-au avut în vedere cicluri festiv-
religioase definitorii pentru cele șase grupuri: sărbătorile de trecere
dintr-un an într-altul, cele din ciclul pascal și post-pascal – pentru
bulgari, greci, ruși lipoveni și ucrainieni -, respectiv, postul și ruperea
acestuia, precum și oficierea sacrificiului – pentru musulmani. Analiza
se plasează pe coordonatele trasate anterior, presupunând raportarea
atât la ritual și aspectele definitorii ale acestuia, cât și la corpusul de
credințe și reprezentări pe care se fundamentează și, din nou, pe
transformările datorate interferențelor și influențelor culturale
exercitate în aria de referință. Criteriile pe care și le-a asumat operează
aici în sensul definirii elementelor de permanență și de înnoire, al
identificării factorilor de schimbare și resemantizare, responsabili în
unele cazuri de modificări structurale, în altele de reconsiderarea
sensului practicilor și reinvestirea cu noi valențe datorate schimbărilor
mentalitare și repoziționării față de cultura de origine.

Datele etnografice rezultate din cercetările de teren efectuate în
ultimii trei ani sunt interpretate atât din perspectiva insider-ilor, a
purtătorilor de tradiții și a celor care influențează păstrarea,
transmiterea, dar și modificarea și uneori revitalizarea acestora, cât și a
outsider-ilor, printre care, printr-o poziționare etică eficientă, se
numără și autorul lucrării.

Această parte a lucrării Dinamica tradițiilor de peste an
(Tradiții emblematice ale etniilor din Dobrogea de Nord)
prezintă o valoare documentar-științifică deosebită întrucât
actualizează informații înregistrate în ultimul deceniu al secolului XX,
când s-au produs schimbări politico-sociale ce au determinat o
afirmare fără precedent a spiritului identitar în toate zonele multi- și
interculturale din România. Dacă la începutul anilor 2000 puteam vorbi
despre un „model cultural dobrogean” care părea să reproducă, la scară
redusă, cultura balcanică, iată că astăzi Al. Chiselev demonstrează că
schimbările sunt cumult mai subtile, mai complexe și mai diverse, de la un
grup la altul, și chiar de la o comunitate la alta. De aceea contribuția sa se
plasează pe o direcție a cercetărilor care produc deschideri spre o abordare
pluridisciplinară, din care nu trebuie excluse studiul mentalității, dar și
cel al factorilor politico-istorici și socio-economici.
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Am primit la redacție

„OAMENII ADEVĂRAȚI ȘTIAU SĂ RESPECTE
CULTURA ȘI FRUMOSUL”

Mă numesc Florian Ene, m-am
născut în Costești, Județul Argeș, iar în
prezent locuiesc și muncesc în
municipiul Curtea de Argeș. În
octombrie 1987, proaspăt absolvent al
Facultății de Metalurgie, am fost
repartizat la dumneavoastră în Tulcea,
ca șef de secție la Combinatul Metalurgic.
Am plecat din oraș în ianuarie 1990,
imediat după căderea regimului ceaușist.
Până atunci, era foarte greu să părăsești
(prin transfer sau altcumva) localitatea în
care ai primit repartiția. Dintotdeauna
am cochetat cu toate genurile de muzică Dl. FlorianEne,dinCurteadeArgeș
(mai puțin manele!), mai ales cu folclorul.

În cei doi ani și jumătate cât am stat în Tulcea m-am apropiat de
folclorul dobrogean. Am răscolit prin toate zonele țării, pe unde am
fost, după cântecul tradițional. Mi-a plăcut autenticitatea tezaurului
lăsat de înaintași, dar și munca depusă de oamenii preocupați de
conservarea și promovarea valorilor culturii populare și dedicați
meseriei de folclorist, începând cu pionierii: Harry Brauner, Dimitrie
Gusti ș.a. Am plecat pe această filieră, și de fiecare dată am întâlnit
promotori – Dumitru Fărcașu, Constantin Arvinte…

