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CUVÂNT ÎNAINTE
Ștefan COMAN
Într-o lume în plină ascensiune spre modernitate, când cultura
tradițională pierde teren în fața altor influențe, când omul are aspirații
din ce în ce mai înalte și mai moderniste, identitatea națională, iubirea
pentru neam, glie și strămoși se uită parcă în negura timpului, am
încercat și cred că am reușit să răzbesc și să arăt întregii lumi
frumusețile tradiționale ale poprului român.
În cei peste 45 de ani de activitate coregrafică am încercat să las o
urmă vizibilă în ceea ce înseamnă istoria folclorului coregrafic
dobrogean și nu numai. Am încercat să dovedesc existența folclorului
în Dobrogea prin toate mijloacele accesibile mie, am arătat
specialiștilor în domeniu că Dobrogea are folclor, fenomen discutat
intens înainte de 1989 de către uni specialiști.
În 1980 am pus bazele Ansamblului Folcloric „Mugurelul” al
Casei Tineretului din Tulcea, din dorința de a duce mai departe
frumoasa moștenire cultural-tradițională, am instruit formații
folclorice la mai multe școli gimnaziale, licee și instituții din județ și
municipiu, în 1990 am înființat și administrat Ansamblul Folcloric de
Copii și Tineret „Dorulețul”, care dăinuie și în prezent, iar din 1993 am
organizat festivalul internațional de folclor „Peștișorul de Aur”. Din
1998 coordonez, în calitate de director, respectiv manager al
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, iar din 2012 am
pus bazele primei Școli de dans din Tulcea.
Suma activităților, manifestărilor și evenimentelor organizate
de-a lungul anilor este îcununată de susținerea, aprecierea și
încrederea pe care dumneavoastră, publicul mi-ați arătat-o constant.
Mi-am canalizat toată energia, dragostea față de folclor și am
„sacrificat” o bună parte din timpul dedicat familiei, pentru a crea o
istorie materială și imaterială care să persiste peste ani și care să aducă
ținutului dobrogean recunoașterea și aprecierea bine meritată, am
format generații întregi de elevi în spiritul și credința jocului și
folclorului românesc. Viața unui coregraf este o călătorie, nu o
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destinație, viața este un spectacol din arena circului, unde acrobatul se
aruncă în mrejele spectaculoase ale numărului acrobatic fără centuri
de siguranță sau plasă de susținere, este important ce facem de-a
lungul drumului, experiențele prin care trecem, hotărârile pe care le
luăm, oamenii care devenim, și mai puțin contează unde ajungem sau
dacă ajungem în siguranță. Omul este suma faptelor sale – trebuie să
fim buni, generoși, toleranți, optimiști pentru a putea acumula cât mai
multe experiențe pozitive și pentru a aduce o schimbare în bine în
lume. Mi-am propus și am și reușit să gândesc cu inima, să nu pun la
suflet toate răutățile lumii, să mă ridic atunci când am căzut, motivate
fiind de public, să învăț din greșeli și să fiu un luptător pentru ceea ce
iubesc - jocul și arta tradițională, arta spectacolului și publicul. Am
încercat să mă perfecționez, să cercetez și să învăț cât mai mult despre
această lume frumoasă a jocului, pentru că doar așa pot lăsa în urma
mea material de calitate, real și rezistent la transformările vremii.
Peste 90% din instructorii care pregătesc Ansambluri folclorice din
municipiu și județ au fost elevii mei. Membrii Ansamblului „Baladele
Deltei” au fost dansatori ai Ansamblului Dorulețul sau au lucrat cu
mine înainte de 1989 la Casa Tineretului , la formațiile pe care le
coordonam în calitate de metodist. Miile de spectacole organizate
înainte de 1989 la Casa Tineretului și nu numai, dar și după 1989 au
fost cele care m-au determinat să continui și să duc mai departe
această pasiune pentru cultura tradițională.
Anul 2020 a fost poate cel mai dificil an din viața mea, un an
care ne-a ținut departe de public, de spectacole și de tot ceea ce în 2019
părea normalitate. A fost greu, am trăit momente dificile, au fost
provocări, ne-am adaptat, dar nu am renunțat nici măcar o secundă la
idea de a promova frumosul culturii tradiționale, identitatea poporului
roman și bogăția nemăsurată a strămoșilor noștri, pentru că
dumneavoastră, publicul, ați fost cel care m-a motivat să nu renunț, să
găsesc în interiorul meu resursele necesare pentru a vă bucura cu tot ce
cultura tradițională are mai frumos, mai viu și mai valoros.
„Gloria nu este a celor neînvinși, ci a celor care se ridică după
fiecare lovitură!”
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DARE DE SEAMĂ
Câteva selecțiuni din activitățile desfășurate de Ansamblul
Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea în
perioada august 2020 – decembrie 2020
Petru ȚINCOCA
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a organizat în
decursul perioadei august 2020 – decembrie 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. În condițiile vitrege apărute drept
consecință a pandemiei, instituția noastră, prin membrii săi, s-a
străduit să facă tot ceea ce a fost posibil spre a-și urma chemarea și
menirea. Astfel, în perioada de referință, ansamblul a fost prezent,
printre altele, în următoarele acțiuni:
- a participat (1-3 august) la Festivalul Internațional „Cântecele
Munților”, organizat la Sibiu de Centrul Județean pentru Conservarea
și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu;
- a colaborat (13-15) august – cu Clubul Hipic „Real Racing” Tulcea și
Asociația „Working Equitation” România pentru desfășurarea
concursului „Working Equitation”;
- a lansat (24 septembrie), la Casa Avramide, volumul „Folclor
muzical din Dobrogea”, a muzicianului și etnologului Constantin
Arvinte, ocazie cu care orchestra ansamblului a interpretat în primă
audiție piesa compusă special de autorul menționat, „Rapsodia
dobrogeană” (I). Invitați: Constantin Arvinte, Ștefan Cărăpănceanu,
Marin Voican, Maria Tănase Marin, Șerban Cezar Gheorghiu, Emil
Țîrcomnicu, Adrian Grigoraș, Ion Chiciuc;
- a organizat, tot la Casa Avramide, lansarea cărții „Grădina Maicii
Domnului” (25 septembrie), autor Constantin Daniel Arhire, șef
serviciu Ansamblu folcloric profesionist din cadrul Ansamblului
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”;
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- a susținut (5 octombrie), la Eforie Nord un spectacol cu ocazia
Conferinței internaționale privind implementarea abordării
LEADER/CLLD, organizată de Federația LEADER România, în
colaborare cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, tema fiind dezvoltarea guvernanței
la nivel local în contextul noilor politici de dezvoltare rurală;
- a înregistrat la București, la Televiziunea Favorit, două ediții ale
emisiunii „Familia Favorit”, moderată de Paul Surugiu – Fuego și
produsă de Valentina Herța, alături de vedete ale folclorului românesc;
- a colaborat (16-18 octombrie) cu Clubul Hipic „Real Racing” Tulcea la
organizarea evenimentului „Echitație la Porțile Deltei Dunării
2020”;
- a participat la filmări (21-22 octombrie), alături de o echipă a TVR 1,
care s-a aflat la Tulcea pentru a realiza cu Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” o ediție specială a emisiunii „România
veritabilă”, proiect care pune reflectorul pe oameni, locuri și fapte
autentice și valoroase. Numitor comun: maestrul coregraf Ștefan
Coman. Producător și realizator: Cristina Șoloc. Director de imagine:
Gabriel Borta;
- a participat, în calitate de partener, la Proiectul de tineret „Cântecul
dobrogean și portul popular pe înțelesul tinerilor”, al
Asociației Culturale „Dorulețul”, proiect cofinanțat de Direcția
Județeană de Sport și Tineret Tulcea și (1 noiembrie – 4 decembrie),
alături de partenerii Asociația Centrul European pentru Diversitate și
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea;
- de asemenea, la sediul instituției, (8 iunie – 15 septembrie), au fost
înregistrate 46 de piese pentru 28 de soliști vocali din județele Tulcea
și Constanța (conform Anexei I).
„Baladele Deltei” a luat parte la Festivalul Internațional de
Folclor „Cântecele Munților” de la Sibiu
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a dat curs
invitației Consiliului Județean Sibiu și a participat la ediția din acest an
a Festivalului Internațional de Folclor „Cântecele munților” (1-3
august). Ajuns la a 45-a ediție și organizat de Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii”
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Sibiu, cel mai mare și mai vechi festival cu specific tradițional al
Sibiului s-a remarcat în peisajul cultural prin capacitatea de
reinventare a conceptului artistic și prin posibilitățile de adaptare a
ofertei culturale în funcție de necesități externe, organizatorul trebuind
să adapteze conceptul prezentei ediții în sensul respectării prevederilor
legale determinate de pandemia COVID-19.
Toate evenimentele s-au desfășurat în aer liber, fiind
programate proiecții ale filmului aniversar „Cântecele munților – 45 de
ediții” și spectacole folclorice în Piața Mare din Sibiu, precum și
ateliere de dans în Muzeul din Dumbrava Sibiului.
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 „Sevdan Olmasa”, iar în cadrul unei suite de jocuri populare
turcești a interpretat cântecul „Dermengi”. De asemenea, managerul
„Baladelor Deltei”, maestrul coregraf Ștefan Coman, a susținut timp de
o oră pentru toți cei prezenți (participanți, turiști, iubitori ai
folclorului) în spațiul generos al Muzeului în Aer Liber din Dumbrava
Sibiului, un atelier de dansuri populare dobrogene, în cadrul căruia a
predat jocurile Cadâneasca dreaptă ca-n Dobrogea, Pandelașul,
Beștepeanca, Joc nou aromân și Pamporea.

În culise, înainte de spectacol

Trebuie spus că în cadrul atelierelor găzduite de gospodăriile din
muzeu, artiști profesioniști au făcut demonstrații de dansuri populare
din Mărginimea Sibiului, Moldova, Bihor și Țara Moților, Oltenia,
Bucovina, Dobrogea.
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„Vara este sinonimă, pentru mulți dintre iubitorii de folclor, cu
Festivalul Cântecele Munților, un proiect care s-a dezvoltat mereu pe
parcursul celor 44 de ediții prin eforturile multor generații de
specialiști în domeniul culturii. Anul acesta ne confruntăm cu o
pandemie care ne pune la mare încercare. Întotdeauna, în vremuri
grele, cultura ne-a fost sprijin, ea ne dă forță și acum, iar cu
respectarea tuturor legilor și a recomandărilor în vigoare instituții
din România și din lume oferă publicului spectator mult așteptata
porție de cultură. Organizarea ediției cu numărul 45 a festivalului
«Cântecele Munților» este o mare provocare pentru noi toți:
organizatori, finanțatori, artiști, spectatori. Toate evenimentele au
fost regândite și redimensionate și se iau toate măsurile de protecție
împotriva răspândirii virusului Covid 19. Avem mare nevoie de
sprijinul fiecăruia dintre dumneavoastră, căci doar prin efortul
comun putem continua viața culturală a Sibiului. Credem în
libertatea de exprimare a tuturor și le înțelegem îngrijorarea celor
care se tem de evenimentele cu public. Totodată, credem în
respectarea regulilor, în corectitudine, în dragostea de folclor și
tradiții a unui număr foarte mare de oameni, în importanța păstrării
actului cultural, în nevoia artiștilor de a performa, în speranța unei
oarecare normalități”, a declarat pentru presă Silvia Macrea,
managerul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu și directorul festivalului.
În fotografii puteți vedea Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei” și managerul Stefan Coman, înainte de a urca pe
scena celei de-a 45-a ediții a Festivalului Internațional de Folclor
„Cântecele munților” Sibiu. După evoluția „Baladelor Deltei”,
managerul Ștefan Coman a afirmat că prezența lângă tulceni a Silviei
Macrea, managerul Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul – Junii” Sibiu și directorul
festivalului, a constituit un imbold suplimentar pentru un spectacol
folcloric deosebit, în nota generală a evenimentului!
O colaborare fructuoasă cu Hipic Real Racing
Îndelungata colaborare dintre Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei” și Clubul „Hipic Real Racing”, condus de doctor
Ștefan Răileanu, s-a materializat în anul ce a trecut prin două acțiuni
deosebite.
Astfel, Clubul „Hipic Real Racing” din Tulcea și Asociația
Working Equitation România au organizat (24– 26 iulie) concursul de
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Working Equitation. Devenită sport competitiv din 1996, disciplina
Working Equitation a fost creată în țările în care caii sunt folosiți
pentru muncă, dar și pentru, ca o suită de probe interdependente și
corelate reciproc. Acestea sunt deschise atât călăreților începători, cât
și celor experimentați. Concursul a debutat vineri, 24 iulie, la orele
9.00, cu cele șase probe de dresaj clasic. Ziua de sâmbătă, 25 iulie, a
fost cea mai spectaculoasă pentru publicul pasionat de echitație, de
dimineață desfășurându-se probele de sărituri peste obstacole,
prezentări de cai de rasă și de atelaje.

Baza hipică „Real Racing Echitație”

De asemenea, s-au desfășurat și probele clasice de working
equitation pentru copii și adulți. Atât în probele de maniabilitate (stil),
cât și în cele de obstacole și viteză, copiii și-au demonstrat abilitățile,
exersându-și relația cu partenerul de concurs în fața publicului. În
fiecare zi, după încheierea probelor de concurs, au avut loc festivități
de premiere. Duminică, 26 iulie, concursul s-a desfășurat în prima
parte a zilei și s-a încheiat cu proba Blitz, câștigătorul acesteia fiind
premiat cu o excursie pentru patru persoane în Delta Dunării, oferită
de Clubul Hipic Real Racing din Tulcea.
Salutând această minunată inițiativă, Ansamblul Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” a asigurat logistica necesară pe toată
durata evenimentului, ceea ce a făcut și în perioada 16-18 octombrie, în
timpul concursului ecvestru „Echitație la porțile Deltei Dunării”, care a
avut loc tot la baza hipică „Real Racing Echitație” (șos. Murighiol,
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Tulcea), concursul de Working Equitation fiind o etapă de calificare
pentru finala din 2021.
Felicitări, Ștefan Răileanu!
Maestrul Constantin Arvinte a lansat la Tulcea cartea
intitulată
„Folclor muzical din Dobrogea”
Într-o frumoasă după-amiază de toamnă, curtea Casei Avramide –
Casa Colecțiilor a găzduit joi, 24 septembrie 2020, lansarea
volumului „Folclor muzical din Dobrogea”, eveniment organizat de
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” al Primăriei Tulcea.
Pe lângă autorul cărții – dirijorul, compozitorul și folcloristul
Constantin Arvinte - la manifestare au fost prezente personalități ale
culturii românești, precum etnomuzicologul Ștefan Cărăpănceanu,
folcloristul și compozitorul Marin Voican, cercetător în muzica de
folclor, doamna Maria Tănase Marin, interpret, dirijor, pedagog,
producător și realizator de emisiuni TV, cercetătorul Emil Țîrcomnicu,
din colectivul de etnografie al Institutului de Etnografie și Folclor

O lansare de poveste la Casa Avramide
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„Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, managerul Centrului
Cultural Județean „Theodor T. Burada” Constanța, Șerban Cezar
Gheorghiu, violonistul, orchestratorul și dirijorul Orchestrei de Muzică
Populară Radio Adrian Grigoraș, conducătorul Ansamblului Folcloric
„Doina Covurluiului” al Centrului Cultural „Dunărea de Jos” Galați Ion
Chiciuc, alături de primarul municipiului Tulcea, Constantin Hogea,
P.S. Visarion, Episcopul Tulcii, Vasile Strat, manager public al
județului. Toți aceștia au rostit alocuțiuni; de asemenea, a fost citit
cuvântul prefectului Alexandru-Cristian Iordan.

Maestrul Constantin Arvinte, emoționant prezentat
de doamna Maria Tănase Marin
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Programul întocmit de managerul Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”, coregraful Ștefan Coman, a alternat
momentele muzicale cu intervențiile invitaților. Astfel, soliștii vocali ai
ansamblului – Georgeta Nichifor, Laura Mocăniță, Laura Feraru și
Costel Atanasof – au interpretat piese cu specific dobrogean: „Triști și
negri rămân norii”, „Dunăre, pe apa ta”, „Eu sunt fată dobrogeană”,
„Zi-i din fluier și cimpoi”, „Anica pânză ghilea”, „De când te-am
văzut”. Oaspeții au evocat în cuvântările lor personalitatea complexă a
compozitorului Constantin Arvinte, managerul Ștefan Coman a vorbit
despre cartea care cuprinde 22 de piese vocale și 103 instrumentale,
aducând în discuție alte cărți ale autorului, ca Folclor muzical din
Moldova (Iași, 2008), Folclor muzical din Transilvania (Cluj-Napoca,
2009), Folclor muzical din Oltenia (Craiova, 2012), Folclor muzical
din Muntenia (Ploiești, 2016), după care a menționat nume sonore
care au vorbit despre maestrul Constantin Arvinte: Marin Constantin,
Angela Moldovan, Maria Butaciu, Sofia Vicoveanca, George Sârbu,
Dumitru Fărcaș, Tudor Jarda, Irina Odăgescu-Țuțuianu sau Octavian
Lazăr Cosma, cel care l-a supranumit „Patriarhul folclorului
românesc”. De asemenea, managerul ansamblul a mulțumit pentru
neprețuitul ajutor acordat la editarea volumului domnului Adrian
Ardeleanu, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și
Promovarea Culturii Tradiționale, Iași.
Cu lacrimi în ochi, Constantin Arvinte a ascultat în premieră
„Rapsodia dobrogeană” compusă de domnia-sa în 2016 pentru
orchestra Ansamblului „Baladele Deltei”, după care s-a adresat celor
prezenți:
Stimați auditori,
Vă rog să mă iertați că nu sunt prea bun vorbitor: m-am dedat
mai mult scrisului de… „boabe”, cum se spune, adică de note muzicale.
Am să încerc, totuși, să vă spun câteva cuvinte.
O să mulțumesc, în primul rând, tuturor oamenilor de bine și
maestrului Fănică (Ștefan Coman – n.n.), prietenului meu, care au
acceptat cu multă înțelegere ideea de a tipări o carte de folclor aici,
deși «Baladele Deltei» este un ansamblu folcloric, nu un centru de
cultură. Vorbind cu prietenul meu de la Iași, Adrian Ardeleanu,
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managerul Centrului Județean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Tradiționale, și el mi-a recomandat pe prietenul meu, Fănică.
Acesta a venit imediat la mine acasă și i-am dat manuscrisul, iar
lucrurile s-au pus rapid pe roate.
La Tulcea am fost pentru prima dată acum… 70 de ani, iar
apoi am mai revenit de câteva ori. Aici am găsit în anii ’60, când am
cules materiale pentru cartea de față, niște informatori foarte buni.
Chiar orchestra a cântat aseară câteva din melodiile incluse în
volum… Melodii pe care am încercat să le «înveșmântez» cât se poate
de bine cu cunoștințele mele de armonie și de contrapunct.
Felicit orchestra pentru interpretarea pe care a dat-o
«Rapsodiei dobrogene»!
Vă mulțumesc mult că m-ați ascultat și vă doresc să fiți
sănătoși și voioși!”.
Seara s-a încheiat, firește, cu o sesiune de autografe.
Volumul „Folclor muzical din Dobrogea” (166 de pagini) a fost
publicat de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” cu
sprijinul Primăriei Tulcea; machetare – Emil Țîrcomnicu; tipărit la
Tipografia PIM (Iași).
Nu vom încheia înainte de a menționa că maestrul Constantin
Arvinte nu s-a mărginit doar la această bijuterie muzicală, „Rapsodia
dobrogeană”, domnia-sa compunând și „Rapsodia dobrogeană no. 2”,
aflată acum în studiul membrilor orchestrei Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”.
Lansarea cărții
„Grădina Maicii Domnului”/
Elemente de ornamentică tradițională. Rădăcini
În ziua de 25 septembrie, începând cu ora 16.00, tot la Casa
Avramide - Casa Colecțiilor, colegul nostru, Dan Arhire, șeful
Serviciului Ansamblul Folcloric Profesionist al instituției și-a lansat
cartea „Grădina Maicii Domnului”/ Elemente de ornamentică
tradițională. Rădăcini. În cadrul evenimentului a fost organizată o
expoziție de ilustrație de carte, autor - actorul tulcean Mihai Gălățan.
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După cum a declarat autorul în timpul evenimentului, cartea este doar
prima parte a unei lucrări mai vaste, explicând simbolistica acestei
ornamentici și mitologia care a generat-o. A doua parte este în curs de
editare, iar din ea vom afla formele ei de supraviețuire, după miile de
ani de călătorie a ideilor spre noi.