Îl cunosc pe domnul Ștefan Coman din perioada aceea cât am
stat la Tulcea, căci dumnealui activează de-o viață în acest minunat
domeniu. Atunci nu erau „Baladele Deltei”, adică sub această denumire.
În cadrul evenimentelor culturale era promovat și folclorul, iar aici mă
refer la valorile autentice din zona respectivă. Eu eram un participant
constant. Ce puteai face altceva în perioada respectivă decât să evadezi
într-o asemenea oază și să petreci timpul cât mai plăcut? Mai ales că a
fost perioada cea mai neagră a comunismului… Bine, la aceste
spectacole mai auzeai o muzică patriotică și multe tâmpenii, dar
oamenii adevărați știau să respecte cultura și frumosul. Așa era și
domnul Coman, care la Casa Tineretului înființase din 1980 Ansamblul
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Folcloric „Mugurelul”. Așa l-am cunoscut atunci. Este mai corect să
spun că eu îl cunosc decât să afirm că dumnealui mă știe!

Am simțit mai cu seamă autenticitatea și particularitățile
folclorului din această zonă, iar aici pot da exemplul geamparalelor
specifice Dobrogei. Mă bucur că domnul Ștefan Coman a reușit, în
toată perioada, să extragă tot ce e mai bun și mai frumos din toată zona
asta nordică a Dobrogei, deci din județul Tulcea, un județ cu vetre
folclorice bine definite, cum sunt Niculițelul, Isaccea, Murighiolul, tot
ce e pe Dunărea Veche. Sau delta, reliefată foarte bine în folclorul
muzical cu tot cu specific și preocupările locale cotidiene ale
oamenilor – pescuit, viticultură etc. Ceea ce insist să punctez, mai ales
că acum l-am descoperit eu, este călușul dobrogean! Sunt convins că a
fost o muncă titanică cea de reconstituire: să faci orchestrația, să refaci
întocmai coregrafia! Până la urmă, te gândești că, iată, călușul este un
dans specific național, întâlnit pe aproape întreg teritoriul României,
dar nu știam că există și un căluș dobrogean. L-am văzut pe internet și-
mi bucură sufletul de fiecare dată.
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La închiderea ediției

DE PIEPT CU PANDEMIA!

Petru ȚINCOCA

În această perioadă am reușit să organizăm, în condiții grele,
dar cu rezultate foarte bune din punctul de vedere al performanțelor
artistice, două festivaluri și alte câteva activități pe care dorim să le
amintim aici: între 14 și 16 iulie, o echipă de profesioniști a TVR,
condusă de profesor doctor Maria Tănase-Marin, interpret, producător și
realizator de emisiuni TV, cercetător în muzica de folclor, a realizat un film
folcloric despre prodigioasa istorie a Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei” și cariera profesională, la fel de bogată, a maestrului
coregraf Ștefan Coman (vorbind aici de 44 de ani de activitate în domeniul
culturii tradiționale!); am susținut spectacole în fiecare miercuri și vineri la
complexul turistic Gura Portiței (în lunile iunie, iulie, august, septembrie);
de asemenea, orchestra Ansamblului „Baladele Deltei” a înregistrat peste
35 de piese (negative) pentru copii și tineri soliști din județul nostru,
precumși pentru copii interpreți din județulConstanța (10 piese).

De asemenea, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
a dat curs invitației Consiliului Județean Sibiu, participând la ediția a
45-a a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele munților” (29
iulie – 3 august 2020). Solicitat să susțină momente artistice din
folclorul turcesc, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a
pregătit un program de jocuri turcești („Damat Halayi” și „Erik Dali”),
solistul vocal Costel Atanasof a cântat piesa „Sevdan Olmasa”, iar în
cadrul unei suite de jocuri populare turcești același solist a interpretat
cântecul „Dermengi”. De asemenea, managerul „Baladelor Deltei”,
maestrul coregraf Ștefan Coman, a susținut pentru toți cei prezenți
(participanți, turiști, iubitori ai folclorului) în spațiul generos al Muzeului în
Aer Liber dinDumbrava Sibiului, un atelier de dansuri populare dobrogene,
în cadrul căruia a predat jocurile Cadâneasca dreaptă ca-n Dobrogea,
Pandelașul, Beștepeanca, Joc nouaromân și Pamporea.

În cele ce urmează vom prezenta pe larg cele două evenimente
culturale importante ale acestei perioade și anume Festivalul –
Concurs Interjudețean de Muzică Populară „Florile Dobrogei” (27 iunie)
și Festivalul-Concurs Național de Interpretare a Muzicii Populare
„Natalia Șerbănescu” (6-7 august).
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Festivalul-Concurs Interjudețean de Muzică Populară
„Florile Dobrogei” 2020

MARELE PREMIU ȘI TROFEUL FESTIVALULUI
IAU CALEA CONSTANȚEI

Petru ȚINCOCA

Ediția a V-a a Festivalului-Concurs Interjudețean de Muzică
Populară „Florile Dobrogei” a avut loc sâmbătă, 27 iunie, la Satul
Pescăresc Tradițional. Organizatorii – Primăria Municipiului Tulcea și
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” – au luat toate
măsurile impuse de actuala pandemie cu COVID 19, evenimentul
desfășurându-se în aer liber.

Scopul acestei manifestări este descoperirea și lansarea de noi
talente interpretative, de a stimula în rândul artiștilor amatori
interesul pentru receptarea, păstrarea și punerea în valoare a creațiilor
muzicale populare, a frumuseții portului popular dobrogean, de a
sprijini comunitățile locale (cămine culturale, case de cultură, școli de
specialitate, instituții de învățământ de specialitate) și pe interpreții
din județele Tulcea și Constanța, care doresc să participe la păstrarea
identității noastre locale și naționale.

Festivalul se adresează tuturor copiilor, tinerilor interpreți de
muzică populară, dar și celor adulți care au slujit și doresc să slujească
cu credință și devotament folclorul dobrogean.

Spre deosebire de anii precedenți, la ediția din 2020 nu au
participat grupuri vocale; drept urmare, au avut drept de înscriere
soliști vocali și instrumentiști cu vârsta peste 18 ani. De asemenea,
Festivalul – Concurs Interjudeţean de Muzică Populară „Florile
Dobrogei” se va desfășura cu respectarea strictă a măsurilor de
protecție în vigoare în contextul actual de prevenire a răspândirii
noului coronavirus.

După evoluția celor aproape 50 de concurenți – repartizați pe
trei grupe de vârstă: 7-14 ani, 15-18 ani, respectiv peste 18 ani –
proveniți din cele două județe, Tulcea și Constanța, ierarhia stabilită de
juriul format din prof. dr. Maria Tănase Marin, președinte, și membri:
prof. dr. Cristian Obrejan, Cezar Colimitra, prof. Ștefan Coman, Oana
Crețulescu și prof. Aurelian Croitoru a fost următoarea:
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Marele premiu și Trofeul festivalului: Bianca Ștefania Luzinschi,
din Constanța

Soliști vocali - Categoria de vârstă 7-14 ani
Premiul I
Maria Acsente, din Tulcea
Ana Cristina Bîlea, din Tulcea
Andra Cătălina Pârleală, din Hârșova (Constanța)
Maria Cristina Chiruță, din Constanța

Premiul II
Lucian Grigore, din Tulcea
Evelina Gălățeanu, din Tulcea
Ștefania Grosu, din Beștepe(Tulcea)
Andra Iulia Ghena, din Ceamurlia de Jos (Tulcea)
Bianca Nicola Rotaru, din Ceamurlia de Jos (Tulcea)

Premiul III
Cristina Maria Radu, din Tulcea
Aura Maria Șerban, din Constanța
Andreea Vlad, din Tulcea
Maria Nistor, din Tulcea
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Ingrid Georgiana Maftei, din Mihail Kogălniceanu ( Constanța)
Mihaela Stan, din Cerna (Tulcea)
David Hristian Băbăianu, din Tulcea
Daria Patricia Anton, din Tulcea