„Grădina Maicii Domnului…”, un volum prezentat de cercetătorul Emil Țîrcomnicu

În cimitirul vechi din localitatea dobrogeană Niculițel, în 1996,
Dan Arhire a văzut pentru prima dată stâlpi funerari, terminația lor
superioară conferindu-le un aspect antropomorf și cruciform. Printre
altele, aceasta pare a-i fi ajutat să traverseze creștinismul și să
supraviețuiască până astăzi. Avea să afle mai târziu că și-n Vexinul
francez mai sunt câțiva asemenea stâlpi, dar din piatră, despre care nu
se cunosc prea multe lucruri; se știe doar că au vechimi variabile, de
câteva sute de ani, și că erau puse pe hotarele proprietăților sătești sau
circumscripțiilor ecleziale. În alte zone din România, alte modele de
stâlpi funerari au supraviețuit un timp la fel de îndelungat, fără să pară
– la rândul lor – cruci creștine, fie ele chiar de forme ceva mai
elaborate. De ce la cel mai vechi popor creștin din această parte a
Europei, artefacte legate de cele mai conservatoare și delicate obiceiuri,
cele privind înmormântarea, deci și „viața” de dincolo de moarte, și-au
păstrat aceste forme neobișnuite și greu de asimilat simbolisticii
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creștine. Iată una dintre întrebările care i-au conturat atunci în fața
ochilor capătul unui drum ademenitor, drum pe care avea să-l
descopere drept fascinant. Totodată, autorul a vorbit despre „păpușă”,
elementul principal al ornamenticii tradiționale românești. Din carte
veți afla că numele ei se trage din latinescul papus = strămoș, și nu din
latinescul pupa = păpușă, așa cum ar părea la o primă vedere. Ea
reprezenta în precreștinism supremă divinitate feminină, Marea
Mamă.
Ce caută cerbul în colindele românești și cum a ajuns el, prin
zecile de mii de ani, din paleolitic până-n anul 2020, când iarăși va fi
cântat la Crăciun? Ce legătură au reprezentările de feline din paleolitic,
neolitic și Antichitate cu vorba românească a rupe pisica în două? De
unde vin enigmaticii termeni de mire și de mireasă? Dar de însurat?
Ce semnificație poate avea identitatea unor simboluri neolitice sacre cu
simboluri ale francmasoneriei, bisericilor românești din lemn și ale
veștmintelor românești tradiționale?
Despre toate acestea și despre încă multe altele veți găsi
amănunte în volumul „Grădina Maicii Domnului”/ Elemente de
ornamentică tradițională. Rădăcini, apărut la Editura Etnologică,
2020.
„Baladele Deltei”, spectacol pentru oficiali europeni
În data de 5 octombrie, la Eforie Nord a început Conferința
internațională privind implementarea abordării LEADER/ CLLD,
organizată de Federația LEADER România, în colaborare cu Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția pentru Finanțarea
Investițiilor Rurale, tema fiind dezvoltarea guvernanței la nivel local în
contextul noilor politici de dezvoltare rurală.
Prezent la lucrări, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
Adrian Oros, a declarat că, pentru viitoarea perioadă de programare –
post 2020, Grupurile de Acțiune Locală vor fi în continuare sprijinite
pentru elaborarea și implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală,
ținând cont de nevoile identificate în teritoriul acoperit de GAL.
„Mai mult, am convingerea că vom avea aceeași relație
fructuoasă și GAL-urile vor rămâne un partener important al
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Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru dezvoltarea
zonelor rurale din România”, a adăugat ministrul Oros, conform unui
comunicat emis de M.A.D.R.

Cântec, joc și voie bună/Cu „Baladele”-mpreună!

La eveniment au avut intervenții online omologul bulgar al
ministrului român, Desislava Taneva, oficiali ai Uniunii Europene, iar
membri ai Autorității de Management pentru P.N.D.R., precum și
reprezentanți ai Grupurilor de Acțiune Locală și ai diverselor
organisme, asociații și organizații europene implicate în dezvoltarea
rurală au susținut, de asemenea, prezentări.
Invitat în cursul serii, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele
Deltei” a prezentat un variat program artistic: Dragoș Vlădeanu a
interpretat la vioară Mierlița (Horă rară), Marius Iordan, la nai,
o Geampara și o Horă din Banat, iar cei doi au încântat audiența cu
geamparalele Bun e vinul ghiurghiuliu și Leliță Ioană; soliștii vocali
Laura Mocăniță, Laura Feraru, Costel Atanasof și Georgeta Nichifor au
cântat melodiile Cântă cucu-n Bucovina, Răsfiră, cuce, din cioc, De
când te-am văzut, Lume, lume, asta-s eu, Măi, Gheorghiță, drăgălaș,
Zi-i așa, așa, așa, Fetele din Dobrogea, Mă dusei pe Teleorman, Zi-i
din fluier și cimpoi, Armâna mea și Asta-i viața mea; dansatorii au
pregătit suite de jocuri populare din Dobrogea, Moldova, Ardeal și
Oltenia. Coregrafia: profesor Ștefan Coman.
Conferința internațională privind implementarea abordării
LEADER/CLLD s-a desfășurat în perioada 5 - 8 octombrie, GAL
DELTA DUNĂRII a fost reprezentat de Georgel Roșca, președinte, și
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Corina Popescu, manager proiect, iar Asociația pentru Dezvoltare
Intercomunitară I.T.I. Delta Dunării, de expertul Roxana Iacob.
Ansamblul „Baladele Deltei”, invitat la Familia Favorit
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost invitat
pe 12 octombrie la TV Favorit, unde a înregistrat din repertoriul
propriu materiale pentru două ediții ale emisiunii „Familia Favorit”,
moderată de Paul Surugiu – Fuego și produsă de Valentina Herța.
Dansatorii „Baladelor Deltei” au evoluat astfel alături de Mioara
Velicu și de invitații săi - Mirabela Dauer, Andreea Haisan, Oana
Tomoiagă, Giorgiana Onuți, Paul Ananie, Alexandru Brădățan, Maria
Ghinea și Paul Stângă – emisiunea fiind difuzată ulterior, chiar pe 19
octombrie, cu ocazia aniversării îndrăgitei interprete de muzică
populară.
Pentru a doua emisiune, tulcenii au dansat alături de Alexandru
Pugna, Maria Butilă, Niculina Stoican, Izabela Tomiță și Gabriel
Popescu.
Mulțumim televiziunii Favorit TV și moderatorului Paul Surugiu
- FUEGO pentru a fi invitat Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele
Deltei” al Primăriei Tulcea la emisiunea „Familia Favorit”!
Așa cum și-a propus, „Familia Favorit” înseamnă calitate,
înseamnă nostalgie și veselie la un loc, simplitate și multă dăruire, o
emisiune în care interpreți iubiți sunt premiați pentru carieră,
excelență în artă și pentru succesul incontestabil la public!
Prin această invitație, Favorit TV ne-a dat posibilitatea să
bucurăm telespectatorii cu bogăția și unicitatea folclorului norddobrogean, dar și cu suite de jocuri populare din alte zone
etnofolclorice ale țării!
Concurs fotografic:
„14 noiembrie în imagini”
Instituția noastră a declanșat pe 2 noiembrie Concursul
fotografic „14 Noiembrie în imagini”. În apropierea acestui eveniment
crucial pentru Dobrogea și întreaga țară, dat fiind faptul că situația
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pandemică nu ne-a permis să oferim publicului un spectacol folcloric
așa cum l-am obișnuit de 22 de ani, am lansat acest concurs prin care
să marcăm cei 142 de ani de la revenirea Dobrogei la Patria mamă!

Fotografia câștigătoare a locului I, autor: profesor Petru Șolcă
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Cu acest prilej, am reamintit opiniei publice – prin intermediul
rețelelor sociale - că sărbătorirea zilei de 14 Noiembrie 1878 la Tulcea
se datorează inițiativei din 1998 a doi jurnaliști, Adrian Vasile și Dan
Arhire,
pe
atunci
directorul,
respectiv
redactorul-șef
al
cotidianului
tulcean
„ACUM”.
Ziarul
menționat și Ansamblul
„Baladele Deltei”, condus
de maestrul coregraf
Ștefan
Coman,
au
organizat atunci în Piața
Civică din municipiu – cu
sprijinul
autorităților
publice județene - un
mare spectacol la care au
luat
parte
cunoscuți
interpreți
de
muzică
populară.
Din
1998,
Ansamblul
Artistic
Profesionist
„Baladele
Deltei”
a
organizat
neîntrerupt această mare
sărbătoare a Dobrogei.
Viceprimarul municipiului, domnul Dragoș Simion (stânga),
înmânând premiul câștigătorului, profesor Petru Șolcă

Toți cei care au dorit să participe la acest concurs au fost rugați
să încarce la postarea CONCURS – de pe pagina „Ansamblului
Baladele Deltei” o fotografie (sau mai multe) cu tema: „14 noiembrie
în imagini”. Concursul a fost structurat pe două secțiuni:
- fotografie veche (1998-2009) - în care să fie surprins un moment al
sărbătoririi (începând cu 1998) a evenimentului din 14 noiembrie sau
imagini cu articole din presa vremii, care relatau evenimentul;
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- fotografie din ultimii 10 ani (2010-2020) - în care să fie surprins un
moment din ultimii ani de la evenimentele dedicate în Tulcea zilei de
14 noiembrie.
Pozele pentru concurs au fost încărcate până în data de
10.11.2020, ora 24.00. Deliberarea a fost asigurată de către un juriu
format din:
• Ștefan Coman – manager Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele
Deltei”;
• Dan Arhire - șef serviciu în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”;
• Petru Țincoca - secretar literar în cadrul Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”;
• Laura Bogdan – regizor scenă în cadrul Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”;
• Mariana Popa – referent în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”.
Câștigătorii au fost anunțați în data de 13 noiembrie pe pagina
de Facebook a ansamblului, iar premierea s-a făcut în 19 noiembrie, la
sediul Ansamblului „Baladele Deltei”.

Organizatori și premiați

Prezent la ceremonie alături de managerul Ștefan Coman,
viceprimarul Dragoș Simion a înmânat următoarele premii și diplome:
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Premiul I
Șolcă Petru (foto, alături de viceprimarul Dragoș Simion)
Premiul al II-lea
Leonov Valeriu
Premiul al III-lea
Cocu Elena Loredana
Buzatu Lăcrămioara
Mențiune
Martin Burgt
Tănăsuică Ramona.
Le mulțumim tuturor participanților și îi așteptăm și la
următoarele concursuri fotografice!
„România veritabilă”, la Tulcea
În vreme de pandemie activitățile culturale și-au redus
semnificativ frecvența. Pentru a nu lăsa cultura tradițională să fie
uitată în ungherele pandemicului an 2020, activitatea artiștilor din
folclor s-a mutat în mare parte în mediul online și cel televizat.

Imagine din timpul filmărilor
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Astfel, în perioada 20-22 octombrie, o echipă a TVR 1 s-a aflat la
Tulcea pentru a realiza o ediție specială a emisiunii „România veritabilă”
cu Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Ansamblul
Folcloric „Dorulețul" și Școala de Dans, proiect care pune sub lumina
reflectorului oameni, locuri și fapte autentice și valoroase. Prin
intermediul acestei emisiuni oameni valoroși, cu potențial uriaș, precum
și locuri inedite din întreaga țară sunt aduse în fața publicului
telespectator. În cadrul filmărilor s-a realizat o poveste de viață și
carieră a celui care este nucleul celor trei promotori de cultură
tradițională, Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”,
Ansamblul Folcloric „Dorulețul", Școala de Dans și anume maestrul
coregraf Ștefan Coman. Pe lângă relatările despre viața de familie,
carieră, și pasiunea nemăsurată pentru jocul românesc, maestrul Coman
a prezentat realizatoarei TV, Cristina Șoloc, și implicit telespectatorilor
emisiunii România veritabilă, mai multe momente artistice susținute de
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, Ansamblul Folcloric
„Dorulețul” și Școala de Dans. Momentele artistice au fost filmate pe
malul Lacului Ciuperca și la Monumentul Independenței din Tulcea,
punând în valoare frumusețile și valorile de peisaj urban locale.

Imagini din timpul filmărilor
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Momentele înregistrate la Tulcea au fost difuzate în cadrul
emisiunii România veritabilă din 3 respectiv 10 ianuarie 2021.
Producător și realizator: Cristina Șoloc.
Director de imagine: Gabriel Borta.
Concurs de fotografie „1 Decembrie în imagini”
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a inițiat pe 18
noiembrie un nou concurs, dedicat de data aceasta Zilei Naționale a
României.
La 1 decembrie 1918 a fost convocată, la Alba Iulia, Adunarea
Națională a Românilor, lucrările finalizându-se cu Hotărârea de unire
necondiționată a Transilvaniei cu România, votată în unanimitate.
Acest act a avut loc după ce, la datele de 27 martie 1918, respectiv 28
noiembrie 1918, organele reprezentative ale Basarabiei și Bucovinei au
votat unirea. La 1 decembrie 1918 s-a decis astfel în unanimitate unirea
Transilvaniei, Crișanei și Maramureșului cu România, dar cu păstrarea
unei autonomii locale, pe baze democratice, cu egalitate între
naționalități și religii.
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Toți cei care au dorit să participe la acest concurs au încărcat pe
pagina „Ansamblului Baladele Deltei” fotografii cu tema „1 Decembrie
în imagini”, fotografii realizate la spectacolele organizate de-a lungul
anilor de Ansamblul „Baladele Deltei” cu ocazia Zilei Naționale a
României. Concursul a fost structurat pe două secțiuni:
- fotografie veche (1998-2009) - în care să fie surprins un moment al
sărbătoririi (începând cu 1998) a evenimentului de la 1 Decembrie sau
imagini cu articole din presa vremii, care relatau evenimentul;
- fotografie din ultimii 10 ani (2010-2020) - în care să fie surprins un
moment din ultimii ani de la evenimentele dedicate în Tulcea zilei de 1
Decembrie.
Evident, au fost acceptate doar fotografiile realizate de
participanții la concurs.

Managerul Ștefan Coman, viceprimarul Dragoș Simion și premianții

Pozele pentru concurs au fost încărcate până pe 27.11.2020, ora
24.00.
Deliberarea a fost făcută de către un juriu format din:
• Ștefan Coman – manager Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele
Deltei”;
• Dan Arhire - șef serviciu artistic din cadrul Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei”;
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• Petru Țincoca - secretar
literar în cadrul Ansamblului
Artistic
Profesionist
„Baladele Deltei”;
• Laura Bogdan – regizor
scenă în cadrul Ansamblului
Artistic
Profesionist
„Baladele Deltei”;
• Mariana Popa – referent în
cadrul Ansamblului Artistic
Profesionist
„Baladele
Deltei”.
Câștigătorii au fost
anunțați pe pagina de
Facebook a ansamblului
chiar de Ziua Națională a
României!
Viceprimarul Dragoș Simion și
câștigătorul Premiului I,
Valeriu Leonov

Festivitatea de premiere a avut loc joi, 3 decembrie, de la ora
10.00, la sediul Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
Viceprimarul Dragoș Simion a înmânat următoarele premii:
Premiul I
Valeriu Leonov
Premiul al II-lea
Titi Lazăr
Adi Tudor
Premiul al III-lea
Margareta Naumov
Martin Burgt
Loredana Cocu
Mențiuni
Adi Ștrail
Adriana Giumala
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Ana Maria Teodoru
Ancuța-Mariana Agache
Nicoleta Leonte.

Fotografia care a câștigat Premiul I

Atât managerul Ștefan Coman, cât și viceprimarul municipiului
au mulțumit tuturor participanților pentru importanța acordată Zilei
Naționale a României, reliefând totodată calitatea fotografiilor
premiate.
„Cântecul dobrogean și portul popular pe înțelesul
tinerilor!”, un proiect reușit
În perioada 1 noiembrie – 4 decembrie 2020 s-a desfășurat la Tulcea
proiectul de tineret „Cântecul dobrogean și portul popular pe înțelesul
tinerilor!”, finanțat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret
Tulcea prin Programul de susținere a acțiunilor de tineret.
Proiectul a fost implementat de Asociația Culturală „Dorulețul” în
parteneriat cu Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” Tulcea,
Asociația Centrul European pentru Diversitate Tulcea și Institutul de
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Cercetări Eco-Muzeale „Gavrilă Simion” Tulcea, prin Complexul Muzeal
de Patrimoniu Cultural Nord-Dobrogean – Casa Avramide.
În intervalul 9 – 30 noiembrie 2020 au fost organizate un
atelier de canto popular și un atelier de broderie – piese costume
tradiționale, fiecare cuprinzând mai multe întâlniri între formatori și
membrii grupului țintă, respectiv 40 de cursanți. La atelierul de
broderie, fiecare din cei 20 beneficiari a realizat câte o ie.
La cursurile atelierului de canto au luat parte 20 de cursanți
aleși în urma unei preselecții; îndrumați de un specialist, cei selectați
au urmat cursuri de canto, activitățile luând sfârșit cu înregistrarea
unui C.D. cuprinzând 20 de piese (câte una de participant), care C.D. a
fost multiplicat în 100 de exemplare. La cele două ateliere
au participat patru coordonatori. La finalul proiectului a fost
organizată o conferință de presă la Casa Avramide – Casa Colecțiilor,
în zona muzeală fiind expuse atât iile confecționate la atelierul de
broderie, cât și C.D.-urile înregistrate la atelierul de canto. Din cauza
situației actuale provocată de pandemia de Covid-19, s-a lucrat pe serii
de participanți, coordonatorii luând toate măsurile pentru atingerea
scopului propus. Pentru priceperea și chibzuința cu care i-au instruit
pe tineri li se cuvin, așadar, mulțumiri!

Imagine de la atelierul de broderie
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Atelierul de canto, la final
Valoarea totală a proiectului a fost de 22.134 de lei, din care
contribuția D.J.S.T. Tulcea s-a ridicat la 10.130 de lei, contribuția
beneficiarului – Asociația Culturală „Dorulețul” a fost de 1.180 de lei,
iar contribuția partenerilor s-a cifrat la 10.824 de lei. Atât aplicantul,
cât și partenerii consideră că a fost îndeplinit obiectivul propus:
creșterea gradului de conștientizare a identității naționale pentru un
număr de 40 de tineri din municipiul și județul Tulcea, prin asigurarea
accesului gratuit al acestora la cele două ateliere ce valorifică tradițiile
și obiceiurile dobrogene și românești.