Mențiune
Beatriz Sofia Iosif, din Babadag
Maria Denisa Tanur, din Cerna (Tulcea)
Raluca Mihaela Jipa, din Tulcea
Mara Violeta Glugă, din Măcin (Tulcea)
Cătălina Nedelcu, din Luncavița (Tulcea)
Raluca Armăsaru, din Tulcea
Maria Gabriela Ciornea, din Năvodari (Constanța)
Călin Andrei Paraschiv, din Tulcea
Timeea Mihaela Băsău, din Tulcea
Cristiana Tihan, din Tulcea
Bianca Marina Vasilache, din Tulcea
Andreea Cocalea-Drăghici, din Babadag (Tulcea)
Elena Georgiana Timofte, Beștepe (Tulcea)
Larisa Nicole Bodea, din Enisala (Tulcea)

Au primitDiplome de participare: Lucian Gabriel Negrișan, Ariana
Larisa Negrișan, Rebeca Iuliana Moraru și Crina Ștefania Nistor

Soliști vocali, Categoria de vârstă 15-18 ani
Premiul I
Monica Elena Toader, din Tulcea
Denisa Călin, din Tulcea

Premiul II
Lorena Ioniță, din Dăeni (Tulcea)
Ana Maria Baciu, din Tulcea

Premiul III
Andreea Cristea, din Tulcea
Medeea Carastoian, din Tulcea

Mențiune
Nicu Ionuț Răducan, din Tulcea
Cristian Antonio Brașoveanu, din Gârliciu (Constanța)
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Soliști vocali, Categoria de vârstă peste 18 ani
Premiul II
Elena Simona Lazăr, din Dăeni (Tulcea)

Mențiune
Maria Vâlcu, din Dorobanțu (Tulcea)

Este lăudabil efortul concurenților de a se prezenta cât mai bine
vocal și scenic după atâtea luni de „pauză competițională”, timp în
care au făcut doar repetiții online, după cum demnă de laudă este
munca profesorilor tinerilor interpreți.

Cu această ocazie, au fost anunțați câștigătorii celor două
concursuri organizate online pe pagina de facebook a Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. Pentru răspunsurile la „Unitate
în diversitate” - Irina Chirciu, Maria Andone, Săndica Damache,
Claudia Catalin Berciu, Maria Alexandra și Lidia Litvinov, iar pentru
„Ziua Universală a Iei” - Maria Andone, Lidia Litvinov, Alexandru
Balaban, Irina Chirciu, Luminita Grigorovici Andrei, Adriana Giumala,
Cristina Chiselencu, Daniela Teodoru, Adriana Saveli, Mădălina
Negrișan, Ana-Maria Mititelu, Elena-Loredana Cocu, Daniela Jipa,
Viorica Panait, Liliana Niculache.

Organizatorii sunt recunoscători concurenților, părinților,
bunicilor, însoțitorilor și tuturor celor prezenți pentru modul în care au
înțeles să respecte măsurile restrictive necesare bunei desfășurări a
unei asemenea manifestări artistice. De asemenea, se cuvin felicitări
tuturor factorilor angrenați: Serviciul Județean de Ambulanță, Poliția
Locală, Jandarmeria Română, D.A.P.L. și administratorilor Satului
Pescăresc Tradițional! Mulțumită tuturor celor de mai sus, Festivalul-
Concurs „Florile Dobrogei” 2020 a decurs fără niciun fel de incident!
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TULCEANCA DENISA CĂLIN CÂȘTIGĂ
A X-A EDIȚIE A FESTIVALULUI-CONCURS

„NATALIA ȘERBĂNESCU”

Petru ȚINCOCA

În intervalul 6-7 august, la Satul Pescăresc Tradițional Tulcea a
avut loc a X-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Interpretare a
Muzicii Populare „Natalia Șerbănescu”, eveniment organizat de
Ansamblul Artistic Județean „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea. La
ediția din acest an s-au înscris 39 de concurenți: 22 la categoria de
vârstă 9-15 ani, 15 la categoria 16-40, respectiv 2 la categoria
instrumentiști.

Manifestarea se dorește a fi un omagiu adus primei interprete de
folclor dobrogean, Natalia Șerbănescu, care s-a născut pe plaiuri
tulcene. Natalia Șerbănescu s-a născut în 1931, în satul Plopu, comuna
Murighiol, județul Tulcea, fiind prima interpretă care a adus cântecul
și costumul dobrogean pe scenă devenind și cea mai cunoscută
interpretă de folclor dobrogean. Vocea sa deosebită, cu o vibrație caldă,
a fost remarcată de colegii de școală, încă din clasa a III-a. Înzestrată
cu calități muzicale aparte, Natalia Șerbănescu s-a afirmat cu ușurință
în acest domeniu. Pasiunea pentru muzică moștenit-o, de la tatăl său,
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care a fost solist de operă. A urmat cursurile Liceului de Muzică din
București și a avut norocul să-i cunoască pe Sabin Drăgoi, Constantin
Zamfir, Elisabeta Moldoveanu, buni cunoscători ai tradițiilor
poporului român. A fost colegă cu Benone Sinulescu, Ileana
Constantinescu și Victoria Darvai. Deși i se prezicea o carieră frumoasă
de canto, Natalia Șerbănescu a ales muzica populară, de care s-a simțit
legată spiritual. Alegerea s-a dovedit foarte inspirată, pentru că în scurt
timp a devenit o apreciată interpretă a muzicii dobrogene. În 1967, a
fost angajată prin concurs la radio, la redacția de muzică populară. Ani
de-a rândul a umblat prin satele dobrogene, în căutarea de surse de
inspirație, apoi a dăruit românilor folclor reprezentativ de pe
meleaguri dobrogene, devenind una dintre cele mai bune voci ale
Dobrogei, alături de Ștefania Stere și Marica Pitu, având un repertoriu
valoros ce cuprinde toate trăirile sufletești ale omului dintre Dunăre și
mare. A activat ca solistă vocală în Ansamblul „Brâulețul” din
Constanța, dirijat de Gheorghe Parnica, Orchestra „Delta Dunării” din
Tulcea, colaborând cu alte multe ansambluri din țară. S-a stins din
viață la 21 martie 2007 și, în semn de prețuire a zbaterilor sale de-a
lungul anilor pe drumului folclorului dobrogean, oficialitățile
municipiului Tulcea organizează an de an Festivalul de folclor „Natalia
Șerbănescu” (folclor-romanesc.ro).

Prin întreaga activitate și prin întregul ei repertoriu răzbate o
dragoste adâncă pentru ținutul cuprins între Dunăre și Mare, ținut pe
care l-a cântat cu dragoste, dor și dăruire.

„În semn de prețuire a zbaterilor sale de-a lungul anilor pe
drumul artei folclorice, considerăm că este o datorie de onoare a
județului Tulcea, pe meleagurile căruia s-a născut, pe care l-a iubit și
în care s-a întors și reîntors mereu, să o aducă în neuitare, să arate
generațiilor de azi că ceea ce are valoare dăinuie peste timp”,
precizează maestrul coregraf Ștefan Coman.

Scopul acestei manifestări este descoperirea și promovarea de
talente interpretative, punerea în scenă a cântecului popular autentic,
introducerea în circuitul valorilor spirituale românești, prezentarea
autentică a frumuseții costumului popular din diferite zone etnografice
ale țării, rememorarea și transmiterea către generațiile viitoare a
valorilor etnografice românești.

Câștigătorii edițiilor precedente sunt:
- 2010 - Emilia Dorobanțu (Olt);
- 2011 - Daniel Pop (Sălaj);
- 2012 - Georgiana Păduraru (Bacău);
- 2013 - Elena Iulia Geanovu (Vâlcea);
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- 2014 - Andreea Ioana Chisăliță (Suceava);
- 2016 - Florin Mihalache (Caraș-Severin);
- 2017 - Elena Nistor (Tulcea);
- 2018 - Ionuț Cocoș (Ialomița);
- 2019 - Stelian Păun (Giurgiu).

Concursul s-a desfășurat astfel:
• 6 august – zi de concurs,
• 7 august– festivitatea de premiere și gala concursului.
În contextul actual de prevenire a răspândirii noului

coronavirus precum și a normelor în vigoare în cadrul festivalului -
concurs s-au respectat următoarele măsuri de protecție:
• distanța socială de minimum 1,5 m;
• s-au purtat măști de protecție care au acoperit atât nasul, cât
și gura pe toată durata evenimentului;
• trierea epidemiologică la începutul evenimentului.