Tineri beneficiari ai proiectului

28

La final de proiect, alături de viceprimarul Dragoș Simion și de Ștefan Coman,
președintele Asociației „Dorulețul”

La conferința de presă au participat reprezentanți ai entităților
implicate în proiect, formatori și mai ales beneficiari ai acestuia.
Ștefan Coman, președintele Asociației Culturale „Dorulețul”:
„Din cauza rigorilor impuse de pandemie am avut dubii că vom reuși
să ducem la bun sfârșit acest proiect, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu și
datorită oamenilor minunați cu care am colaborat, iată că am
încheiat cu bine și această provocare. Suntem mândri de ce am
realizat și încă o dată ni se dovedește că dragostea față de frumos, de
tot ce ține de creativitate, da tradiție, nu mai are nevoie decât de…
puțină organizare. Prin acești tineri, tradiția va merge mai departe!”.
Liviu Urlih, directorul executiv al D.J.S.T.: „În condițiile globalizării,
tradiția ne face unici și puternici. Imensa bucurie pe care ne-a făcut-o
acest proiect a constat în faptul că tinerii, îndrumați de acești
minunați profesioniști, au o aplecare deosebită asupra a tot ce
înseamnă tradiție, artă și dorința de a nu uita trecutul strămoșesc. Îi
felicit pe toți cei implicați și doresc din suflet ca și în anii viitori să
sprijinim astfel de proiecte minunate!”.
Dragoș Simion, viceprimar al municipiului: „Prin implicarea
acestor oameni, se dovedește că tradiția merge mai departe și suntem
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pe mâini sigure. Prin aceste manifestări nu putem decât să constatăm
că identitatea națională este reprezentată și de tineri, ceea ce mă face
să sper că din ce în ce mai mulți copii, adolescenți și tineri sunt pe
drumul bun, acela de a deveni buni români și de a transmite mai
departe acest crez!”.
Cornel Ditcov, președinte al Asociației Centrul European pentru
Diversitate Tulcea: „Sunt încântat de ceea ce văd aici că au realizat
tinerii în cadrul acestui proiect. Cu cât sunt mai multe asemenea
proiecte, cu atât este mai bine pentru comunitate, iar acum vorbesc în
calitate de președinte al unei organizații neguvernamentale care are
ca obiective principale promovarea diversității etnice a municipiului
și județului Tulcea și promovarea tinerilor ca factor activ al
comunității. Vă felicit!”.
Concursul „Sărbătorile de iarnă în nordul Dobrogei"
„Sărbătorile de iarnă în nordul Dobrogei" este concursul dedicat
(după cum îl arată și numele!) ciclului sărbătorilor de iarnă, lansat pe
pagina de facebook a Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele
Deltei".
Concursul constă în relatarea unei datini, a unei tradiții sau
obicei care se desfășoară în intervalul cuprins între praznicul Sfântului
Ierarh Nicolae și Sfântul Ioan Botezătorul în arealul Dobrogei de Nord.
Pentru un plus de originalitate, vor fi punctate suplimentar relatările
însoțite de fotografii înfățișând concurentul în timpul unui asemenea
obicei de iarnă. De asemenea, punctaj mărit vor primi și textele la care
vor fi alăturate imagini de la evenimentele organizate în fiecare
decembrie trecut de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei",
fie că e vorba de spectacolele de datini și obiceiuri de iarnă „La Dalbă
Cetate”, fie de Festivalul-Concurs Județean de Colinde, Datini și
Obiceiuri de Iarnă „Leru’i ler”.
Concursul a fost lansat pe data de 6 decembrie 2020 și s-a
încheiat în date de 7 ianuarie 2021.
Perioada sărbătorilor de iarnă oferă minunata ocazie de
reuniune a familiilor, de întâlnire la o poveste cu rude, prieteni,
cunoscuți. Însă de aceste sărbători sunt legate o mulțime de povești,
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legende, mituri, obiceiuri, tradiții și superstiții, unele venind din
credințe străvechi. Iarna, satul românesc devine un colț de rai. Este
singurul anotimp din an în care domnește principiul repaosului și al
odihnei. În timp ce grâul germinează sub stratul mare de zăpadă,
casele țăranilor, calde și primitoare, se pregătesc de sărbătoare Nașterii
Mântuitoare.
Sărbătorile de iarnă la români încep odată cu Sfântul Nicolae, la
6 decembrie și se încheie în 7 ianuarie, ziua de Bobotează. Imaginația
poporului român s-a manifestat în întreaga splendoare încă din
timpuri îndepărtate. Fiecare sărbătoare creștinească sau eveniment din
timpul anului, a întărâtat imaginația colectivă, din gândirea
comunității rurale născându-se o paletă diversificată de tradiții ce
însoțesc și astăzi sărbătorile calendaristice.
Sfântul Nicolae - unul dintre cei mai populari sfinți ai
ortodoxiei, le reamintește românilor de virtuți precum milostenia și
bunătatea. În amintirea frumoasă a acestuia, azi, românii oferă cadouri
copiilor, punându-le, după obicei, în ghete sau sub pernă. În viziunea
populară, se spune că Sfântul Nicolae ține paza soarelui sau că acesta
ar fi fost pescar și că îi ocrotește pe cei ce călătoresc pe ape. Mai este
considerat ocrotitorul săracilor și dătătorul de noroc fetelor sărace la
măritiș.
Ignatul este, în tradiția creștină, sărbătoarea Sfântului Ignatie
Teoforul (20 decembrie). Această zi este dedicată ritualului de
sacrificare a porcului, fără conotații sacre, mai ales că ne aflăm în plin
post al Nașterii Domnului, rânduit de Biserică. Acest obicei se numără
printre puținele de acest gen, în care obiceiul oamenilor învinge
barierele impuse de regulile stricte ale bisericii.
Ziua de Ajun (24 decembrie) este cunoscută ca zi de post
aspru. În trecut, femeile mâncau numai seara prune uscate sau poame
fierte. Se făcea și un dulce tradițional, numit „scutecele lui Iisus” sau
„pelincile Maicii Domnului”, din turte subțiri, coapte pe plită și
umplute cu o cremă obținută din sămânța de cânepă zdrobită. În
această zi, gunoiul din casă nu se dă afară, ca să nu ai supărări și
pagube la recolte și vite. În schimb, se curăță coșurile, iar funinginea se
aruncă în vie, pentru ca aceasta sa dea rod bogat. Găinilor li se dă să
mănânce din sită, ca să facă multe ouă. Prima persoană care va intra în
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casă în seara de Ajun, trebuie să fie bărbat - dacă se întâmplă ca acea
persoană să fie de sex feminin, norocul vă va ocoli.
Crăciunul sau Nașterea Domnului este una dintre cele mai
mari sărbători ale creștinismului, alături de Înviere. Este o sărbătoare
a iubirii, a bucuriei și a generozității. Cu această ocazie, românii dau și
primesc daruri. Până în secolul al IV-lea, acesta se sărbătorea odată cu
Botezul Domnului, în data de șase ianuarie. Cel mai practicat obicei,
care a rămas până în zilele noastre, este colindatul. Totuși, etnologii
văd în această sărbătoare o urmașă a Saturnaliilor și a altor sărbători
romane, dedicate solstițiului de iarnă. Tradiția pomului de Crăciun, așa
cum se mai prezintă el astăzi, este un element preluat din obiceiurile
vechi ale păgânilor, ajuns în lumea creștină prin intermediul unui
preot, și anume faimosul rebel protestant Martin Luther. Obiceiul
darurilor de Crăciun nu își are rădăcinile în creștinism, așa cum s-ar
crede, ci în Roma Antică, romanii, în preajma Anului Nou, obișnuind
să facă schimb între ei de obiecte prețioase. La început Biserica a fost
rezervată față de acest obicei, dar, cu timpul, vechile daruri romane sau transformat în ceea ce numim noi astăzi-cadourile de Crăciun.
Anul Nou este sărbătorit de toți românii. De menționat faptul
că și de această dată se continuă firul colindelor, început la sărbătoarea
Crăciunului, însă de această dată sub formă de urare de binețe. La
pragul dintre ani, fetele încearcă, prin diferite practici, să vadă cum și
unde le vor fi drăguții, în timp ce vrăjitoarele fac vrăji din cele mai
recunoscute.
Botezul Domnului numit și Boboteaza sau Epifania, este una
dintre sărbătorile mari ale credinței creștine ortodoxe. În această zi, se
sfințește apa (Aghiazma Mare) cu care se stropesc oamenii, casele,
animalele, păsările și întreaga gospodărie. Din această apă sfințită,
biserica a rânduit să se bea o perioadă de nouă zile de la Bobotează.
Această apă se păstrează la loc de cinste ani de zile și, spre
surprinderea curioșilor, apa rămâne nestricăcioasă. Așadar, în folclorul
contemporan, se poate observa o pierdere a miturilor și legendelor
legate de sfinții și sărbătorile din această perioadă a anului, dar și o
simplificare a obiceiurilor.
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În general, semnificațiile arhaice s-au pierdut, rămânând un complex
de acte, ritualuri și ceremonialuri religioase care nu-și mai au
motivația decât în simpla practică.
În prag de Crăciun,
spectacolul „Din străbuni, din oameni buni...”
„Din străbuni, din oameni buni...” este spectacolul care și-a
dorit ca și în vreme de
pandemie să adune în
fața micilor ecrane
familia pentru a viziona
un moment artistic
deosebit realizat de
Ansamblul
Artistic
Profesionist „Baladele
Deltei”, care celebrează
în cel mai frumos mod
Nașterea Mântuitoare.
Crăciunul
este
sărbătoarea sfântă a
Nașterii
Domnului,
timp al bucuriilor, al
păcii și al liniștii
sufletești.
Este
o
perioadă
în
care
primim
și
dăruim
multă
bunătate,
zâmbete și căldură
sufletească.
La brad…

Sfintele sărbători aduc cu ele un repertoriu neasemuit de bogat
în datini și credințe, în realizări artistice, muzicale, coregrafice și nu
numai. Colindele, urările de belșug și recoltă bogată sunt doar câteva
din manifestările folclorice care fac din sărbătorile de iarnă unele din
cele mai spectaculoase manifestări spirituale ale poporului nostru. În
această perioadă, copiii, care țin locul păstorilor și magilor, cetele de
colindători sfidează intemperiile vremii din dragoste pentru misiunea
încredințată lor pentru a duce, mai departe, această misiune din
generație în generație.
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În pragul marelui praznic, Ansamblul Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”, alături de invitați precum Corina Elena Badea,
Cătălina Alexa, Mădălina Artem, Steluța Ciobanu și Denisa Călin, a
dăruit publicului on-line un buchet de colinde, datini și jocuri
tradiționale, care ne-au purtat pentru câteva momente în viața arhaică
a anotimpului hibernal.
Cei care doresc să revadă acest spectacol de sărbătoare o pot
face pe canalul de You Tube a Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”.
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Ecouri ale activității noastră în țară.
Festivalul „Georges Boulanger”

„TRĂIESC CU EMOȚIE ȘI ACUM!”
„Trăiesc cu emoție și acum momentele frumoase din 6 – 7
noiembrie 2019 de la Tulcea, unde, spre bucuria mea și a multor
muzicieni din România, ați organizat prima ediție a Festivalului
Internațional de Interpretare a muzicii de Cafe – Concert și Lăutărești
1Georges Boulanger”. O reparație morală înfăptuită de adevărați
oameni de cultură, care trăiesc acum pe meleagurile tulcene unde s-a
născut și trăit unul dintre cei mai vestiți violoniști ai lumii, Gheorghe
Pantazi zis Boulanger.
Cu siguranță că majoritatea muzicienilor din România și din
lume interpretăm melodiile compuse de Georges Boulanger, dar foarte
puțini cunoaștem faptul că este un român de-al nostru, cu care ne
mândrim acum poate mai mult ca niciodată, tocmai pentru că
festivalul muzical de la Tulcea a deschis larg porțile adevăratei muzici
lautărești și de cafe-concert și în special a făcut posibilă revenirea la
creațiile și interpretările de excepție ale lui Georges Boulanger.
Desigur că cea mai apreciată și cunoscută piesă aparținând lui
Georges Boulanger este cea intitulată Avant de Mourir. Nu exagerăm
cu nimic dacă spunem cu bucurie și mândrie că această melodie s-a
cântat și se cântă și astăzi pe toate meridianele globului.
Dacă pe viitor vom căuta forme de exprimare cât mai diverse ale
creației lui Georges Boulanger (fără un modernism exagerat, dar
păstrând pe cât posibil originalitatea spiritului muzical românesc), cu
siguranță că multe dintre creațiile marelui nostru artist vor deveni
nemuritoare.
Sincere felicitări tuturor celor care au pus și pun suflet în
continuare pentru menținerea tradiției muzicale românești și în special
de pe meleagurile Dobrogei.
Cu stimă, recunoștință și respect,
Constantin Florescu”
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Despre conservarea și valorificarea
tradițiilor populare românești

DE VORBĂ CU MARIA TĂNASE MARIN
Maria BOGDAN
Profesor doctor Maria Tănase Marin este etnomuzicolog,
realizator
și
producător
de
emisiuni folclorice la
TVR. Și-a început
inițial cariera ca
interpret de muzică
populară, dar la
scurt timp a preferat
să
predea
arta
vocală ca profesor la
Școala Populară de
Artăși Colegiul de
Artă „Carmen Sylva“
din Ploiești.
Maria Tănase Marin

I-a avut ca elevi, printre alții, pe Iuliana Tudor (prezentator și
producător la TVR), Miruna Ionescu (actriță și prezentator la TVR),
Ramona Păun (soprană la Opera Națională București), Traian
Frâncu și Adriana Deaconu (soliști vocali în orchestra de muzică
populară a Filarmonicii „Paul Constantinescu“ Ploiești), Mariana
Mușa Trăscău (profesor de muzică și interpretă de muzică populară),
Andreia Hăisan (solistă și prezentator la postul de televiziune
Trinitas TV), Emilia Dorobanțu (solistă de muzică populară) etc. În
paralel a lucrat și produs emisiuni la postul național de televiziune.
Maria Bogdan (M.B.): Maria Tănase Marin, ai colindat
țara în lung și lat. Ai avut în emisiunile tale sute de invitați,
interpreți de mare valoare, dar și creatori de artă populară.
Spune-mi, te rog, unde anume din țară se mai păstrează
tradiția rurală pură, se practică la propriu, face parte din
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viața comunității? Eu am avut o experiență unică la Bistrița
Bârgăului; am văzut valuri de... straie populare care curgeau
înspre biserică, într-o duminică obișnuită, tablou ce mi-a
lăsat impresia unei alte lumi, a altui timp.
Maria Tănase Marin (M.T.M.): Aș cita, de departe,
Bucovina și Ardealul, două zone etnofolclorice de-o bogăție aparte.
Dar nici aici nu vom găsi preocupare pentru cultura materială și
spirituală în toate satele. Sunt vetre unde oamenii au o legătură
profundă cu trecutul lor, au conștiința valorii neamului și a înaintașilor
lor, mândria de a fi cine sunt, iar obiceiurile și tradiția populară fac
parte din fibra și ființa lor. Eu am exemplul fericit al județului Alba,
unde am desfășurat, în calitate de coordonator de evenimente și
președintă a juriului, un proiect, „Cultură pentru cultură“ s-a chemat,
vreme de șase ani. Acolo am găsit și văzut o demonstrație a ceea ce
înseamnă pentru ei tradiția populară, începând de la dansuri vechi,
cântece, meșteșuguri, artă tradițională și până la gătit bucatele specific
fiecărei localități. Mi-a plăcut grija ca toate acestea să fie asumate – nu
știu cum să-ți spun, e ca și cum ar face parte din educație – și să fie
trecute de la o generație la alta, în respect aproape sacru față de tot ce
era și este străbun. Acolo sunt rădăcinile lor, acolo e tot rostul lor.
Participarea laolaltă a tinerilor, copiilor și bunicilor la această bucurie
comună, la această școală, până la urmă, nu are decât să ne
încredințeze că moștenirea se transmite și e pe mâini bune.
M.B.: De ce în restul țării – Muntenia, Oltenia, parțial
Banat, jumătatea de sud a Moldovei – s-a cam pierdut
legătura cu tradiția populară? În fine, o mai găsim în muzee,
pe scenă, dar nu în viața de zi cu zi a oamenilor.
M.T.M.: Foarte bună întrebarea ta! Eu aș pune totul pe seama
faptului că, știu și eu, avem... forme fără fond. Bun, se fac spectacole
extraordinare, cu desfășurări de forțe uneori impresionante – a se citi
artiști – dar se uită în fapt sărbătoarea în sine, scopul pentru care se
adună oamenii la un loc. Nu se caută în ele tradiționalul, ci se pune
prea mare accent pe festivism. Poate în sud oamenii sunt prea grăbiți;
în Ardeal și în Bucovina nu-i atâta grabă, parcă și timpul curge altfel,
sunt foarte meticuloși cu tot ceea ce înseamnă rădăcina noastră ca
neam. Ei țin foarte tare ca totul să fie corect făcut, dacă un joc popular
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e executat bine, dacă un costum popular e purtat cum trebuie, dacă o
casă muzeală redă cu fidelitate istoria locului. Lasă, cum să spun, un fel
de amprentă în evoluția satului. Revenind la experiența mea din Alba,
n-aș vrea să citez vreun nume, fiindcă s-ar putea să omit pe cineva, dar
nu mă pot abține să nu amintesc de maestrul coregraf Sorica Fărcașiu,
cea de care se leagă, printre altele, Purtata Fetelor de la Căpâlna sau de
Tulnicăresele din Avram Iancu ori Fluierașii de la Șugag. La Alba m-a
impresionat și implicarea, deschiderea și pasiunea autorităților în toate
activitățile care țin de valorificarea tradițiilor populare și l-am numit
aici pe Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba, care în
plus este fin cunoscător al fenomenului, chiar dacă la origine este
oltean... Dedicația acestor oameni m-a determinat apoi să invit mai
toate ansamblurile și oamenii valoroși cu care am colaborat la edițiile
de colecție ale emisiunii pe care o găzduiesc la TVR.
M.B.: În fiecare județ avem centre de cultură în
subordinea consiliilor județene. Ele se numeau, până
deunăzi vreme, centre pentru conservarea și valorificarea
tradițiilor populare. În ce măsură crezi că aceste instituții
reușesc cu adevărat să facă acest lucru? Bine, dăm deoparte
Centrul Județean de Cultură Sibiu, unde se fac lucruri de-a
dreptul senzaționale, poate un pic și Craiova, care are acea
orchestră populară faimoasă, ce poartă numele legendarei
Mariei Tănase.
M.T.M.: Eu nu pot să-mi exprim o părere, fiindcă nu știu exact
ce se petrece acolo. Poate oamenii din aceste instituții se preocupă,
poate fac studii în teren, editează niște cărți, au organizat simpozioane,
schimburi de experiență. Cert este că uneori efectul muncii lor nu prea
se vede, nu lasă urme. Dacă e să ne referim la județul nostru (n.n. –
Prahova), eu am venit cu câteva propuneri, dar am fost respinsă de
fiecare dată. Am vrut să aduc proiectul de la Alba și în Prahova, să
impulsionăm lucrurile în câteva comune unde știam noi că se mai
mișcă ceva, dar celor de acolo nu li s-a părut de interes. Am dorit să mă
întorc la Școala Populară de Artă cu o idee nouă, de a duce cursurile la
sat, acolo unde e rădăcina tradiției, nu de a-i aduce pe cursanții din
mediul rural la oraș, nici asta nu s-a putut. Eu fac lucrul acesta, am
clasă de cântec tradițional la o fundație, dar aș fi vrut să împrumut din
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experiența mea la nivelul instituției, fiindcă acolo sunt oameni care au
distrus realmente folclorul nostru prahovean. Nu mai zic despre lipsa
lor de pregătire... Poate din gestionarea greșită a resurselor nu vedem
în fiecare județ ceea ce au Sibiul, Doljul, Alba, Bistrița-Năsăud, poate și
Vâlcea, Botoșani, Suceava etc.
M.B.: Toate comunele și orașele au sărbători dedicate
fie zilei localității, fie altor sărbători, cum ar fi festivaluri ale
viei și vinului, berii, țuicii, dulcețurilor, cașcavalului,
cireșelor, castanilor, trandafirilor, bujorului etc. Câte dintre
ele chiar mai promovează valorile autentice? Impresia mea
este că 80-90% dintre ele sunt kitsch-uri.
M.T.M.: M-am temut un pic, după ce ai spus procentul, să nu
zici invers! Sunt sută la sută de acord cu tine! În cadrul acestor
manifestări, cum spuneam, se folosește sărbătoarea ca motiv de
petrecere, dar de fapt se uită de esență. Ele nu mai ajung la sufletul
omului, sunt artificiale, nu au nicio logică în organizare, seamănă
teribil între ele, indiferent de zonă. Iau un exemplu: Festivalul
Usturoiului! De ce l-ai numit așa? Ca să ai temă centrală usturoiul, să
serbezi ocupația de bază a sătenilor, să se simtă oamenii locului onorați
și implicați! Or tu îmi aduci chinezării, frigărui, mici, fum, tobogane,
tarabe patronate de orășeni, artiști care să cânte pe fugă. Exact hora
satului lipsește, Maria! Să vii cu orchestră, nu cu negative, să-l faci pe
sătean să se prindă în joc, să se bucure el, să participe el, să simtă că
sărbătoarea este a lui.
M.B.: Ultima întrebare ține tot de instituții. Cât rol mai
au căminele sau centrele culturale în asigurarea păstrării și
promovării tradiției românești?
M.T.M.: Nu prea mai au. Nu mă refer la Ardeal și Bucovina,
unde se mai fac lucruri bune, dar retrăgându-ne înspre sudul țării, ei
bine, ce să zic... În afară că am construit cămine culturale, că pe altele
le-am renovat, le-am dotat, le-am vopsit, care e rostul lor? Să spun că
unele servesc pentru parastase și din ce în ce mai rar pentru
evenimente culturale? Chiar mă gândeam zilele trecute că ar prinde
bine să sun adunarea printre foștii mei elevi și să începem o serie de
acțiuni în căminele acestea culturale...
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M.B: Eu am impresia că lucrurile acestea s-au
deformat și din cauza celor care au ajuns la conducerea unor
astfel de instituții.
M.T.M.: Absolut adevărat! Și eu mă minunez uneori de unde
apar oamenii aceștia! Să n-ai nimic în comun cu spiritualitatea și
cultura și să conduci tocmai cultura... Asta da ironie!
M.B.: Mulțumesc pentru interviu. La final, poți
transmite un gând cititorilor revistei noastre?
M.T.M.: În primul rând vreau să spun că-mi place tare mult
revista Lumea Satului. Faceți toți lucruri grozave acolo. În vremurile
acestea tulburi, cititorilor le doresc să aibă încredere în ei, să aibă
credință și multă iubire, pentru că doar așa putem merge mai departe.
(Articol preluat din Revista „Lumea Satului” și publicat în Tradiții - luni, 18 mai 2020)
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DANSUL POPULAR ȘI ASPECTELE SALE - ARTĂ,
RITUAL SAU DIVERTISMENT
Laura BOGDAN
Trăim într-o societate în care obiceiurile se împrumută cu
ușurință, în care brandurile globale dictează tendințele, uniformizând
preferințele de consum, iar tehnologia apropie persoane și comunități
cu o ușurință de neimaginat în urmă cu 100 de ani. Cu toate acestea, cu
toții simțim dorința de a ne mândri cu reușitele compatrioților noștri și
de a fi recunoscuți prin unicitatea noastră ca popor.
Legătura cu pământul nostru natal, cu identitatea noastră ca
popor, o menținem doar păstrând vii tradițiile populare, portul specific
fiecărei zone, cântecul și jocul popular, ale căror origini se pierd în
negura timpului și pe care suntem datori să le lăsăm moștenire copiilor
noștri.
Primele manifestări de dans din țara noastră au fost atestate în
peșteri, unde s-au găsit desenate pe pereți sau pe vase de lut figuri ale
unor oameni în mișcare sau participanți la diferite scene de muncă și
vânătoare. Acest lucru ne îndreptățește să aproximăm apariția
dansului în țara noastră încă din perioada paleolitică. Ca peste tot în
lume, și la poporul nostru au existat dansuri sacre, funerare, acrobatice
etc., unele dintre ele dăinuind și astăzi în diverse locuri din țară.
Bineînțeles, astăzi ele nu mai păstrează vechile semnificații, pierzânduși fastul, dar rămân în continuare documente vii ale existenței lor pe
acest teritoriu. Putem da ca exemple aici dansurile călușarilor,
paparudei, de la priveghi, etc.
Fără îndoială, dansul folcloric este una din cele mai prețioase
bogății artistice ale lumii. Pe toată suprafața pământului se găsește o
varietate imensă de dansuri folclorice care prezintă diferențe specifice
de la o țară la alta, de la un popor la altul. Toate aceste creații artistice
ale omenirii au evoluat în același timp cu dezvoltarea popoarelor care
le-au produs, reflectându-le talentul și caracteristicile spirituale și
păstrându-se până în zilele noastre cristalizate în forme artistice de o
indiscutabilă valoare.
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Orice om în decursul vieții sale, oricât ar încerca să se închisteze
într-o izolare completă de societate, nu va putea trăi fără să admire o
operă de artă. Tuturor ne place să ascultăm o simfonie, să vedem un
film, să privim o statuie, să admirăm o clădire sau să urmărim
mișcările grațioase ale unor dansatori. Analizând operele diferitelor
genuri artistice, le putem clasifica în două mari grupe:
a) Opere ce se prezintă în fața noastră ca lucrări și obiecte create
de om dintr-un material oarecare – statui, tablouri, clădiri etc.;
b) Opere care prezintă o activitate omenească, încadrată într-o
anumită durată – dansul, teatrul, execuția la instrumente muzicale.
Între opera – obiect și opera – activitate nu există hotar precis,
între ele există de fapt legături lăuntrice. Astfel, opera – obiect este
rezultatul unei anumite activități conștiente, dansul ca operă –
activitate este de fapt un „obiect în mișcare” , „o statuie care se mișcă”.
Societatea umană este capabilă să transforme în operă de artă orice
obiect creat de om – de la o schiță făcută pe o coală de hârtie până la
giganticele construcții ale contemporaneității, iar pe de altă parte
același om, creație de vârf a naturii, emană opere de artă „din el
însuși”, din mișcările corpului, ale vocii.
Dansul folcloric dezvăluie într-o manieră sinceră și directă
aspirațiile și sentimentele oamenilor. El este strâns legat de viața și
istoria popoarelor, fiind însoțitor fidel al omului atât în momentele sale
de bucurie, cât și în cele de mâhnire, exprimând astfel, în același timp,
caracterul, temperamentul, forța, agerimea, înțelepciunea și umorul
poporului.
România posedă un foarte bogat și complex tezaur folcloric.
Dansurile populare românești, cunoscute prin frumusețea și marea lor
varietate, constituie acest tezaur alături de cântece, fabule, legende și
poezia populară. Deși dansul popular românesc se manifestă într-o
mare varietate de aspecte regionale, el prezintă totuși caractere
comune esențiale care unesc toate formele de expresie coregrafică ale
poporului român într-un stil național specific.
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Suită de dansuri din Dobrogea

Dans din Dobrogea

Fiecare dansator bun are o tendință continuă către îmbogățire a
mișcărilor, o dorință permanentă de a-și exprima sentimentele în
forme și motive coregrafice noi. Acesta este secretul puterii
inepuizabile a creației coregrafice populare.
Fiind o manifestare artistică a colectivității bazată pe tradiție,
dansul folcloric s-a dezvoltat astfel fără încetare și s-a îmbogățit prin
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contribuția dansatorilor pasionați, care au transpus pe plan coregrafic,
într-o manieră expresivă, sentimentele și aspirațiile acestei
colectivități.
Dansul popular românesc s-a întrepătruns întotdeauna cu viața
colectivității și individului, deoarece la fiecare ocazie care implică
manifestarea unei stări afective, cântecul și dansul au ocupat un rol de
prim ordin. Asemenea ocazii sunt zilele de sărbătoare, diversele
prilejuri de distracție, târgurile, nedeile, sărbătorile legate de munci
agricole sau de păstorit, ceremoniile legate de muncă și de fertilitatea
pământului și bineînțeles evenimentele cruciale ale vieții: nașterea,
logodna, căsătoria și moartea etc.

Suită de dansuri dobrogene

Dans din Dobrogea
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Dans din Oltenia

Suită de dansuri oltenești

Dans din Moldova
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Dans moldovenesc

Dans din zona Bistrița-Năsăud

Dans din Oaș
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Dans din Dobrogea: Tocănelele

În toate ocaziile dansul nu este separat de muzică. Înainte de a fi
acompaniat de instrumente, s-a dansat în acompaniamentul cântecelor
interpretate vocal și în ritmul bătăilor din palme sau cel obținut prin
instrumente de percuție: piese din lemn (Tocănelele, v. foto), dobe etc.
Acest fel de a se dansa se mai întâlnește astăzi în câteva formule
coregrafice specifice fie femeilor, fie bărbaților, la originea lor
constituindu-se în uitate ritualuri.
Caracterizându-se ca dans de colectivitate, cu execuție unitară a
mișcărilor, dar și prin caracterul structurii acestora, folclorul coregrafic
românesc face parte din marea familie a dansurilor balcano-carpatice.
În el se întâlnește o mare bogăție de ritmuri și tempo–uri, de atitudini
ale brațelor, îmbinându-se eleganța mișcărilor lirice ale dansurilor de
femei cu vitalitatea și virtuozitatea dansurilor bărbătești. O serie de
elemente tehnice bine conturate determină un specific național foarte
pronunțat. Pași cu deplasări largi sau pași mărunți pe loc, pași
schimbați sau grupe de 7-15 pași succesivi, pași bătuți, pași în
contratimp sau sincopați, se combină în deplasări mici sau deplasări
mari în toate direcțiile, într-o imensă varietate de combinații. La
aceasta se adaugă intensitatea așezării pașilor pe podea, care crește în
acest fel varietatea nuanțelor ritmice. Se întâlnesc, de asemenea, pași
încrucișați, pinteni pe podea sau în aer, o întreagă gamă de sărituri,
salturi cu mare elan, pași pe vârful sau pe tocul piciorului, alternând cu
pași pe perniță sau pe talpa piciorului, ridicarea picioarelor în aer cu
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diferite amplitudini, rotirea picioarelor în aer sau la nivelul solului,
bătăi pe cizmă și pe diferite segmente ale picioarelor, piruete pe călcâie
executate de fete, pocnituri din degete etc.
Preponderența unora sau altora din aceste elemente mai sus
enumerate a dat naștere unei mari varietăți de stiluri zonale cu un
specific pronunțat, conferind personalitate zonelor folclorice distincte
ce se întâlnesc în tot cuprinsul țării.
La aceasta contribuie și variata gamă a ținutei brațelor în
timpul dansului. La dansurile de grup se întâlnesc:
- ținuta de „horă”; dansatorii se prind de mâini, cu brațele îndoite din
cot și ridicate la înălțimea umerilor;
- ținuta de „sârbă”; dansatorii sunt cu brațele sprijinite pe umerii
partenerilor din dreapta și stânga;
- ținuta de „brâu”; dansatorii sunt cu brațele prinse în cingătoarele
partenerilor din dreapta și stânga, ținuta cu brațele încrucișate în față
sau în spate, cu brațele formând un lanț ridicat deasupra umerilor sau
lanț de brațe coborâte.
La dansurile de perechi varietatea apare și mai pronunțată,
anume prin posibilitățile diferite în care partenerii se prind.
Fără a fi posibil de a delimita strict zonele folclorice care se
disting prin specificul manierei de dans și de interpretare, deoarece
manifestările coregrafice ale acestor zone se interferează, ca și de altfel
toate manifestările folclorice, totuși numeroasele zone cu caracter
strict local pot fi grupate geografic în zone mai întinse, corespunzând
vechilor provincii istorice. Putem vorbi astfel de zonele folclorice ale
Moldovei, Munteniei, Olteniei, Banatului, Crișanei, Transilvaniei de
Nord, Centru și Sud și Dobrogei, unde dansul popular, cultura
tradițională și dragostea pentru portul românesc sunt transmise din
generație în generație.
Un ansamblu artistic, așa cum este cazul Ansamblului Artistic
Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea, are misiunea de a prezenta
dansul popular nu în vatra satului, acolo unde el este acasă, ci în
cadrul spectacolelor de folclor desfășurate pe scenă sau în locuri
neamenajate, dar pretabile.
Etimologia termenului SPECTACOL/spectacole, reprezentație
(teatrală, cinematografică, sportivă etc.) ni-l prezintă drept ansamblu
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de elemente, de lucruri, de fapte care atrag privirile sau atenția, care
impresionează, care provoacă reacții. Termenul provine din latinescul
spectaculum (sec III-V) și franțuzescul spectacle (sec. IX- X).
În ce privește termenii popular și folclor, o privire amplă asupra
etimologiei lor ni-i prezintă astfel:
POPULÁR, populari : care aparține poporului, privitor la
popor, care provine din popor. Care este alcătuit din oameni din popor
și lucrează pentru popor. Creat de popor; specific unui popor,
caracteristic culturii lui. Care este făcut pentru popor, creat pentru
necesitățile poporului; accesibil tuturor. Care poate fi înțeles cu
ușurință de oricine; simplu, natural. Care este iubit de popor, care se
bucură de simpatia, de considerația opiniei publice; cunoscut de toți.
Care are o comportare prietenoasă, cordială, atentă față de toată
lumea;
FOLCLOR : totalitatea creațiilor artistice, obiceiurilor și
tradițiilor populare. Folclorul fiecărui popor este oglinda bogăției sale
sufletești, a simțirilor sale, a trecutului său. Știința care se ocupă cu
creațiile artistice, obiceiurile și tradițiile populare, care provine din
popor.
Folclorul face parte din formele arhetipale de manifestare
culturală și spirituală definitorii ale identității etnice, dar și ale
identității locale și zonale în diversitatea stilistică națională. Aceasta
reiese cu claritate din definiția științifică a folclorului, din care rezultă
și caracteristicile fundamentale prin care se stabilește autenticitatea
produselor culturale ce pretind a avea marca folclorului. În cadrul
culturii populare, folclorul cuprinde totalitatea manifestărilor
spirituale (credințe, superstiții, obiceiuri, creații artistice, forme de
comportament, norme etice, norme cutumiare – ce constau în drepturi
și obligații consfințite prin tradiție - și cunoștințe acumulate prin
practică. În tradiția folclorică, însă, vechiul și noul sunt în permanentă
simbioză, elementele vechi păstrându-se timp îndelungat pe parcursul
unui lung și continuu proces istoric. Deci tradiția este tezaurul
producțiilor folclorice acumulate pe parcursul îndelungatului proces
istoric și se caracterizează prin marea capacitate de conservare a
structurilor genuine arhetipale, sub influența factorilor externi. Cu
toate acestea, în conștiința colectivă se produc schimbări odată cu
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evoluția socio-istorică a comunităților, care au drept consecință și
modificări ale repertoriului tradițional. Aceasta, pentru că în folclor
omul își exprimă în forme artistice problemele vieții personale și cele
ale vieții comunitare într-o viziune contemporană actului de creație
interpretativă. Din această cauză, dar și datorită oralității creației, el
este într-o perpetuă actualizare. Dincolo de penetranța repertorială de
aculturație, tradiția este foarte selectivă, astfel încât asimilarea unor
elemente noi în structurile tradiționale consacrate în conștiința
generațiilor este extrem de dificilă. Asimilarea se poate realiza în
condițiile în care aceste elemente noi se pot adapta la modelele
mentale tradiționale, într-o selecție și prelucrare variațională adecvată.
Dezvoltarea folclorului este un proces extrem de lent, datorită
caracterului spontan al creației ce încetinește procesul de înnoire și
accentuează capacitatea de conservare a fondului tradițional.1
Încă din cele mai vechi timpuri se poate observa o strânsă
legătură între folclor și teatrul popular. De la arenele romane care erau
spații speciale destinate manifestărilor artistice cu public, la
fastuoasele spectacole de folclor de pe marile scene, sunt mii de ani de
evoluție, transformare, adaptare și cercetare. Cele mai vechi forme ale
artei teatrale (elemente de ritual și ceremonial, măști și costume) au
suscitat interesul istoriografiei de specialitate, așa încât orice istorie a
teatrului românesc presupune incursiuni în aceste zone fascinante ale
începuturilor. Documentele istorice fac referire la o serie de informații
despre rituri, ceremonial și elemente de spectacol care caracterizau
civilizațiile tracă, greacă și romană, alături de detalii privind forme de
magie, descântec, manifestări dionisiace etc. Cea mai veche informație
privitoare la ceremoniile cu caracter ritualic practicate de daco-geți
este deja celebra descriere pe care a lăsat-o Herodot despre solia către
Zalmoxis.2 Anumite elemente de artă teatrală apar și în alte ritualuri
ale triburilor tracice: mimarea înfrângerii unui inamic, cu scopul de a
determina, în mod magic, victoria reală; accesoriile pline de teatralitate
din cadrul cortegiilor religioase și al procesiunilor civile etc. În mijlocul
populațiilor elene din cetățile pontice, serbările și cortegiile dionisiace,
1

Constanţa Cristescu - Folclorul – Mijloc De Afirmare A Identităţii Locale Şi Zonale,
Suceava , 2011
2
Georgeta Orian, Repere Ale Artei Teatrale În Cultura Populară Română, Alba Iulia, 2014
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precum și riturile agrare, au generat forme care au fost ușor de asimilat
de către băștinași. Același cult, conform atestărilor, a furnizat și o
generoasă galerie de măști și figurine, cu decorațiuni vegetale, pe care
le regăsim și în jocurile rituale țărănești de la noi, fără ca asta să
însemne, totuși, un împrumut.

Călușul oltenesc

Vestigiile cetăților grecești de la Pontul Euxin atestă existența
teatrului, ca instituție, iar masca de teatru clasică, tragică sau comică,
denotă apetența pentru metamorfozare în arta teatrală a Antichității.
Spectacolele de amfiteatru din epoca romană înlocuiesc arta înaltă a
grecilor cu jocurile violente, chiar sângeroase, sau cu ritualuri
religioase, însă aduc mimusul, o reprezentație comică impusă de
eticheta ceremonialului de închidere a programului. Este genul de
„verigă” care face legătura cu teatrul medieval, cu prelungiri până în
contemporaneitate. „Mimusul, gen de spectacol cântat, dansat și
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vorbit, și mimul, actor, a căror existență continuă să fie atestată <<în
regatele romano-barbarice la sfârșitul secolului al VI-lea>>, se
confundă cu jocurile histrionilor de bâlci, saltimbanci și joculatores din
epoca medievală”3.
În feudalismul timpuriu, izvoarele (cronicarii moldoveni și
munteni, cronicile anonime) atestă manifestări de genul jocurilor
țărănești de la sate sau de la marile curți domnești și boierești (turca,
brezaia, unchiașii și moșnegii, călușarii, cucii, drăgaica, paparudele,
caloianul etc.), prin care se celebrau marile momente calendaristice,
evenimente din viața individului sau a colectivității, ritmurile cosmice
și ale naturii: „drăgaică să zice cei ce joacă la sărbătoarea sfântului Ioan
botezătorul, îmbrăcați iarăș în haine muierești, cu sabiile în mână, și cu
steag [...] păpărudă să zice cel prefăcut în haine muierești, șî joacă
înzovolit cu bozi, șî când joacă aruncă apă în capul lui; care joc să joacă
după Paște și putem zice că închipuiește ploaia primăvării pentru
bucate”4

Călușul dobrogean, călușul dunărean

3

ALTERESCU, S. et al. (ed.). (1965): Istoria teatrului în România. Vol. I. De la începuturi
până la 1848. Bucureşti,
4
Bîrlea Ovidiu, Metoda de cercetare a folclorului, Bucureşti, 1969,
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Elementul creștin, normele morale, cenzurează oarecum magia
primitivă emanată de toate aceste manifestări: ele nu sunt tolerate de
toată lumea, mai ales de biserică, fiind deseori considerate „păgâne”.
Alcătuind deja un sistem al datinilor țărănești, cu implicații pastorale
și agricole, manifestările respective au început să definească viața
comunităților rurale, să se individualizeze conform mentalității și
specificului local etc., așa încât de prin sec. al XVIII-lea se înregistrează
deja, istoriografic, prezența lor constantă în viața oamenilor. Pentru
importanța informației și frumusețea textului redau în continuare
cuvintele primului nostru academician, Dimitrie Cantemir, despre
căluș și călușari, în cea mai veche atestare documentară din Descrierea
Moldovei (capitolul al XVII-lea, Despre năravurile moldovenilor):
„Jucătorii se numesc călușari, se adună o dată pe an și se îmbracă în
straie femeiești. În cap își pun cunună împletită din pelin și
împodobită cu flori; vorbesc ca femeile și, ca să nu se cunoască, își
acoperă obrazul cu o pânză albă. Toți au în mână câte o sabie fără
teacă, cu care ar tăia îndată pe oricine ar cuteza să le dezvelească
obrazul. Puterea aceasta le-a dat-o o datină veche, așa că nici nu pot să
fie trași la judecată, când omoară pe cineva în acest chip. Căpetenia
cetei se numește stariț, al doilea primicer, care are datoria să întrebe ce
fel de joc poftește starițul, iar pe urmă îl spune el în taină jucătorilor,
ca nu cumva norodul să audă numele jocului mai înainte de a-l vedea
cu ochii. Căci ei au peste o sută de jocuri felurite și câteva așa de
meșteșugite, încât cei ce joacă parcă nici nu ating pământul și parcă
zboară în văzduh. În felul acesta petrec în jocuri necontenite cele zece
zile între Înălțarea la cer a lui Hristos și sărbătoarea Rusaliilor și
străbat toate târgurile și satele jucând și sărind. În toată vremea
aceasta, ei nu dorm altundeva decât sub acoperișul bisericii și zic că,
dacă ar dormi într-alt loc, i-ar căzni de îndată strigoaicele. Dacă o ceată
de acestea de călușari întâlnește în drum alta, atunci trebuie să se lupte
între ele. Ceata biruită se dă în lături din fața celeilalte cete vreme de
nouă ani. Dacă vreunul este omorât într-o astfel de încăierare, nu se
îngăduie judecată și nici judecătorul nu întreabă cine a săvârșit fapta.
Cine a fost primit într-o asemenea ceată trebuie să vină de fiecare dată,
vreme de nouă ani, în aceeași ceată; dacă lipsește, ceilalți zic că îl
căznesc duhuri rele și strigoaicele. Norodul lesne crezător pune pe
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sama călușarilor puterea de a izgoni boli îndelungate. Vindecarea o fac
în acest chip: bolnavul îl culcă la pământ, iar călușarii încep să sară și,
la un loc știut al cântecului, îl calcă, unul după altul, pe cel lungit la
pământ începând de la cap și până la călcâie; la urmă îi mormăie la
urechi câteva vorbe alcătuite într-adins și poruncesc boalei să
slăbească. După ce au făcut aceasta de trei ori în trei zile, lucrul
nădăjduit se dobândește de obicei și cele mai grele boli, care s-au
împotrivit lungă vreme meșteșugului doftoricesc, se vindecă în acest
chip, cu puțină osteneală. Atâta putere are credința până și în
farmece”5.
Descrierea de mai sus certifică minime elemente de artă teatrală
străveche (masca, rolurile, elementele de costumație etc.). Dansul este
uneori asociat cu forme ale dansurilor războinice sau cu pantomima
practicată în Antichitate.
Un lucru cert și un fenomen clar definit este faptul că teatrul
popular se practica doar la momentele importante de peste an, la
sărbătorile religioase, la momentele esențiale din viața oamenilor
ajungând mai târziu, spre finele secolului XVIII, să putem vorbi de o
transformare a teatrului popular cu măști și transpuneri animaliere
într-o formă modernă de spectacol folkloric, care odată cu trecerea
anilor va ocupa un loc fruntaș în detrimentul teatrului popular inițial.
Din el au derivat alte manifestări teatrale: malanca (denumirea de
origine ucraineană a Caprei din Bucovina) și alaiul caprei.
Chestiunea jocurilor cu măști (Capra, Cerbul, Boul, Struțul,
Cocostârcul, Ursul, Calul, Păpușile, Damele) este în detaliu dezbătută
într-o mai veche lucrare a Emiliei Pavel, care pornește de la ideea că:
[...] măștile animale, ca și cele umane, constituie un important capitol
al culturii noastre populare.