Totodată, organizatorii au solicitat participanților să prezinte la
sosirea în Tulcea rezultatul negativ al unui test covid-19 făcut cu cel
mult 72 de ore înainte de data începerii festivalului sau un aviz
epidemiologic efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de eveniment.

Pe fundalul… rural al Satului Pescăresc, concursul desfășurat joi
seară, cu începere de la ora 19.00, a impresionat atât juriul, cât și
spectatorii prin calitățile interpretative și varietatea costumelor
populare ale concurenților reprezentând aproape toate zonele
etnofolclorice ale țării. Calitatea ridicată a evoluțiilor, interesul vădit al
participanților pentru cultura tradițională și cântecul popular
românesc, conjugate cu exigențele acestui festival de tradiție, au făcut
ca jurizarea să dureze până târziu în noapte, specialiștii făcând cu
dificultate departajarea.

Programul de vineri a început cu un recital al solistului
giurgiuvean Stelian Păun, câștigătorul ediției a IX-a a Festivalului-
Concurs Național de Interpretare a Muzicii Populare „Natalia
Șerbănescu”, ca la microfon să cânte apoi, pe rând, soliștii vocali ai
Ansamblului „Baladele Deltei”: Costel Atanasof, Laura Mocăniță,
Laura Feraru și Georgeta Nichifor.

Au urmat alocuțiuni. Managerul Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, prof. Ștefan Coman, a subliniat
eforturile de a organiza, în pofida vremurilor, acest festival de tradiție:
„Noi am fi vrut să invităm la festival, în recital, în acest an toți cei
nouă câștigători ai edițiilor precedente. Până la urmă, deciși să nu
trecem peste ediția 2020, am organizat festivalul Satul Pescăresc
Tradițional Tulcea”. Primarul municipiului, prof. dr. Constantin
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Hogea, prezent în cele două zile, a declarat pentru cei prezenți: „Este a
zecea ediție și am fi vrut ca aceasta, într-adevăr, să fie una jubiliară,
să fie un spectacol de cu totul și cu totul altă amploare. Și iată că a
rezultat un spectacol de calitate: mă bucur să aud că valoarea și
numărul concurenților la această ediție a fost pe măsura importanței
acestui festival, a așteptărilor dumneavoastră. Dar dacă bunul
Dumnezeu ridică această pacoste de pe capul nostru, promitem că ne
vom revanșa la a XI-a ediție, pe care o vom completa cu ceea ce nu
am putut anul acesta! Nu este ușor să te deplasezi în aceste condiții
din atâtea părți ale țării și se cuvine să le mulțumim și celor care i-au
sprijinit pe concurenți să ajungă aici. Este un semnal de încurajare
legat de ceea ce ne definește ca popor: zestrea, cultura, portul popular.
Acesta este, până la urmă, scopul acestei manifestări: de a promova
tineri care să calce pe urmele marilor cântăreți dobrogeni. Este
pentru noi un privilegiu să putem marca an de an personalitatea
Nataliei Șerbănescu! Vă mulțumesc tuturor, Dumnezeu să ne aibă-n
pază pe toți”.

„Drumul acestor copii este de a duce mai departe acest
mesaj foarte important al sentimentelor țăranului român”