5

CANTEMIR, Dimitrie, 1997: Despre năravurile moldovenilor (în Descrierea
Moldovei), 193-194.

54

Dansul Caprei de la Berzunți

Cel ce intră sub mască se transpune în personajul pe care masca
îl reprezintă. Cel travestit devine o nouă făptură, activează, se mișcă,
vorbește ca făptura pe care o întruchipează. Masca este un obiect
ritual, dar încă din antichitate ea devine și un obiect de recuzită, un
element al spectacolului6. Toate aceste observații denotă apetența
constantă, în mediul folcloric tradițional, pentru deghizare,
improvizație, asumarea unor roluri, responsabilitatea pentru costume
și scenariu, adică tot atâtea elemente de artă teatrală populară, o fază
incipientă a formei actuale de spectacol. Deși genul dramatic popular
nu are, în cultura română, o pondere similară genului liric sau epic,
totuși complexitatea artei dramatice populare românești contribuie la
complexitatea folclorului nostru.

Păpușelele
6

PAVEL, Emilia, 1971.Jocuri cu masti, Iași, 37.
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Mecanismele subterane ale sincretismului au funcționat și
funcționează încă, generând noi forme de artă, repere ale artei teatrale
în cultura populară română. Laic și religios, tradițional și modern,
epic, liric și dramatic, mască, dans, costum, recuzită – toate contribuie
la supraviețuirea acestui gen popular special. Mai mult, fiind cel mai
puțin „discret” între genurile folclorice românești, dramaticul popular
reprezintă și un element de atracție și de export cultural în zilele
noastre. Mai trebuie spus că la sfârșitul secolului al XVIII-lea și
începutul secolului al XIX-lea, s-au dezvoltat noi forme de teatru
popular (Irozii, Jocul păpușilor, Nunta și Haiducii). Dacă ultimele trei
conservă caracterul laic al artei teatrale, apropiindu-se totuși de
seriosul realității (Nunta și Haiducii), ba chiar creându-și eroi, cel
dintâi reprezintă o formă de teatru religios care s-a păstrat până în
prezent. Dar despre acestea, cu un alt prilej!
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SPECIFICITATE DOBROGEANĂ (IV)
Dan ARHIRE
Imaginea lipoveanului cu barba albă, stând în picioare într-o
lotcă vopsită în verde sau albastru și întinzând cu un gest blând peștele
spre ambarcațiunea cu turiști, reprezintă o marcă a Deltei Dunării,
dintotdeauna. WIKIPEDIA ni-i prezintă pe lipoveni ca fiind un grup
etnic de origine rusească, numărând aproximativ 40.000 persoane pe
întreg teritoriul României, unde locuiesc, în special, în județul Tulcea.
În afară de
România, lipovenii
mai pot fi întâlniți și
în zona Bugeacului
(mai ales în preajma
orașului Vâlcov) din
regiunea
Odesa,
aflată în Ucraina și
în Bulgaria.
În România
mai există și alte
grupuri mai mici,
care pot fi întâlnite în
Moldova și Bucovina,
precum și în județele
Brăila, Constanța
și Ialomița.
Venirea cu barca la cununie. Nuntă în Delta Dunării
În Dobrogea de nord ei sunt așezați în Chilia Veche, Carcaliu,
Ghindărești, Jurilovca, Letea, Mahmudia, Mila 23, Periprava,
Sarichioi, Sfiștofca, Slava Cercheză, Slava Rusă, Tulcea, Sulina, Crișan,
Murighiol și Măcin. În sudul Dobrogei pot fi întâlniți în localitățile:
Constanța, Mangalia, Năvodari, Cernavodă, Medgidia, 2 Mai.
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Cherhana și bărci lipovenești în Delta Dunării

Istoria ne spune că, după sinodul din 1654, în cadrul căruia,
după cum se știe, Patriarhul Nikon a reformat biserica rusă, „au
început să se ia măsuri restrictive din partea autorităților laice și
religioase ruse, care au culminat odată cu venirea la putere a lui Petru
cel Mare (1682-1725) și introducerea de către acesta a unor măsuri
drastice de europenizare.
Refuzul unor credincioși de a accepta înnoirea a făcut ca aceștia
să fie supuși la taxe insuportabile și forțați să poarte o vestimentație
specifică. Nemaiputând să suporte toate aceste restricții, staroverii
(credincioșii de rit vechi) au luat drumul pribegiei, răspândindu-se în
întreaga lume (Polonia, Austria, Canada, Alaska, Japonia etc.), inclusiv
la gurile Dunării, în Dobrogea, tocmai pentru că, la origine fiind pescari
din zona râurilor Don și Nipru, și-au putut continua practicarea acestei
meserii. Cunoscuți de autoritățile locale sub denumirea de lipoveni
(filipoveni, de la Filip Pustoviat, unul dintre liderii lor), aceștia și-au
păstrat limba, obiceiurile și credința, fiind divizați atât pe criterii
religioase (în 1690 s-au împărțit în popovți-popiști și bezpopovținepopiști), cât și etnice (rușii mari-moscoviți, răscolnicii propriu-ziși,
cazacii zaporojeni, „haholii” sau ucrainienii, necrasovții).
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Pești puși la uscat și sărat după o metodă tradițională într-o curte lipovenească

După un popas în Bugeac, staroverii s-au așezat în mod deosebit
în Dobrogea și Bucovina, în două mari valuri: primul după răscoala lui
Bulavin, pe vremea lui Petru cel Mare, al doilea, în timpul
țarinei Ecaterina a II-a (1762-1796).
Au emigrat din Rusia acum 200 de ani, nemulțumiți de
schimbările din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, după cum spuneam. Sau așezat de-a lungul râului Prut din Moldova și în Delta Dunării (azi
atât în România, cât și în Ucraina). În cadrul Bisericii Ortodoxe de Stil
Vechi a Lipovenilor și-au menținut tradiții religioase puternice care
preced reformele întreprinse de Biserica Ortodoxă rusească din timpul
domniei lui Petru cel Mare”. Dar mai aproape de „adevărul” interior,
despre comunitatea tulceană, pe care o păstorește, ne va vorbi în
articolul următor doamna profesoară Natalia Neumann!
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LIPOVENII DIN DOBROGEA
Natalia NEUMANN
Plecați acum mai bine de trei sute de ani din stepele Donului sau
din friguroasa Siberie, pentru a-și salva credința primită prin
creștinarea oficială a poporului rus, începută de marele cneaz al Rusiei
Kievene Vladimir cel Mare (980-1015), rușii lipoveni au ajuns, însoțiți
de icoanele și cărțile sfinte, pe pământurile și în pădurile dulcei
Bucovine, sau pe meleagurile Dunării, sau pe întinsele ape ale Deltei
Dunării.
Susținuți de autoritatea politică și ecleziastică, nikonienii,
adepții și promotorii modificărilor religiei de rit vechi, înfăptuite de
patriarhul Nikon al Rusiei (1652-1658), au pornit o prigoană sălbatică
asupra tuturor staroverilor, care avea să fie legalizată prin celebrul
decret al regentei Sofia din anul 1685. Urmările acesteia au fost
dezastruoase pentru întreaga Rusie. Apărătorii și adepții vechii religii
au fost închiși în grele temnițe sau catacombe, ținuți în lanțuri, supuși
la cazne, arși pe rug. Cel mai aprig apărător al vechii credințe a fost
protopopul Avvakum Petrovici, ars și el pe rug, de viu.
Anul 2020 este pentru cultura rusă și staroveră Anul Avvakum,
împlinându-se 400 de ani de la nașterea sa. Scrierea sa autobiografică
„Viața protopopului Avvakum, scrisă de el însuși” (Житие протопопа
Аввакума имсамим написанное) reprezintă prima și adevărată
capodoperă a literaturii ruse a secolului al XVII-lea, în care se remarcă
o exprimare simplă, spontană, ce utilizează limba populară vorbită.
Pentru a scăpa de persecuțiile autorităților, de a-și salva religia
staroveră, mulți dintre cei prigoniți s-au refugiat peste granițele Rusiei
întemeind așezări puternice. Și așa au apărut în hotarele României
primitoare; în țara fagilor, satele: Climăuți, Manolea, Lipoveni, pe
malul Dunării, localitățile: Bordușani, Ghindărești, Carcaliu, în marea
de stuf și papură - Mila 23, Sfiștovca, Periprava și staroverii așezați la
Jurilovca și Sarichioi pe țărmul celui mai mare lac din România Razelm, pe care ei îl numesc Razin în memoria marelui conducător
cazac din sec. al XVII-lea, Stepan Timofeevici Razin. Și, pentru că în
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țara mamă au fost și plugari, și apicultori, au fost întemeiate și satele
Slava Rusă și Slava Cercheză. Sosiți cu barca sau cu căruța, sau chiar pe
jos, ei au ridicat biserici și case, în care au așezat icoanele care să
sfințească lăcașul de cult sau căminul. Trăirea religioasă, păstrată din
generație în generație, a fost mijlocul și liantul prin care staroverii din
România și-au păstrat tradițiile și obiceiurile.

Arderea pe rug a lui Avvakum Petrovici

Icoana mucenicului Avvakum
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Cultura tradițională este slujită cu abnegație de toate generațiile
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Biserica lipovenească de rit vechi „Sfântul Ioan Teologul” din Tulcea
(datând din anul 1868)

Rușii lipoveni din România țin foarte mult la credință. De aceea,
Biserica Ortodoxă de Rit Vechi păstrează intacte toate formele de cult,
tradițiile religioase și chiar cărțile și icoanele din vremurile de
dinaintea reformei patriarhului Nikon. Biserica de rit vechi a rămas
până în zilele noastre cea de dinainte de 1654. Nimic nu s-a schimbat.
Rușii lipoveni de azi se închină cu două degete.
Crucea are opt colțuri. Slujbele se țin în slavonă, care se învață
din fragedă copilărie la școlile parohiale din fiecare localitate.
Mitropolia credincioșilor de rit vechi de pretutindeni se află în
România, la Brăila. Normele religioase sunt extrem de severe.
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Vechiul Aegyssus a fost o gazdă primitoare pentru bejenia
staroverilor. Ajunși la Tulcea, s-au stabilit în două cartiere, unul, lângă
colnicul Hora numit Turețkaia mahala, și altul în cartierul Comorovca.
Cele două cartiere s-au așezat în jurul celor trei lăcașe de cult care au
devenit reperele importante ale zonelor. „Una dintre ele (cu hramul
„Sfânta Parascheva”) își arată cu mândrie vârsta venerabilă ce se
apropie de două secole de slujire lui Hristos. Veniți la hramul Bisericii
„Ioan Teologu”, sute de tulceni i-au sărbătorit veacul de existență! Stați
până la sfârșitul slujbei în biserica cu hramul „Înălțarea Domnului” și o
să aveți fericirea să-l vedeți ieșind din altar ca un înger în straiele sale
luminoase pe batiușca făcând o binecuvântată unire între divinitate și
credincioși” (vol. „Despre lipoveni numai de bine” de Berty Neumann,
Editura „CRLR”, București, 2020).
O legendă, din același volum, „Miracolul de pe colnicul Horei”
aduce o notă aparte momentului stabilirii rușilor lipoveni la Tulcea:
Într-o zi, la început de primăvară, familia de staroveri a ajuns,
traversând Basarabia, la malul Dunării, în dreptul Tulcii. Mama,
tata și cele trei fete s-au oprit să se odihnească, urmând ca a doua zi,
cu ajutorul unor bărci, să treacă apa. Oboseala drumului a făcut ca
somnul să-i cuprindă pe toți. Dașa cea mica a avut un vis. O femeie în
alb i-a spus să treacă fluviul și să urce, îmbrăcată în alb, cu o floare în
mână, dealul ce se vedea pe celălalt mal (micuța suferea de o boală ce
nu se vindeca). Cu fiecare pas spre înaltul dealului, Daria s-a simțit
mai în puteri. Când a ajuns sus, parcă cineva îi luase durerea cu
mâna… Vestea minunii s-a răspândit repede. Mulți lipoveni și-au
zidit case în jurul dealului cu puteri miraculoase.
La 25 februarie 1990 s-a constituit și la nivelul Municipiului
Tulcea, cu statut juridic, Comunitatea Rușilor Lipoveni din Tulcea,
având ca președinte pe inginer Petru Suhov, iar pe distinsul profesor
Vicol Ivanov – președinte al Consiliului Județean Tulcea al
Comunităților Locale ale Lipovenilor.
De la început, tânăra comunitate a avut ca scop major păstrarea
și cultivarea tradițiilor și obiceiurilor etniei noastre. Și astfel a fost
reactivat vechiul și vestitul cor ruso-ucrainean, care în anii 1950 –
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1960 încânta auditoriul pe scena vechii Case de cultură, corul rușilor
lipoveni tulceni „LOTCA”, care și în
prezent își continua activitatea artistic,
evoluând în diferite spectacole, editând 3
CD-uri ce s-au bucurat de o călduroasă
apreciere a publicului larg.
Activitatea
culturală
s-a
diversificat mereu prin înființarea
grupurilor de dansatori „MOLODȚÎ” și
„SOLOVEI”, cu care am susținut
spectacole artistice în Tulcea, în țară și
peste hotare.
La 12 iunie 2009, s-a inaugurat
un nou și impozant sediu pe str. Victoriei
nr. 32, unde își desfășoară activitatea
Centrul Cultural al comunității noastre.
Vicol Ivanov
Pentru a respecta și onora memoria celui care a fost profesor,
inspector la Inspectoratul Școlar Județean Tulcea, Vicol Ivanov,
principalul fondator al comunității noastre, la data de 31 ianuarie 2018
centrul comunității a primit numele acestuia, „Vicol Ivanov”, moment
imortalizat pe placa comemorativă de pe clădirea comunității.
Centrul Cultural beneficiază de o generoasă sală de spectacole,
al cărei foaier a găzduit numeroase expoziții tematice și de pictură, de
un grup etnografic, de o bibliotecă pe ale cărei rafturi se regăsesc peste
2000 de cărți și publicații și o serie de incunabule ale vechii literaturi
ruse și nu numai.
Centrul Cultural a inițiat și a pregătit din punct de vedere
artistic multe manifestări prin care a omagiat opera scriitorilor,
compozitorilor și muzicienilor ce au făcut cinste culturii ruse.
Simpozioanele despre scriitorii și poeții ruși Pușkin, Dostoevski,
Tolstoi, Esenin, compozitori Borodin, Ceaikovski, Rahmaninov, pictori
Rubliov, Kustodiev, Repin au fost primite cu interes de o numeroasă
asistență.

65

Bustul profesorului Ivan Evseev

Împreună
cu
Comunitatea
Rușilor Lipoveni din România și cu
ajutorul Primăriei orașului am dezvelit
în Rotonda minorităților din centrul
municipiului la 6 martie 2016 bustul
romanticului Serghei Esenin.
Placa de marmură comemorativă a profesorului Evseev

Am reușit să aducem printr-o serie de acțiuni memorabile un
omagiu distinsului profesor, doctor în științe filologice, lipoveanului
tulcean Ivan Evseev, autorul a numeroase lucrări științifice, decan al
Facultății de filosofie a Universității de Vest din Timișoara, deținător a
numeroase premii, a Ordinului Național „Serviciul credincios” în grad
de Cavaler conferit „pentru talentul și dăruirea arătate în îndelungata
activitate artistică, științifică și didactică prin care au promovat
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tradițiile culturale specifice fiecărei comunități etnice și valorile
autentice ale artei universale, creând un spațiu de exemplara
conviețuire și de civilizație românească”.
Bustul profesorului doctor Ivan Evseev din foaierul centrului
comunității noastre, replică a celui aflat în parcul central din
Timișoara, unde domnia-sa a avut o activitate universitară
prestigioasă, ca și biblioteca noastră ce-i poartă numele și are în
patrimoniul ei o parte din biblioteca savantului, încă o dată subliniază
respectul pe care îl merită tulceanul rus lipoven Ivan Evseev. Și pentru
ca memoria lui să dăinuie, pe casa unde s-a născut și a copilărit am
amplasat o placă comemorativă.
Am avut cinstea de a fi gazdă și de a organiza în primăvara
anului 2018 prima ediție a Festivalului „Istoria și tradițiile rușilor
lipoveni”, cu tema „Maslenița”, o sărbătoare specifică rușilor lipoveni,
ce vestește și sosirea primăverii, săptămâna brânzei înaintea intrării în
Postul Mare al Paștelui. Oaspeții veniți din toate colțurile țării au fost
întâmpinați de o uriașă păpușă comică (чучело), mascota sărbătorii, ce
reprezenta ursuza iarnă care trebuia
să fie învinsă de frumoasa primăvară.
Vârstele tinerei generații sunt
principalii beneficiari ai activității
desfășurate în cadrul comunității
noastre. Cei mai mici își demonstrează
talentul
în
grupul
„Detstvo”
(Copilăria), fiind primii implicați în
conservarea tradițiilor și obiceiurilor
noastre. De asemenea, cărțile din
bibliotecă, activitățile tematice, cele
late dotări ne ajută să participăm activ
la învățarea limbii materne ruse.
Ciucelo (чучело), mascota festivalului cu tema Maslenița

Suntem mândri că primele două olimpiade de limba rusă maternă au
fost organizate la Tulcea, că elevii noștri care studiază limba rusă
maternă în școlile și liceele din Tulcea obțin an de an prestigioase
premii, atât la nivel național, cât și internațional.
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Copii din comunitate la biblioteca așezământului

Alături de autoritățile locale, comunitatea noastră a participat și
participă la acțiunile organizate cu prilejul diferitelor evenimente
naționale și locale: Ziua Dobrogei, Ziua Națională a României, Ziua
Minorităților, Ziua Revoluției Române, Ziua Unirii Principatelor.
An de an comunitatea noastră comemorează eroul rus lipovean
tulcean slt. Corneliu Gavrilov și la cimitirul lipovenesc vechi, unde se
desfășoară o slujbă religioasă, la a cărei ceremonial asistă
personalitățile orașului și județului și mulți din etnicii noștri.
Putem aprecia că rușii lipoveni au trăit mult timp într-un
conservatorism pozitiv, ce a definit această etnie caracterizată prin
cinste, hărnicie, curățenie spirituală, dragoste și respect pentru țara
care le-a devenit cămin. Albastrul și verdele caselor din satele
lipovenești, costumele multicolore în care femeile și bărbații merg la
biserică și în zilele de sărbătoare amintesc de florile și culorile lăsate
acasă lângă malurile Donului sau ale Volgăi.
În lunga sa existență petrecută pe teritoriul țării ce le-a devenit
un adevărat cămin, rușii lipoveni au muncit pe șantiere, pe ogoare, ca
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pescari pe apele Deltei sau ale lacului Razim, unii devenind doctori,
ingineri, profesori.
Faima țării a fost dusă peste hotare de sportivii noștri, precum:
atleții Elena Fidatov, Alina și Petre Astafei, canotorii Vasile Dîba,
Dumitru Ivanov, Lifere Sidor și Igor Lipalit și, nu în ultimul rând,
canoistul Ivan Patzaichin, cvadruplu laureat cu aur la Jocurile
Olimpice și triplu laureat cu argint, deținătorul Ordinului Național
„Steaua României” în grad de Cavaler.
Suntem mândri că municipiul și județul Tulcea au dat de-a
lungul anilor deputații care ne-au reprezentat în Parlamentul României:
Petre Suhov, Sevastian Fenoghen, Miron Ignat, Andrian Ampleev, iar în
viitoarea legislație parlamentară, fiul satului Carcaliu, președinte al
Comunității Rușilor Lipoveni din România, Silviu Feodor urmează să ne
reprezinte și să facă cunoscut la cel mai înalt nivel dorințele și
problematica etniei noastre. Îi urăm sănătate și succes deplin!
S-a scris mult despre originea, cultura, tradițiile și obiceiurile
rușilor lipoveni și se va mai scrie încă, pentru că ei constituie un popor
cu trăsături complexe, harnic, animat de gânduri bune și care este
mândru că trăiește în această țară minunată, numită România.