Rostit înainte de festivitatea de premiere, cuvântul prof. dr.
Maria Tănase Marin, președintele juriului, a fost deosebit de
emoționant și a ridicat spectatorii în picioare: „Eu și echipa mea de la
Televiziunea Română ne-am simțit ca acasă aici, la Satul Pescăresc
Tradițional, și mulțumim pentru găzduire! Este un loc special și cred
că memoria Nataliei Șerbănescu merita să fie sărbătorită aici, într-
un cadru frumos, sătesc. Puterea noastră, a tuturor, este foarte
benefică. Felicit organizatorul pentru strădaniile de a desfășura acest
festival, dându-i astfel continuitate, și mă bucur că și noi, echipa
Televiziunii Române, contribuim la promovarea evenimentului! Aduc
din partea juriului felicitările noastre pentru concurenții din acest an:
cred că niciodată în istoria acestui festival nu au fost concurenți atât
de bine pregătiți și care au cântat cu sufletul: le-a fost dor să cânte...
S-a văzut prin prezența lor, prin repertoriul lor și mai ales prin
vestimentația de sărbătoare pe care fiecare și-a adus-o de acasă de la
el, de unde vine, din zona etnofolclorică reprezentată în concurs. În
semn de respect pentru acest har pe care-l au acești copii și tineri, vă
rog să-i aplaudăm în picioare... pentru că Dumnezeu nu lasă oricui
acest har! Harul acesta trebuie dus mai departe și nu trebuie ca
nimeni să nu se descurajeze. Noi, specialiștii, am considerat că ediția
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a X-a a fost la superlativ, cu talente 100%! Să aveți încredere că noi
am ales cu greu premianții. Nu uitați că drumul acestor copii este de
a duce mai departe acest mesaj foarte important al sentimentelor
țăranului român, al sentimentelor care se regăsesc în aceste cântece
de pe întreg cuprinsul țării. Este o misiune foarte, foarte grea să poți
transmite din generație în generație aceste trăiri puternice pe care le-
au avut oamenii de-a lungul istoriei: de la război la greutăți, la
bucurie, la veselie… Doamne ajută să pot și eu, cu talentul meu de om
de televiziune, să pot să vă promovez prin emisiunile pe care le
realizez la Televiziunea Română! Felicitări din toată inima mea!”.

Juriul acestei ediții a fost compus din președinte, prof. dr.
Maria Tănase Marin – interpret, dirijor, pedagog, producător și
realizator de emisiuni TV, cercetător în muzica de folclor, și membri:
Ileana Vieru – realizator emisiuni folclorice, Radio România „Antena
Satelor”, prof. dr. Cristian Obrejan – dirijor al Orchestrei Ansamblului
Folcloric Profesionist „Izvoare dobrogene” al Centrului Cultural
Județean „Teodor T. Burada” din Constanța; prof. Ștefan Coman -
maestru coregraf, manager al Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”; prof. Aurelian Croitoru – dirijor al Orchestrei
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. Prezentator: Ionuț
Dulgheriu.

În urma dezbaterii, comisia de jurizare a stabilit următorul
clasament:

Marele premiu și Trofeul Festivalului se acordă
Interpretei Denisa Călin, din loc. Niculițel (jud. Tulcea),

Categoria de vârstă 9 – 15 ani - Soliști Vocali
Premiul I
- Flavia-Maria Cochirleanu din loc. Gălbinași (Buzău)
- Andreea-Rebeca Brașov-Pais, din loc. Ploiești (Prahova)
- Daria Andreea Moanță, din loc. Redea (Olt)

Premiul al II-lea
- Cristina Anamaria Bîlea, din loc. Tulcea
- Maria Cristina Chiruță, din loc. Constanța
- Monica-Elena Toader, din loc. Tulcea
- Andra-Cătălina Pârleală, din loc. Hârșova (Constanța)

Premiul al III-lea
- Karla Ursu, din loc. Iași
- Florin-Adrian Damian, din loc. Însurăței (Brăila)
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- Robert Daniel Vlad, din loc. Berca (Brăila)
- Maria-Teodora Acsente, din loc. Tulcea

Mențiune
- Carmen-Maria-Sophia Boitan, din loc. Slobozia (Ialomița)
- Denisa Maria Simargu, din loc. Slobozia (Ialomița)
- Petronela Gabriela Toma, din loc. Hârșova (Constanța)
- Bianca Negoiță, din loc. Dumbrăvești (Prahova)
- Diana-Valentina Nuțu, din loc. Brăila