Conservatorism pozitiv: mereu împreună
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Să fii lipovean e o mare virtute
Berty NEUMANN

Să fii lipovean este o mare virtute,
Adânc sădit-n ADN-ul tău celular,
În zestrea ta străbună,
Ce mii și mii de staroveri
Și azi o tot adună.
Ea vine din chemarea stepelor rusești,
Din stanițele și săbiile căzăcești,
Din roșul fructului de mălin,
Din pridvorul bisericii întotdeauna plin.
Vine din albul mesteacănului pletos,
Din brațul iobagului trudit, dar sănătos,
Din stihiile viscolului nebun,
Din sufletul bunicului luminos și bun.
Vine din legănatul lotcii pline de pește,
Din mângâierea lui Dumnezeu ce sigur te iubește.
Vine din culoarea fustelor în zi de sărbătoare,
Din blondul codanelor mângâiate de bunul soare.
Vine din cântec vesel de baian,
Din secara ce crește cu trudă-n lan.
Vine din tropotul frenetic de cazacioc,
Din paharul de votcă ce te-mbie iar la joc
Vine din gustul mierii de tei și de salcâm,
Din mirosul dulce al stogului de fân.
Vine de pe malul Volgii și al Dunării albastre
Și din delta frumuseții noastre.
70

Vine sigur de la Fântâna Albă,
Catedrala noastră cea mare,
De la miile de lipoveni
Împrăștiați în zeci de hotare.
Este virtutea ce ți-o dă Lomonosov cel înțelept
Și Esenin, cel de natură mereu îndrăgostit,
Și Pușkin, marele și veșnicul nefericit.
Vine de la Soljenițân, cel ce a iubit pravila străbună,
Spunând fără tăgadă că este cea mai bună.
Să fii starover, faci un nobil legământ:
Să aperi biserica străbună,
Cât va exista acest pîmânt.
Să-ți amintești mereu de Avvacum,
cel ars pe rug,
De toți ce au trudit cu sânge pe al credinței plug.
Să spui, făcându-ți cruce, Isus НАШ ПЕРВЫЙ
ДРУГ.
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TRADIȚII CALENDARISTICE ȘI RITURI DE
TRECERE LA RUȘII LIPOVENI DIN
DOBROGEA DE NORD
dr. Alexandru CHISELEV
– Muzeul de Etnografie și Artă Populară/
Institutul de Cercetări Eco-Muzeale
„Gavrilă Simion” Tulcea
Tradiții calendaristice. Rușii lipoveni operează cu noțiunea
de timp în moduri diferite, în raport cu diferitele cadre ale existenței și
interacțiunii în societatea contemporană. În contextele profane,
cotidiene și cetățenești, timpul se grefează pe calendarul oficial al
statului, acesta constituind standardul dimensiunii civile, laice a vieții
(e.g. activitățile profesionale și judiciare, sărbătorirea zilei naționale pe
1 Decembrie, comemorarea Eroilor Revoluției Române pe stilul
gregorian, înregistrarea nașterii sau decesului unei anumite persoane).
Dacă avem în vedere însă dimensiunea religioasă a existenței, pe baza
căreia s-a cristalizat identitatea comunității starovere, timpul se
structurează și curge după alte norme și repere, printre care: începerea
anului bisericesc pe 1 septembrie; utilizarea calendarului iulian (pentru
sărbători)1 și a cronologiei începând cu anno Domini; calcularea
cronologiei din anul creației, așadar cu 5508 ani înaintea nașterii lui
Hristos (mai ales în vechile cărți religioase). Mai mult, așa cum
remarcă Scheffel, trecerea de la timpul laic la cel sacru (cu un rol
important în menținerea coeziunii grupului) implică anumite
transformări ale comportamentului, de la cel privat, informal și
individual la cel public, formal și colectiv.2 Același autor accentuează
ponderea însemnată a timpului sacru asupra vieții indivizilor,
numărând 186 de zile care implică performare cultică personală sau
publică, fără a lua în considerare ciclul pascal (mobil) și duminicile.3
1

Datele acestor sărbători sunt deseori raportate la același calendar oficial. De exemplu,
Crăciunul este sărbătorit în ziua de 7 ianuarie din calendarul gregorian, ce corespunde zilei de
25 decembrie din calendarul iulian.
2
David Scheffel, The Old Believers of Berezovka, McMaster University, 1988, p. 106.
3
Ibidem, p. 107.
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De altfel, duminica (Vaskresenie4) constituie o zi de sărbătoare majoră,
ce necesită participarea comunitară la slujba de la biserică, constituind
o reiterare săptămânală a Învierii lui Hristos.
La rușii lipoveni, se evidențiază, precum și la celelalte populații
creștine, două mari cicluri festive: cel al sărbătorilor de iarnă (Sf.
Nicolae - 19 decembrie în calendarul gregorian; Crăciunul - 7 ianuarie
în calendarul gregorian, Anul Nou - 13 spre 14 ianuarie în calendarul
gregorian, Boboteaza - 19 ianuarie în calendarul gregorian) și cel pascal
(Maslenița, Paștele, Înălțarea și Rusaliile). Vom prezenta în
continuare, succint, câte aspecte legate de calendarul festiv.
În ziua de Sf. Nicolae exista interdicția de a pleca cu barca în
baltă, fiecare pescar având datoria să meargă la biserică. Cu această
ocazie, în unele sate acum avea loc sfințirea bărcilor și a sculelor
pescărești.
Ajunul Crăciunului este marcat de ținerea postului negru, până
după slujbă, în jurul orelor 3-4 după-amiază, după care se servește
mâncare fără ulei.
Niciodată la rușii lipoveni în Ajun de Crăciun nu se făceau
anumite specialități culinare sau întâlniri. Nimic! La noi e sfânt ... în
ajun de sărbătoare mergem la biserică. Post! Post! Post! De obicei în
ajunul acestor sărbători ... Crăciunul, Paștele, Boboteaza la noi nici
măcar nu se mănâncă. Sacelnik se numește și nici măcar nu mâncăm ...
bem apă și mergem la biserică. A doua zi, după slujba de dimineață,
stăm la masă5
În mod tradițional, la masa de sărbători de consumă preparate
din carne de porc, printre care: haladeţ (răcituri), halupţi (sarmale) și
friptura.
În zilele de după Crăciun, după săvârșirea liturghiei, rușii
lipoveni merg din casă în casă, intonând o cântare bisericească
(Hristos rajdaeța/ Hristos se naște) preluată din slujba Nașterii lui
Hristos. Colindătorii, în general copii și tineri, interpretează colindul în
fața icoanei, numai după ce primesc binecuvântarea preotului.

4
5

Termenul are și sensul de Înviere.
Sursă orală: Natalia Neumann (n. 1945, Jurilovca), interviu: Al. Chiselev (2017, Tulcea).
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La trecerea dintre ani se remarcă existența unei practici ce
însumează gesturi rituale magico-verbale: Semănatul (Pasivaiu). La
rușii lipoveni, se semăna atât în seara de Ajun, cât și în prima zi a
anului. Grăunțele erau aruncate în casă sau în cuptorul de pâine,
pentru belșug. Tot acum în unele sate erau celebrate moașele (babki).
Acest moment ceremonial se rezuma la vizita moașei, oferirea unui
plocon (un șalik, material pentru o rochie) și masa comună, la care se
consuma kașka, un fel de budincă sau terci, cu orez măcinat, amestecat
cu lapte. Spre deosebire de alte populații din Dobrogea (e.g. greci,
bulgari), cu această ocazie nu se regăseau anumite excese ritualocomportamentale, precum consumul ostentativ de alimente și alcool
sau înlăturarea reală a elementului masculin.6
Ajunul Bobotezei reprezintă o zi de pietate și de post negru
(sacelnik), astfel încât sunt interzise întâlnirile și consumul în comun al
unor alimente. Boboteaza (Hreșcenie) constituia un reper al
calendarului ocupațional pescăresc, marcând în trecut plecarea
pescarilor la zavod. Momentul principal al sărbătorii este reprezentat de
actul sfințirii apei. Apa sfințită (sfitaia vada) în această zi se consumă
timp de șapte zile, dimineața pe stomacul gol. O mică parte se păstra și
se folosea, pentru spălat pe față, în caz de deochi sau boli. Preotul umblă
cu aghiazma prin gospodării, timp de opt zile după Bobotează.7
Aghiazma mare (bogoiavlenskaia vada) se bea timp de șapte zile,
dimineața pe stomacul gol. Se păstrează și se spală pe față la deochi, la
boli. Se mai sfințește și în ajun de Bobotează, dar se ia puțin. Aghiazma
de Înălțare nu ține mai mult de șapte zile. Se bea la fel. La lipoveni popa
umblă cu aghiazma după Bobotează, să fie aghiazmă proaspătă.8
Săptămâna în care se lasă de sec de carne se numește
Săptămâna Morților (Raditilskăia) și este marcată de strictețe
alimentară, miercuri și vineri existând interdicție la ulei. De Sâmbăta
Morților (Vselenskaia raditeliskaia subota) este interzis consumul
alcoolului. Cu o zi înainte, pe la orele 12, și sâmbătă dimineață au loc
slujbe la biserică, unde se împart diferite produse alimentare pentru
6

Alexandru Chiselev, Dinamica ritual a tradițiilor de peste an (Tradiții emblematice ale
etniilor din Dobrogea de Nord), Constanța, Ed. Ex Ponto, 2019,p. 158.
7
Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Gorgova), interviu: Al. Chiselev (2017, Tulcea).
8
Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Gorgova), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
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sufletul celor decedați. Săptămâna se termină cu Duminica Lăsatului
de Sec de Carne (Miasopustnaia Vaskresenia), ultima zi când sunt
permise preparatele pe bază de carne, până de Paști, cu excepția
momentelor cu dezlegare la pește.
În Sâmbăta Morților acum oamenii cumpără diverse de la
magazin: prăjituri, franzelă, bomboane, cornuri și le împart. Unii
dintre ei preferă să dea câte un leu fiecăruia. Se servește kutea (grâu
fiert amestecat apoi cu miere), care este adusă la biserică la slujbă și
este luată apoi acasă și împărțită pentru a-i pomeni pe morți.9
Perioada postului pascal este prefațată de Săptămâna Untului
(Maslina, Maslenița, de la maslo – unt, ulei) sau a Brânzei (Sîrnaia,
de la sîr – brânză), în cadrul căreia se pot decodifica multiple planuri
rituale din perspectiva modului public-privat al sărbătoririi și al
etapizării unor acte în funcție de zile. Aceasta constituie o perioadă de
exuberanță comportamentală, de veselie, de performare a unor acte
rituale erotice sau de interpretare a unor cântece și dansuri specifice
(haravod, karagod). În această perioadă se pregătesc bucate având la
bază oul și lactatele, de aici rezultând o serie de produse precum:
ladîciki10, blinî11, vareniki12, pampușki13, kașnik/ (p)șovnik14,
zaherka15, bulîșnik16, pirașki17, pirahi18. Se mai pot consuma icre și
pește marinat, sărat, uscat sau afumat.
Excesul comportamentalo-alimentar, de altfel singurul din
calendarul de peste an, poate fi corelat cu următoarea perioadă
caracterizată de post sever. Nici o altă etnie nu are norme atât de
stricte, dacă aducem în discuție aplicarea unor reguli de gătire (cu sau
fără ulei) sau de servire a hranei calde sau reci, în funcție de zile. Astfel,
9

Sursă orală: Paula Cornei (n. 1992, Slava Cercheză), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
Nalangâte, cu mere rase.
11
Clătite mai groase, realizate din făină, apă și ouă, prăjite în tigaie, presărate ulterior cu
brânză rasă și servite cu smântână.
12
Plăcintuțe cu umplutură din brânză, fierte și servite cu iaurt sau smântână.
13
Un tip de brânzoaice din cocă dospită.
14
Budincă din orez sau fidea, cu ouă și zahăr.
15
Făină amestecată cu puțină apă și frământată astfel încât să formeze mici bucățele. Apoi
acestea se fierb în lapte și se îndulcesc după gust.
16
Felii de pâine muiate în lapte, ouă, ulterior prăjite și servite cu brânză sau zahăr.
17
Brânzoaice din cocă dospită, prăjite în ulei.
18
Pirașki mai mari.
10
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în Postul Mare, în afara zilelor de sâmbătă, duminică și a celor de
sărbătoare, este permisă numai mâncarea fără ulei: luni, miercuri și
vineri – hrană uscată, marți și joi – hrană caldă. În prima și ultima
săptămână se ține post mai sever. În lunea și marțea primei săptămâni
se poate mânca doar pâine și apă, iar de miercuri până vineri fără ulei,
sâmbătă și duminică cu ulei. În ultima săptămână, de luni până joi este
permisă mâncarea fără ulei, iar vineri și sâmbătă doar pâine și apă. Este
dezlegare la pește de Buna Vestire și Florii și la icre în Sâmbăta lui
Lazăr.19
După Zahavlenia (Lăsatul Secului) se consumă suhari20,
pahliobka21, ști sau șci22, blinî din aluat fără ouă, pirahi umplute cu
năut sau cu fasole fiartă și bătută, ulterior îndulcită. În această
perioadă, în zilele când nu se mănâncă cu ulei, se fac turte nedospite,
coapte pe tuci, care se înmoaie în ceai îndulcit cu miere și se presară cu
nucă.23 Prima săptămână de post, când se umblă la biserică pentru
spovedire, în timpul săptămânii, și pentru împărtășire, sâmbăta, nu se
mănâncă nici fierbinte, nici dulce, nici cu ulei.
Sărbătoarea Învierii Domnului constituie o sărbătoare cardinală
marcată de participarea la slujba de la biserică. În sâmbăta dinaintea
Paștelui, copiii și cei care au ținut postul efectuau un act purificator și
pentru asigurarea sănătății prin consumul apei sfințite. De asemenea,
câteva ouă roșii erau depuse în spațiul sacru al casei, unde se află un
mic iconostas (bojnița) și apa sfințită. Sfințirea alimentelor prezintă
câteva particularități:
La noi sfințesc bucatele duminică dimineață, în jurul orei 10.
Ouăle pentru noi sunt sfințite fără coajă, pentru a nu se arunca
resturile că-s și ele sfințite. Pentru ajutorarea bătrânilor, a sărmanilor
sau a măicuțelor, în momentul sfințirii, credincioșii dau ouă vopsite
nedecojite și o jumătate de cozonac. La lipoveni prazniki de Paști ține o
săptămână, nu doar trei zile.24
19

Chiselev, op. cit., pp. 159-160.
Pesmeți
21
Ciorbă din legume, făcută în Postul Mare doar din cartofi şi ceapă „de te poţi vedea în ea ca
în oglindă”.
22
Ciorbă de varză.
23
Sursă orală: Volumia Grigore (n. 1952), interviu Al. Chiselev (2017, Sarichioi).
24
Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Gorgova), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
20
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Deși nu este în mod explicit considerat un animal impur, mielul
nu constituie un ingredient utilizat în mod tradițional pentru masa de
Paşti. Dintre preparatele nelipsite amintim ouăle roșii și cozonacul
(paska), iar în localitățile limitrofe suprafețelor acvatice se poate servi
și lakerda din scrumbie25.
Unele gospodine înroșesc ouă și în a douăzeci și cincea zi după
Paște, de Prepolovenie (Înjumătățirea Praznicului Cincizecimii).
Această cutumă este legată de legenda conform căreia în această zi a
fost găsit un ou roșu plutind pe apă, amintind de marea sărbătoare.26
Ouăle mai pot fi vopsite cu ocazia Înălțării (Voznesenie).
Ciclul pascal este încheiat de sărbătoarea Sfintei Treimi. O
practică uzuală este cea a culegerii, în ajun, și depunerii unor plante, sub
forma unui covor, și așezarea ramurilor de nuc la icoanele din biserică.27
Pe lângă aceste cicluri festive, la rușii lipoveni este evidentă
cinstirea celor patru icoane făcătoare de minuni ale Maicii Domnului28,
acestea fiind prăznuite astfel: Întâmpinarea icoanei Maicii Domnului
din Vladimir (6 iulie, 8 septembrie), a icoanei Maicii Domnului din
Tihvin (9 iulie), a icoanei Maicii Domnului din Kazan (21 iulie, 4
noiembrie), a icoanei Maicii Domnului din Smolensk (10 august) și
Minunea Icoanei Maicii Domnului în orașul Velikii Novograd (10
decembrie).
O altă sărbătoare este Așezarea în raclă a Cinstitului veșmânt al
Domnului Nostru Isus Hristos (23 iulie), numită în termeni populari
Palajînia Rizî (Sărbătoarea cămășii lui Isus). Aceasta este statuată de
unele legende orale.
Tradiția spune că după ce Isus a fost răstignit, straiele sale au
fost jucate la jocuri de noroc. Biserica Rusă a obținut un fragment din

25

Sursă orală: Galina Teleucă (n. 1980, Jurilovca), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Gorgova), interviu: Al. Chiselev (2017, Tulcea).
Există evidente conexiuni cu credințele populare ale ucrainenilor legate de aceeași zi, numită
Рахманський великдень/ Rahmanskii Velikden.
27
Chiselev, op. cit., p. 162.
28
În legătură cu acestea, există numeroase tradiții orale, care trebuie analizate din perspectiva
mesianismului rus: „Dacă toate cele patru icoane ale Maicii Domnului se reunesc în Rusia,
acest stat o să se ridice. O să vină timpul când Rusia o să se ridice, toate țările o să fie mai jos.
Așa spuneau mereu mama și tanti Lucherea.”Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947,
Gorgova), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
26
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acesta și a dus-o la Moscova, iar oamenii care le atingeau se vindecau.
De atunci, an de an se sărbătorește această zi.29
De asemenea, sărbători de importanță comunitară sunt
hramurile bisericilor. Hramurile lipovenilor popovți sunt repartizate
astfel: la Carcaliu (Sfânta Treime și Sf. Nicolae de iarnă-19 decembrie),
la Chilia Veche (Maica Domnului Kazanskaia - 4 noiembrie), Jurilovca
(Acoperământul Maicii Domnului - 14 octombrie și Nașterea Domnului
- 7 ianuarie), Mahmudia (Sf. Gheorghe - 6 mai), Mila 23 (Sf. Ioan Gura
de Aur- 26 noiembrie); Pătlageanca (Acoperământul Maicii Domnului14 octombrie); Periprava (Sf. Dumitru- 8 noiembrie); Sarichioi
(Naşterea Maicii Domnului - 21 septembrie şi Sf. Nicolae de iarna - 19
decembrie), Sfiştofca (Acoperământul Maicii Domnului - 14 octombrie);
Slava Cercheză (Sf. Dumitru - 8 noiembrie şi Întâmpinarea Domnului 15 februarie); Slava Rusă: (Sf. Nicolae de vară - 22 mai şi Sf. Vasile cel
Mare - 14 ianuarie), Sulina (Sf. Petru şi Pavel - 12 iulie); Tulcea
(Înălțarea Domnului, la biserica din cartierul Monumentului; Sf. Ioan
Teologul - 9 octombrie, la cea din cartierul Komorovca). Mănăstirea de
maici „Vovedenie” are hramurile de Intrarea Maicii Domnului în
Biserică (4 decembrie) şi de Maica Domnului Kazanskaia (4 noiembrie).
Mănăstirea de călugări „Uspenia” are hramul de Adormirea Maicii
Domnului (28 august) şi de Sf. Arhanghel Mihail (21 noiembrie).
Hramurile bisericilor lipovenilor bezpopovți sunt următoarele:
la Mahmudia (Sf. Nicolae de vară - 22 mai); Sarichioi (Sf. Vasile cel
Mare - 14 ianuarie şi Acoperământul Maicii Domnului - 14 octombrie);
Slava Cercheză (Sf. Gheorghe - 6 mai); Slava Rusă (hramul
Acoperământul Maicii Domnului - 14 octombrie); Tulcea (Sf.
Parascovia - 10 noiembrie).
De hram, pe lângă diverse sortimente realizate din pește (uha –
borș de pește; proțap - pește la cuptor cu sos; spadlivka sau spadlivîcika
– pește prăjit, amestecat apoi cu sos de roșii și mâncat cu mămăligă;
malasol sau malasolkă - pește sărat fiert cu cartofi și servit cu mujdei
sau oțet cu sare și ulei; lakerda – marinată, katletiki – chifteluțe), se
prepară lapșa și cocături de tipul biscuiților, numite bentite.30
29

Sursă orală: Irina Mihailov (n. 1946, Slava Cercheză), interviu Al. Chiselev (2011, Slava
Cercheză).
30
Sursă orală: Paula Cornei (n. 1992, Slava Cercheză), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
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După unele surse orale, „înainte la bisericile cu popă din oraș
(Tulcea s.n.) se făceau două hramuri, unul femeiesc și unul bărbătesc.
De exemplu, la Komorovca, pentru bărbați era de Sf. Ioan, iar pentru
femei de Jîni Meranosițî (Duminica Mironosițelor).”31 În această zi, care
cade în a treia duminică după Paști, considerată sărbătoare a femeilor,
se fierb ouă și sunt sacrificate găini.
Rituri de trecere. În privința obiceiurilor legate de naștere, se
remarcă cutuma de a boteza copilul cât mai repede, de cele mai multe
ori la opt zile. Copilul era botezat în zori, înaintea slujbei, cu participarea
nașei sau a doi nași, necăsătoriți între ei (kriosnîi și kriosnîia). O
secvență ceremonială importantă era cea a legării copilului cu pois la
mijloc, văzut ca însemn al încreștinării, al comuniunii cu Dumnezeu. În
trecut, nu se punea masă la botez.
Mama primea o moliftă de la preot, în a doua zi de la naștere, „ca
să iasă în curte”. Interdicția de a depăși acest spațiu se aplica timp de 40
de zile. Tot atât timp femeia nu avea voie să vadă vreun bărbat străin.32În
contextul cutumiar al lăuziei (radiha), se remarcă vizita femeilor, care
aduceau tinerei mame daruri precum zahăr, orez, săpun de casă.
În privința perioadei de împărtășanie a copilului, informațiile
reflectă idiosincrazii locale sau familiale. Pe de o parte aflăm că această
secvență avea loc, „în aceeași zi, seara, sau la prima slujbă, sărbătoare
din săptămâna botezului”33, alte surse indicând perioada împărtășirii
după patruzeci de zile.34
Urmând un tipar universal, nunta era prefaţată de peţit
(svatînea), când erau stabilite coordonatele viitoarei întemeieri
familiale. Peţitorii erau dăruiţi cu cămaşă, batic sau materiale textile.
Ceremonialul nunţii propriu-zise începea de vineri, când avea loc
divişnik, la casa fetei. Cu această ocazie se pregăteau buchetele şi
batistele pentru invitaţi şi se făceau ultimele pregătiri organizatorice
pentru duminică. Sâmbăta era o zi petrecută în linişte, „pentru a nu
intra duminică dimineaţa în biserică tulburaţi.”35 Duminică dimineața,
31

Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Gorgova), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
Sursă orală: Ana Rusu (n. 1935, Jurilovca), interviu Steluța Pârâu (1992, Jurilovca).
33
Sursă orală: Axenia Chiselev (n. 1959, Tulcea), interviu Al. Chiselev (2018, Tulcea).
34
Sursă orală: Ana Rusu (n. 1935, Jurilovca), interviu Steluța Pârâu (1992, Jurilovca).
35
Sursă orală: Haralambie Artiom (n. 1927, Mila 23), interviu Al. Chiselev (2015, Mila 23).
32
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pe la ora 5, avea loc cumpăratul simbolic al miresei, de rudele mirelui.
Urma cererea binecuvântării (blahaslavenia prosiuti), la casa mirelui,
acesta primind de la părinţi36 pâine, sare şi o icoană. Scena se repeta la
mireasă, apoi urma cununia religioasă. Un moment ceremonial de
mare importanţă este cel al prinderii kicikăi, la început de preot şi
ulterior de naşă (svaha), după împletirea părului în două cozi. Acesta
este semnul că fata a intrat în rândul femeilor căsătorite.
Seara avea loc petrecerea și masa la mire. A doua zi puneau
masa socrii mari, apoi părinții miresei duceau nuntașii la pirizva. Cu
această ocazie, se serveau mai ales preparate dulci. În localitatea Slava
Rusă, invitații erau serviți cu miere cu nuci măcinate. Cine dorea, făcea
pentru a treia zi lapșa cu măruntaie de găină37.
Ultimul drum este şi el marcat de elemente cu caracter
identitar. În acest sens, avem în vedere pregătirea mortului prin
înfăşurarea într-un fel de giulgiu alb (savîn belîi) de 9 sau 12 metri,
acoperit de încă două straturi de materiale (pakrovîla) din pânză sau
mătase. Instrumentarul funerar, fără de care decedatul nu poate fi
îngropat, este format din: venicik (bentiţă cu înscrisuri religioase în
slavonă) pe frunte, cruciuliţa la piept, alături de lestovka şi ruka pisania
(scrisoare către Sf. Petru) în mână şi pois la brâu. În picioare acesta este
încălțat în mod normal cu tiopki, un tip de târlici realizați manual.
Așezarea decedatului în camera din față, camera curată
(perednia hata) în care era depus urma câteva reguli legate de
contactul vizual complex și dinamic dintre defunct, participanții la
slujbă și icoană.
Când se așeza mortul în casă, acesta stătea cu capul la icoană, să
te vadă când îți ceri iertare, iar tu să vezi și mortul și icoana. În timpul
slujbei de acasă, la un moment dat, preotul spune să se întoarcă mortul
după răsărit, cu picioarele la icoană, să vadă şi mortul icoana. La
lipovenii cu popă, înainte se păstra obiceiul, iar după 1990 s-a pierdut.
Cei fără popă încă mai păstrează.38

36

Părinții mirelui nu au voie să participe la cununie, ei trebuie să întâmpine ulterior copiii cu
icoana şi să pregătească cele necesare acestui moment.
37
Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Gorgova), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
38
Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Tulcea), interviu Al. Chiselev (2017, Tulcea).
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În drum spre cimitir, alaiul funerar este rânduit în câteva
registre, cu variații locale sau contextuale în ceea ce privește recuzita
bisericească și ordinea acesteia.39 Întotdeauna însă kutea, dusă de o
femeie mai în vârstă, merge în rând cu krestik (crucea cu opt
extremități), dus de un copil cu suflet curat, pentru aceșenia doroghi/
curățirea drumului spre Rai. Normele tradiționale cereau ca aceste
două elemente rituale să fie purtate de persoane pure sau purificate,
exponenți ai inocenței copilăriei și respectiv ai senectuții. Direcţia de
înmormântare este cu picioarele spre est, spre locul unde stă crucea de
pe mormânt deoarece există credinţa că la Înviere, primul lucru pe
care-l va vedea este crucea.
Preparatul nelipsit la înmormântare și slujbele de pomenire este
kutea (кутья́/ kutiá, кути́я/ kutía), o fiertură de grâu în amestec cu
sirop de miere. Lingvistul Max Vasmer explică etimologia termenului,
legându-l de cuvintele gr. κουκκί (ον), κουκκιά «boabe», provenite din
gr. veche κόκκος «sămânță, cereală».40 Se poate deduce o legătură
semantică între termenii kути́я/ kutía, поку́т/ pokut – cimitir, loc
ascuns și кут/ kut – colț, dar și locul unde stă kutea înainte de a fi
consumată. Locul din biserică unde este așezată kutea, înainte de a fi
citită și împărțită, se numește куте́йник/ kuteinik.41
Se fac pomeni la 3 zile, 9 zile, 20 de zile, 40 de zile, 6 luni, 1 an,
unele dintre ele doar la biserică. La lipovenii nesacerdotali, „cine vrea și
poate, pune sarcaust, adică plătește pe cineva să citească timp de 40 de
zile. La fel, în timpul pomenii de 40 de zile, când se servește masa,
cineva citește.”42

39

La o înmormântare din Tulcea, din 2008, am regăsit următoarea organizare a alaiului
funerar: crucea mare sau a mortului (krestbalșoi) → crucea mică (krestik) +kutea → două
steaguri(firuhi) / → mașina cu mortul → preotul → restul participanților.
La Mahmudia, alaiul funerar observat de 1 martie 2009 era alcătuit din: krest balșoi → două
felinare (fenare) → două firuhi → krestic+kutea+ scaunul pe care se așează kutea la opriri →
mortul purtat pe nasilka de șase persoane → preotul și dascălul → capacul sicriului → restul
participanților.
40
https://vasmer.lexicography.online/к/кутья , accesat pe 25.04.2017, ora 22.00.
41
https://vasmer.lexicography.online/к/кутейник, accesat pe 27.04.2017, ora 19.21.
42
Sursă orală: Anastasia Leonov (n. 1947, Tulcea), interviu Al. Chiselev (2011, Tulcea).
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Arhivele ne explică specificul dobrogean

DESCRIEREA DE PE TIMPUL OCUPAȚIEI ȚĂRII
NOASTRE DE CĂTRE ARMATELE DUȘMANE
Ioan S. BUCĂȚICĂ
Clasa a III-a
Școala Normală Constanța
După ce s-a început războiul, în toamna anului 1916, am tras
foarte multe necazuri și suferințe, din partea Dușmanilor aliați, din
cauză că România, fiind înconjurată de toate părțile, a fost nevoită
întrucâtva timp să lase dușmanii a intra în țară.
Întâi, Germanii cu Bulgarii ocupară până la Topraisar, unde ținu
frontul vreo lună de zile. De aici, când s-a rupt frontul de au intrat în
Constanța, am fost nevoiți și noi ca să punem ce putem în căruțe și să
fugim înainte în Muntenia, dinaintea barbarilor nemiloși ce erau,
crezând că acolo vom fi scăpați de ei.
În timp cât au ținut luptele aici în Dobrogea, Bulgarii au trecut o
dată peste satul nostru, dar au fost iarăși respinși de către Ruși. Când
au văzut că i-au respins Rușii înapoi, au dat foc la toate satele din linia
aceea de bătaie, în care linie este și satul meu Cavargic (astăzi Gura
Dobrogei, Județul Constanța n.n.).
N-a trecut prea mult timp, însă și barbarii ne-au ajuns și acolo,
în Muntenia, unde eram refugiați. Germanii cu aliații lor au intrat în
ziua de 17 decembrie, pe la orele 3 p.m. Întâi au intrat în sat patrule
nemțești, călări, și mai pe urmă a început a intra infanterie Germană,
Bulgară și Austriacă. Când au intrat întâi, nu făceau nimic, nu jefuiau.
După 4 zile, însă, când le-a venit ordin armatelor Bulgare să pornească
la front, au început a bate pe oameni să le dea bani, au început a jefui
lumea care mai de care, luându-le mobila cea mai frumoasă, cai, boi,
oi, și toate ce le veneau în gând și voiau.
Toți sondau în toate părțile, căutau gropi cu mobilă și cu bucate.
În timpul acesta ne-au luat și noă, mai întâi, noaptea, caii care erau
mai buni, apoi, ziua, ni i-au luat și pe ceilalți, până și mânjii, cu toate că
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nu-i puneau la căruță! Numai să știe că au făcut ei rău. Când ne-au luat
caii din urmă, i-au înhămat la două căruțe, tot de ale noastre, și au
început a scoate mobila pe care am putut-o lua de acasă și încărcau în
căruțe. Apoi au plecat spre front, luându-l și pe tata ca să le mâie
căruța. Tata, însă, noaptea a fugit și a venit înapoi. În urmă, după
aceștia, au început a ne lua nemții de corvoadă în toate părțile, de care
n-am scăpat toată iarna, până când n-am plecat înapoi, aici în
Dobrogea. În timpul cât am stat acolo, pe iarnă, a mai venit o baterie
nemțească, de tunuri, care se duceau spre gara Ianca. Aceștia au stat
două zile în sat. Când au plecat, și aceștia, ne-au mai jefuit încă odată,
luându-ne tot ce ne-a mai rămas.

Facsimil lucrare
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Când a venit primăvara au dat ordin ca toți refugiații dobrogeni
să se întoarcă pe la casele lor. Noi însă nu mai aveam nicio vită, cu ce
să venim înapoi. A trebuit dar să cumpărăm cai să putem veni. Am
cumpărat trei cai și căruță mai aveam una, care ne rămăsese, am pus în
ea tot ce am avut și ne-am strâns înaintea Comandaturii, fiindcă așa
era ordin. Care nu veneau la timp, îi băteau nemții și-i înjurau. După ce
am plecat de acolo, ne-au dat patrule, la convoiul de căruțe, ca să ne
apere de Dușmanii bulgari și Turci, care se aflau în unele sate din
drumul nostru.
Când am ajuns acasă, a fost o jale și mai mare, căci tot satul era
ars. După ce ne-am așezat, au început comandanții Germani să ne dea
bilete ca să ne ducem la tranșeile care erau în apropierea satului, să
adunăm scânduri, care erau luate tot de la noi, și am dus fiecare câte
puține scânduri de am învelit câte-o odaie, ca să avem unde ne
adăposti. Apoi au început nemții a ne lua de corvoadă în toate părțile
cu căruțele, după interesele lor. Apoi ne-au purtat de corvoadă și am
arat pământ pentru ei, vreo 500 de hectare. După ce a răsărit, ne-au
pus iarăși de l-am săpat. Ne scotea cu sila, pe băieți și pe fete, la săpat,
fără să ne plătească ceva. Care nu voia să iasă, îl bătea, îl amenda și
trebuia să iasă. Când a venit vremea culesului, ne-au scos iarăși de l-am
cules, am tăiat cocenii și tot așa, fără să ne plătească un ban.

Facsimilul finalului lucrări
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Iarna ne lua cu căruțele în toate părțile, de duceam fân, paie, coceni și
diferite provizii spre frontul de la Tulcea.
Chiar și după ce s-a încheiat armistițiul de pace la Siret, tot ne
lua de corvoadă în toate părțile, până într-o bună zi, când îi vedem că
pleacă toți nemții cu totul. Ne părea tare bine că se duc și că am scăpat
de ei. Totuși, însă, mai rămăseseră Bulgarii, care erau și mai răi ca
Germanii. Totuși, însă, în scurt timp am scăpat și de ei, căci au venit
Francezii și i-au scos de aici.
Aceasta este scrierea pe scurt despre ocupația țării noaste de
către Dușmanii noștri barbari și cruzi.
(Text de arhivă, scris în anul 1921 de elevul Ion S. Bucățică,
la solicitarea profesorului Ion Georgescu, n.n.)
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ELEVI CULEGĂTORI DE FOLCLOR
Dan ARHIRE

Același Ion S. Bucățică, pe care l-am descoperit cronicar de
război în articolul precedent, răspundea, în spiritul multilateratilității,
solicitărilor înțelepte ale dascălului să, Ion Georgescu, predând câteva
piese folclorice culese de el!
CÂNTEC
Lenunța-n poartă ședea (bis)
Pe Dunăre se uita
Pe Dunăre ce vedea?
Vin turcii ca fluturii,
Negrii ca călugării.
Cum venea, la mal trăgea,
Tot de Lenuța-ntreba.
Lenuța-n casă intra,
Trei lacăte încuia.
Pe fereastră se uita,
Pe fereastră ce vedea?
Turcii la ea că venea.
Trei lacăte-a fărâmat
La Lenuța a intrat.
Pe Lenuța mi-o lega,
Iar Lenuța, ea plângea,
Și din gură că zice:
Turcilor, păgânilor,
Dați-mi drumul mâinilor,
Să beau apă cu dreptate!
Cântec popular cules de la Domnișoara Ioana S. Bucățică, din Comuna Cavargic,
Județul Constanța, de elevul Bucățică S. Ion, elev al clasei a II-a,
Școala Normală de Învățători Constanța.
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CÂNTEC
Pe drumul care merg eu (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
Nu-i nici iarbă, nici dudău (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
Nu-i nici cârciumă să beu, (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
Să-mi potolesc focul meu (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
Focul care l-am avut, (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
La inimă mi-a căzut. (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
Contingentul nousprezece (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
I-a venit ordin să plece (bis),
Trai-lai-la-la-la-la-la-la,
Pe ziua de cinsprezece. (bis).
Cântec popular cules de la Domnișoara Ioana S. Bucățică, din Comuna Cavargic,
Județul Constanța, de elevul Bucățică S. Ion, elev al clasei a II-a,
Școala Normală de Învățători Constanța.

CÂNTEC
Foaie verde viorele,
Gheorghe Brașovene,
Leagă calul de zăbrele,
Gheorghe Brașovene,
Intră-n casă, nu te teme,
Gheorghe Brașovene,
Căci de cine te-ai temut,
Verde și-un năut,
Astă seară n-a ieșit,
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Verde și-un năut,
A pus spata la pământ,
Verde și-un năut,
Și fața la răsărit,
Verde și-un năut,
Cu ochi negri-a mucezit,
Verde și-un năut,
Și pânză după obraz,
Verde și-un aclaz,
Ce moarte cu haz a fost,
Verde și-un boboc,
Și pânza după mijloc,
Verde și-un boboc,
Ce moarte cu foc a fost,
Verde și-un boboc,
Și pânza de pe picioare,
Verde și-un boboc,
Ce moarte cu jale-a fost,
Verde și-un boboc,
Dacă nu crezi, și nu crezi,
Verde și-un orez,
Du-te-n cimitir și vezi,
Verde și-un orez.
Cules de la Domnișoara Ioana S. Bucățică, din Comuna Cavargic, Județul
Constanța, de elevul Bucățică S. Ion, elev al clasei a II-a,
Școala Normală de Învățători Constanța.
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Paleoliticul de la Agighiol

„TAINA” UNEI COLINDE DOBROGENE
Dan ARHIRE
Gravettianul (27.000-20.000 B.C.) se evidențiază și prin
apariția statuetelor feminine și a imaginile feminine expunând
personaje cu forme ample, exagerate, în ce privește sânii, abdomenul,
șoldurile (foto 1-4).
În satul paleolitic de la Mal’ta, în Siberia, casele descoperite de
arheologi erau compartimentate în spațiul rezervat bărbaților și cel
rezervat femeilor, în acesta din urma, doar, fiind descoperite statuetele
feminine. Toate acestea, printre altele, pot constitui indicii cu privire la
prestigiul femeii născătoare și eventuala exclusivitate a acesteia în
actele și îndeletnicirile magice casnice.
Din aceeași perioadă, arheologii au descoperit vestigiile unor
adăposturi ale omului paleolitic pentru care au propus reconstituiri în
formă de curte (foto 5: Ripiceni-Izvor) și cort (foto 6: Dolní Věstonice).
La Dolní Věstonice (Moravia), în contextul unei înmormântări triple
pentru doi bărbați și o femeie, în cazul femeii și bazinul era presărat
cu ocru, pe când în ce privește bărbații, doar capetele erau tratate
similar (foto 7), aceasta sugerându-ne că este vorba despre același
prestigiu al femeii născătoare, tratat în context magic.
Reținem, în acest caz, ca pe o posibilitate ideea de continuitate a
vieii, poate de revenire la viață, legată de bazinul femeii defuncte,
astfel tratat.
Faptul că o triplă înmormântare este realizată într-o colibă - de
formă rotundă, cu un contur de pietre și oase mari (la modul general
mamut sau cerb păros – foto 8: Megaloceros Giganteus) - poate fi, de
asemenea, semnificativ. Astfel, în adăpostul suprateran având conturul
– marcat prin bolovani – vulvei MARII MAME, se locuia în lumea
aceasta, iar în adăpostul subteran, marcat cu același contur vulvar, se
locuia în lumea cealaltă. Foarte simplu vorbind, intrarea în ambele
lumi se făcea prin vulva MARII MAME.
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Înmormântarea sub pavimentul locuințelor avea să fie destul de
răspândită și mai târziu, în unele din epocile care vor urma.

1. Lespugue

3. Willendorf
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2. Petřkovice

4. Dolní Věstonice

Acest tip de adăposturi, considerate a fi „cele mai vechi
construcții făcute de mâna omului și care țin cu adevărat de o
arhitectură, pentru locuit și alte activități” sunt întâlnite, de exemplu,
la Ripiceni, în România, la Kostenki IV, pe Don, în Ucraina, sau la
Dolní Věstonice (Moravia), prezentate și în imaginile ale
reconstituirilor.

5. Reconstituire Ripiceni-Izvor. Adăpost contra vânturilor de tip C, aspect de curte
(după Al Păunescu, 1980, în CÂRCIUMARU 2006, 80)

6. Reconstituire Dolní Věstonice. Aspect de cort
(după LAZAROVICI LAZAROVICI 2006, Pg 23, fig. I.6).

91

7. Triplu mormânt la Dolní Věstonice

8. Megaloceros Giganteus

Acestea au relevat construcții ovale (Ripiceni) rotunde (Dolní
Věstonice) sau dreptunghiulare, cu un contur de pietre și de fildeși,
acoperite probabil cu piei de animale mari de mamut sau de cerb
păros. După cum în parte am văzut, conturul bordeielor sau
locuințelor de suprafață (oval, circular sau dreptunghiular cu colțurile
rotunjite), devine, în același timp, conturul mormintelor celor
apropiați, având aceleași forme - un altfel de locuință, în oglindă în
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lumea de dincolo, față de lumea de aici. Înainte, însă, trebuie să
precizăm că, în afară de reconstituirea de către specialiști a colibei-cort
paleolitice de la Ripiceni și a celor alte câteva, desfășurată pe baza
vestigiilor arheologice găsite după cele aproximativ treizeci de mii de
ani scurse, mai dispunem și de veritabile „proiecte de arhitectură” din
aceleași vremuri preistorice, schițe ale unor corturi sau locuințe trasate
pe trupul bourilor sau zimbrilor desenați în peșteri. Aceste ipostaze
tectiforme din peșterile Font de Gaume, Combarelless și Marsoulas,
ne-au fost semnalate de V. STANCIU în articolul Hai, Lerui Doamne!/
Cea mai veche povestire vânătorească, publicat în revista Carpații,
Anul VI, nr. 4/15 aprilie 1938. Cum nu de proiectare se ocupau oamenii
preistorici în peșteri, ci de ritualuri magice, înțelegem că un cort sau o
curte, o împrejmuire din oase și piei de vânat, se alcătuia în anume
scopuri, nu doar cel de locuit, și în anume împrejurări ce țineau de
sfera magicului.