Marele Premiu – Denisa Călin!
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 Diplome de participare s-au acordat următorilor concurenți :
- Andreea-Silvia Mărgean, din loc. Giurgiu
- Cristina Moldoveanu, din loc. Însurăței (Brăila)
- Andreea Ștefania Nițescu, din loc. Ștefănești (Argeș)
- Nicoleta Cristina Vîlcu, din loc. Siriu (Buzău)
- Alexandra Ștefania Tătulescu, din loc. Berca (Buzău)
- Miruna Haricleea Stoica, din loc. Însurăței (Brăila)

Categoria de vârstă 16 – 40 ani - Soliști Vocali
Premiul I
- Mihai Dolhascanu, din loc. Vânători (Iași)
- Cătălina Anton, din loc. Ștefănești (Argeș)
- Delia-Valentina Bertea, din loc. Giurgești (Suceava)

Premiul al II-lea
- Ștefania Raluca Ciupală, din loc. Breaza (Prahova)
- Damian Spinei, din loc. Ploiești (Prahova)
- Iuliana Elena Călin, din loc Pitești (Argeș)
- Mara Mădălina Otvoș, din loc. Miercurea Ciuc (Harghita)

Premiul al III-lea
- Bianca Ștefania Luzinschi, din loc. Cumpăna (Constanța)
- Aurora Marica, din loc. Craiova (Dolj)
- Roxana Lupu, din loc. Ferești (Vaslui)
- Gabriel Treteag, din loc. Cornu Luncii (Suceava)

Mențiune
- Georgeana Crețu, din loc. Darabani (Botoșani)
- Georgiana-Larisa Petre, din loc. Jegălia (Călărași)
- Georgeta-Mădălina Lupupopi, din loc. Vama (Suceava)

Categoria instrumentiști
Premiul I
Dragoș Vlădeanu, din loc. Nufăru (Tulcea)

Premiul al II-lea
MaraMădălina Otvoș, din loc. Miercurea Ciuc (Harghita).

După festivitatea de premiere, desfășurată în fața scenei,
câștigătorii premiilor I au cântat piesele din concurs, Denisa Călin
interpretând doina „Dorule, dori-te-ar lumea” și piesa „Dunăre cu apă
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multă”. Festivalul s-a încheiat cu recitalurile invitaților speciali: „Fetele
din Botoșani” și solistul Constantin Enceanu. Deși organizatorii au
depus din timp toate demersurile pentru a-i aduce din Republica
Moldova la festival pe Maria Stoianov și Grupul Ethnos, măsurile
instituite la începutul lunii august de autoritățile române (carantină
obligatorie de 14 zile) au făcut imposibilă participarea acestora la ediția
din acest an.

Organizatorul, prin vocea managerului Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, a adus mulțumiri Primăriei Tulcea,
Instituției Prefectului – județul Tulcea, Poliției Municipiului, Poliției
Locale, Inspectoratului Județean de Jandarmi Tulcea „Mareșal
Alexandru Averescu”, Inspectoratului Județean pentru Situații de
Urgență „Delta”, Centrului Județean de Conducere și Coordonare a
Intervenției, Direcției de Sănătate Publică Tulcea, Serviciului Județean
de Ambulanță Tulcea.

Mobilizarea pentru acest festival a Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” a avut multe ecouri în rândul
concurenților și a însoțitorilor acestora. Iată doar trei asemenea mesaje
primite după eveniment: Mulțumim pentru tot ce faceți pentru
vlăstarii muzicii populare! Respect deplin! (Florin Moanță – Redea,
Olt); Salutări din trenul spre Gziurgiu! Vă mulțumim și vă felicităm
pentru buna organizare și desfășurare în asemenea condiții speciale!
Cu bunăvoință, drag de muzică și de tradiție iată că se pot efectua și
astfel de evenimente în această perioadă! Toate cele bune! (Valentin
Mărgean – Giurgiu); Bună ziua! Vă mulțumim pentru invitație și
apreciem curajul de care ați dat dovadă în a organiza în aceste
condiții festivalul. Pentru noi a fost o experiență utilă. Cu stimă!
Ciprian și Karla Ursu (deși aveți prieteni peste tot, noi vă așteptăm
oricând cu drag la Iași!) Cu respect și considerație! (Ciprian Ursu –
Iași).
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