9. Tectiforme pe piele de bizon din peștera Font-de-Gaume, sursa internet
(după Genevieve von Petzinger)

Poate, în scopul realizării vânătorii miraculoase, care
presupunea întemeierea lumii de la un capăt al ei, prin cununie, prin
hierogamie și ridicarea casei/templu/cosmos – cortul, sau curtea din
oase și piei! De aceea și pentru că: „Se locuiește în corp în același fel
cum se locuiește într-o casă sau în Cosmosul pe care ți-l creezi tu
însuți. Orice situație legală și permanentă implică inserarea într-un
Cosmos, într-un Univers perfect organizat, imitat după modelul
exemplar, Creația. Teritoriul locuit, templul, casa, corpul sunt, cum am
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văzut, Cosmosuri, fiecare însă potrivit felului său de a fi” (ELIADE, M.,
1992. Sacrul și profanul. București: Humanitas, 162-163).
Imaginea colibei paleolitice reconstituite de la Ripiceni,
prezentată anterior, precum și cele puse în discuție până acum, ne
relevă aproape în oglindă imaginile cuprinse într-o serie de colinde
românești de o indiscutabilă frumusețe, considerate uneori enigmatice
și plasate în Indexul tipologic și bibliografic al colindei(BRĂTULESCU,
M., 1981. Colinda românească, București: MINERVA) la categoria
Colinde profesionale, poziția 58 -Vânarea cerbului, conform temei
identificate; la capitolul De june, în culegerea de colinde din județele
Alba și Hunedoara coordonată de Ioan Bocșa (***, 1999. 1484 colinde./
Cu text și melodie. Cluj-Napoca: Media Musica a Academiei de Muzică
„Gheorghe Dima”: 1484 COLINDE 1999), conform calității celui căruia
îi este adresat acest tip de colindă. În mare, ele descriu o vânătoare
(săvârșită de tânărul colindat, aflat în preajma căsătoriei, sau de tinerii
colindători) în codrii montani, întâlnirea cu un cerb fabulos și
descrierea folosirii părților component ale acestuia, odată vânat. Aceste
descrieri ne pun în fața filmului construcției – din exclusiv materialul
oferit de cerbul vânat și sacrificat - a unei astfel de curți (sau cort) din
piei, despre care constatăm, din texte, că nu este cu nimic deosebit de
cele de la Ripiceni sau Dolní Věstonice, amintite mai sus. Așa se
explică, probabil, că astăzi constatăm că din nomenclatorul tradițional
al pieselor acoperișului la casele românești fac parte termeni precum
„căpriorii”, „coarnele”, „gușa”, „căputa”, „călcâiul”, precum și realitatea
veche a faptului că, la stâni, ciobanii foloseau andrele din coarne de
cerb pentru fixarea bârnelor, fixare purtând numele de „încleștare”!
Această informație ne este „confirmată”, printre altele și de textul unei
colinde din localitatea Porumbacu de Sus, Județul Sibiu, publicată
(BOLOGA Vasile, 1937. Colinde poporale din Ardeal/ culese la
Sărbătorile Nașterii Domnului în 1900. Sibiu, 26) în anul 1937:
Cobora cerbul de la munte/ Hai, lerui da lerui Doamne,/ Decusară în cea
săcară,/ De cu noapte'n grâne coapte,/ De ziori, grădini cu flori./ Ce păştea
şi lăuda,/ Că nu-i cine-a-l săgeta .../ Dară-şi Gheorghe, bun bărbat/
Stat'o'n loc şi-o d'ascultat/ Şi mai bine s'o gătat,/ Arcu'n mână şi-o luat./ Şi
pe plaiu că mi-o plecat… / Suie plaiul jumătate,/ Prin brădet în sus
răsbate,/ În sunetul codrului,/ Cu mugetul cerbului... / Suie plaiul până'n
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cap/ Şi pe cerb l'-o săgetat... / Cerbu din grai îi grăeşte: / — Stare-i tu,
pustiu, brădet,/ Dacă tu nu mi-ai pocnit,/ Eu să mă fi pomenit.../ Şi tu
Gheorghe, bun bărbat/ Cu carnea nunta ţi-i face/ Din oase 'nclesta-ţi-i
casă/ Cu pielea o vei coperi.../ Săraci corniţele mele/ Ce se va
alege de ele?/ Vedea-le-aş un andrelaş/ Andrelaş la ciobănaş(...) etc.

Chiar și la casele celorlalți săteni, deci nu doar la stânele
ciobănești, erau folosite oase de cerb în același scop. De asemenea
trebuie reținut că nomenclatorul tradițional relevă o imagine atestând
o amplă dezvoltare a ideii de cerb/coarne de…, căprior/coarne de…, în
general, în toate zonele țării. Astfel, termenii care denumesc piesele din
lemn înclinate din structura acoperișului formând perechi alipite sau
îmbinate la capetele superioare, și anume cele pe care se așează
învelitoarea, sunt fie „căpriori”, fie „coarne”, fie „corni”. Excepție la
plasarea în perechi fac cei izolați de la colțuri, care însă formează
„cornișa”! De asemenea, să observăm că același nomenclator
desemnează casele tradiționale care prezintă „bolduri” sau „țepe” pe
acoperiș cu termenul de „casă cu coarne”. După ce aflăm că în toată
zona de cultură tradițională românească, până pe la începutul secolului
XX, căpriorii se fixau atât la bază, cât și la îmbinare, cu cuie din lemn,
începem să nu ne mai mirăm că în întreaga Moldovă, de exemplu,
aceste cuie se numeau „din lemn de corn”, făcându-ne să ne întrebăm
dacă nu anume această utilizare a destinat arborelui de esență tare
sugestivul nume de corn, de largă răspândire europeană! În fine, acum
nimic nemaiputând să ne ia prin surprindere, să mai menționez că
acțiunea de a înveli o casă cu scânduri mari așezate peste căpriori
poartă numele de „a (se) blăni”, verb provenind fără îndoială de la
numele scândurilor late, mari, folosite în scopul de mai sus, iar
ulterior, și în alte scopuri, care poarte sugestivul nume de „blane” sau
„blăni”!
Originea acestei situații cred că poate fi, dincolo de orice temere,
căutată în construcția colibelor paleolitice, descrisă mai sus, așa cum a
reieșit din reconstituiri, cu oasele animalului sacrificat, mamut sau
cerb păros, mărginind în poziție verticală, ca niște coaste, conturul
rotund din bolovani de piatră; pe aceste coaste se așeza (u) pielea
(pieile) cerbului (cerbilor) ca un reconstituit trup de cerb protector
pentru oamenii adăpostiți în incintă (foto 22). Coliba nu era
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întotdeauna acoperită integral, putând lua forma unui adăpost, a unui
gard de curte mai mică, fără acoperiș, ca protecție doar împotriva
vântului.
Construcția este numită în colinde „curte” și cel mai adesea
„curți”, la plural. Aproape „cort”, am zice! Descrierea realizată prin
procedeul colindatului este cea a întemeierii ritualice a unei noi
locuințe, deci a unei noi familii, deci a unei noi lumi. Aceasta
presupunea necesitatea (din punctul de vedere al colindei, al celui
colindat și al colindătorilor), redării complete, fără omisiuni, de către
aceștia a scenariului înfăptuirii celor cântate, astfel asigurându-se, în
virtutea magiei cuvântului venit din lumea invizibilă, realizarea,
întâmplarea, îndeplinirea întocmai aici, pe pământ, în lumea vizibilă, a
celor conținute în textul narat, conform principiului „zis și făcut”. În
virtutea atributelor sale de june (fecior, flăcău, mirel etc.) căruia îi
venise timpul să se însoare, tânărul colindat primea astfel, prin actul
colindatului al cărui destinatar era, vestea cea bună, cum că aceasta
urma să se întâmple de îndată, în Anul Nou care se năștea la Crăciun și
a cărui lume dura doar un an! Îndeplinirea era sigură și previzibilă,
căci procedeul magic al colindatului funcționa ca un descântec
întemeietor de concret și realitate, țesând și instituind în concret și
realitate narațiunea. Conștiința acestui fapt atrăgea din partea celui
colindat și încredințarea, convingerea că lucrurile se vor petrece
întocmai, grație demersului magic-întemeietor al colindătorilor.
Tocmai pentru aceasta ei, periodici investiți ai magicului, erau
răsplătiți - și nu pentru altceva - de cel/cei colindat (ți), răscumpărat/
răscumpărați astfel! Acest demers magic constituia parte integrantă
din inițierea tânărului aspirant la căsătorie, căci acesta urma să moară
ca novice, ca june, odată intrat în coliba-matrice arhetipală astfel
descrisă, în cerbul în care va locui pe timpul inițierii sale și din care
urma să renască în calitate de bărbat. Fie sortit doar hierogamiei din
noaptea nunții, fie locuirii mai îndelungate de către tânăra pereche,
cerbul marca la origine și în acest tip de texte întemeierea unei familii,
a unei case, a unor curți, echivalând cu întemeierea unei lumi noi, cu
începerea lumii de la capăt, de la un capăt al ei, anume cel încredințat
responsabilității noii familii - în fapt, noii femei! Iată două colinde din
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zona Costești, Hunedoara, ilustrative în acest sens, pe care le voi reda
în continuare:
(...) Și-un cerbuț murguțu/ Fecior se luară,/ Cerbu săgetară,/ Spata-i cu
trei coaste./ Și din carnea lui/ Curte-o zâduiră,/ Din coarnele lui/ Curte-o
d-încornară,/ Din pieloare lui/ Casa-o șândriliră,/ Din sângele lui/ Ziduri
zugrăviră;/ Ochișorii lui,/ Două mure negre/ Coapte-ntr-un loc verde,/
Cam pe la răcoare,/ Ne-atinse de soare,/ Coapte la pământu/ Ne-atinse de
vântu./ (1484 COLINDE 1999, 89-90);
Și noi ne-om rugare,/ Chiar de dumneatale,/ Doi, ler, Doamneleor,/ Ler,
jupâne gazdă,/ Chiar de dumneatale, / Ca de-un vânători./ Și ne
d’înslobozi/ Din curțâle tale,/ Doi, ler, Doamneleor,/ Ler, jupâne gazdă,/
Din pajiștea tale,/ Din braniștea tale,/ Pe-un picior de munte,/ Și-un troian
de ciute,/ Pintre ele ciute,/ Ș-un cerbuț murguț,/ Spata-i cu tri coastă,/ Deai face-ai mai face,/ Din carnea d-a lui,/ Curte-ai ridicare./ De-ai face-ai
mai face,/ Din coarnile lui,/ Curte-ai d’încornare./ De-ai face-ai mai face,/
Din coastele lui/ Curte-ai lățuire./ De-ai face-ai mai face,/ Din pelea d-a
lui,/ Curte-ai șindrilire./De-ai face-ai mai face,/ Din sângele lui,/ Curte-ai
zugrăvire./ De-ai face-ai mai face,/ Din pieptu d-a lui,/ Masa cest domn
bunu./ De-ai face-ai mai face,/ Din copita lui,/ Tiere rotate./ Ele bine-ar
stare,/ ’N casa dumneatale./ De-ai face-ai mai face,/ Din pintinii lui,/
Păhare de-argintu./ Ele bine-ar stare/ Pe masa cest domn bunu./ Și tenveselește,/ Cea gazdă frumoasă,/ Că noi ț-o’nchinămu,/ dalba-i sănătate,
(1484 COLINDE 1999, 153).

Exemplele de acest tip sunt numeroase, dar ne oprim aici cu
citarea. Ceva, însă, pare ca nerăzbătând foarte clar din acest tip de
colindă: în cele mai multe dintre variante „curțile” urmează a fi „zidite”
din carnea cerbului, „încornate” cu coarnele lui, „lățuite”, cu coastele
lui, „șindrilite”, cu pielea lui etc., lăsând impresia că nu e vorba
nicidecum despre curți (descoperite), ci despre construcții (acoperite)!
Reconstituirile adăposturilor paleolitice la care s-au folosit oase și piei
de animale pentru construire, după cum am arătat anterior sunt, în
viziunea specialiștilor, și acoperite, și neacoperite. Cum ar veni, și cort,
și curte! Știm că, de mult, mult timp, precursorii vorbitorilor limbii
române, fie ei cât de depărtați de noi, cei de astăzi, nu mai locuiau în
corturi în mod obișnuit, vestigiile arheologice neolitice demonstrând
asta cu asupra de măsură și mai știm că, în atâtea mii de ani, limba s–a
schimbat fundamental, dar ... Dar, într-o variantă dobrogeană a unei
colinde de alt tip, nu de „vânătoare”, am găsit o formă „stâlcită” a
termenului, folosită la genul masculin (deci mai apropiat de cort, în
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mod clar nefăcând referire la curte!) dar având și consoana „ț”
strecurată în final, rezultatul fiind un cuvânt hibrid, care nu există:
„corț”, plasat fonetic între „cort” și „curți”! Din cauză că nu există în
vorbirea curentă, în care nu mai desemnează nimic, el a fost cântat
(cine știe de câte rânduri și generații de cete de colindători!) și a ajuns
până la noi, astăzi, în următoarea formă:
Doamnele, în acestui scorțo/ În acestui scorțo/ Doamnele, cestui scorț
domnesc/ Doamnele, mândre-s mese-ntinse/ Mândre-s mese-ntinse,/
Doamnele, flăcări dalbe-aprinse,/ Doamnele, mai la colț de masă,/ Mai la
colț de masă,/ Doamnele, scaun zugrăvit/(...)/ Pe el cine-mi șade,/
Doamnele, maica acestui scorțo etc. (cules personal de la Nicolae Bumbac,
din localitatea Agighiol, Județul Tulcea, născut în anul 1946).

Un exemplu similar se alătură și anume o colindă de la românii din
„secuime” (Comuna Vâlcele, județul Covasna), citată de BIBICESCU
spre sfârșitul secolului al XIX-lea (Ioan G., 1970. Poezii populare din
Transilvania. BUCUREȘTI: MINERVA, 217-219):
Cine-i în ceste scorturi? / Dai, Domnului Doamne! (se repetă după fiecare
vers!)/ Sunt tot mese-ntinse/ Și-ncă jețuri scrise,/ Scrise-n patru cornuri./
La un corn de masă,/ De-mi șede, mie-mi șede/ Domnul Dumnezeu./ De-al
doilea cornuri/ De-mi șede, mie-mi șede/ Floarea grâului./ De-al treilea
cornuri/ De-mi șede, mie-mi șede/ Floarea vinului./ De-al patrulea
cornuri/ De-mi șede, mie-mi șede/ Floarea mirului/ (…)/ D-atuncea-și
grăise/ Domnul Dumnezeu:/ - Voi, trei floricele,/ Ce vă legiuiți,/ Ce vă
sfătuiți:/ Care-ți fi mai mare/ Și mai de demult. / Că eu v-am lăsat,/ Pe
pământ v-am dat/ Și v-am botezat./ Tot una ca ș-alta./ Să-mi fiți sănătoși/
Și-ai lui Dumnezeu.

Neclaritatea textului făcând referire la curți se adâncește, dacă ținem
seama de faptul că noua familie urma a locui în casă, adăpostită,
acoperită și nu în vreo curte sau mai multe, fie ele cât de împodobite cu
coarne de cerb! O variantă, însă, a colindei agighiolene de mai sus,
culeasă în anul 1943 de la românii dintre Nistru și Bug de echipa lui
Golopenția (GOLOPENȚIA, Anton, 2006. Românii de la est de Bug
(II). București: Enciclopedică. 196-197), este edificatoare, în opinia mea,
legat de mica noastră problemă: „casă, curte, curți sau cort”? Iat-o:
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A cui corturi/ Istor corturi/ Domnule, Domn/ Din ceruri/ Doară, măi
maică/ Doară, măi taică/(...)/ Jos, mai sus (sic!)/ La cap de masă (refren,
n.n.)/ Șăde doamna/ Istor corturi/ (refren, n.n.)/ Și-mi cinstește/ Și-mi
mărește/ (refren, n.n.)/ (...)/ Șăde-ș masa/ Mult întinsă (refren, n.n.)/ Șî
făclii/ Mândre aprinsă (Județul Pervomaisk/ Comuna Lozovata. V.
Informator Constantin V. Coronciuc, 70 de ani, fără școală).

Reiese clar, din această variantă, că de „cort” este vorba, el este
„coperit” sau „șindrilit” cu pielea cerbului, el este „încornat” cu
coarnele acestuia, el este „lățit” (adică structurat pe „lați” de os) cu
oasele animalului vânat, el este „zugrăvit” cu sângele său și anume în el
se va naște o nouă lume. Dezvoltând ideea, constatăm din textele unor
basme românești1 că o formă derivând din cort - cortel - avea sensul de
„adăpost”, în general. A cere cortel echivala, cândva, în limbajul
comun, cu a cere adăpost și găzduire peste noapte, cum de altfel și
Micul Dicționar Academic I (517) relevă, cortel însemnând atât
„umbrelă” (adăpost de ploaie) cât și „cvartir”, „sălaș”, „locuință”,
„gazdă”, „conac”. Dar, lucru extrem de important, în opinia mea,
dicționarul în cauză amintește și de sensul de „șubă”, pe care îl puneam
în legătură cu kaunakes, ca exprimând, la origini, în cultura noastră
tradițională, acel templu sau totem/cerb la purtător, uter, matrice
regeneratoare și protectoare la purtător. Pentru toate cele de mai sus,
deci, trebuie spus că, cel puțin la insondabila origine a cântecului
reflectând ritualul, era vorba despre cort și nu despre curți, exact ca în
reconstituirile cortului din paleolitic și au mai rămas doar câteva
semne, citate deja, care învederează, în opinia mea, această origine;
chiar dacă, de mult, cei care îl cântau (cu sfințenie, căci era preluat în
virtutea încărcăturii sale magice, din alte timpuri, mai vechi), nu mai
trăiau în corturi și erau îndemnați să schimbe cuvântul, folosind
femininul plural „curți”, căci curți existau și atunci și mai există și
acum, dar cort - nu! Nu doar la noi, căci în Occitania, la stânele
păstorilor din sudul Franței, în răscrucea secolelor al XII-lea cu al XIIIlea, întâlnim2 același termen – courral sau cortal (echivalentul
românescului cortel!), deci curte sau cort! - desemnând „un minim
adăpost acoperit”, fiind pardosit cu pământ bătătorit sau bălegar
presat, împrejmuit cu crengi și pietre împotriva animalelor sălbatice,
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perfect asemănător cu cortul sau curtea paleolitice, așa cum ne apar ele
din reconstituiri!
Iată cum, așezându-se cuminte în matricea tradiției și purtată
peste un număr indefinit de ani și de generații, colinda încă
interpretată de Nicolae Bumbac în Agighiol de Tulcea la Crăciunurile
celui de-al treilea mileniu creștin ne mai vorbește, în taină și cu sfioasă
discreție, de cerbul paleolitic gigant. Dispărut de pe pământ în urmă cu
9 milenii, totem al unor strămoși a căror cultură acoperea Eurasia, și
prezent astăzi, în opinia noastră, numai în muzee și în vechile colinde
românești, Megaloceros Giganteus, transformat magic în cort ca
matrice a marii divinități, ca început repetabil și deci regenerabil al
Cosmosului, se retrage tot mai mult dintre cântările circumstanțiale
sărbătorești în fața asaltului nenumăratelor educatoare ambițioase,
năzuind la europenizare, care se străduiesc să-i învețe pe micii
grădinițari români, care nu răspund încă de propriile fapte, „ștaiful”
unei lumi adesea supraîncărcată de nimicuri: „Jingle bells, jingle
bells/ Jingle all the way/ Oh, what fun it is to ride/ In a one horse open
sleigh”!
(text apărut parțial în ARHIRE, Constantin-Daniel, 2020. „Grădina Maicii
Domnului”/ Elemente de ornamentică tradițională/ Rădăcini. București:
Etnologică, 56-69, revăzut și adăugit)

1. POP RETEGANUL, ION. Măr și Păr, în BASME POPULARE ROMÂNEȘTI 2008 II,
206); (POP RETEGANUL, ION. Azima mergătoare, în BASME POPULARE
ROMÂNEȘTI 2008 II, 495); LE ROY LADUIRE 1 1991, 228-229: Courral sau cortal
este un loc, pur și simplu, cu un minimum de adăpost acoperit; pe jos este pământ
bătătorit sau bălegar presat, și este împrejmuit cu crengi și pietre ca să fie apărat de
lupi, de urși și de râși. Extremitatea acestui țarc este ca o intrare alungită pe unde nu
poate trece decât o singură oaie. Împrejmuirea, în secolul al XIV-lea ca și în al XIXlea este un lucru esențial pentru cortal (...) (Pierre Maury zice, n.n.), la mine în
cortal, la pășunile de la Flix; tocmai pregăteam pâinea (...) seara am mâncat în
cortal (...) ne-am petercut noaptea în cortal”. Un mic text care spune multe despre
funcțiile acestui cortal, anexă și substitut al colibei (...) Cortal funcționează ca
stână; dar și ca bucătărie și brutărie, pentru mâna de lucru variabilă, adunată acolo.
În sfârșit, la nivelul claselor inferioare, cortal este o răscruce de influențe cuturale.
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MORĂRITUL LA VALEA TEILOR (I)
Valeriu LEONOV
Introducere
Este deja un lucru bine cunoscut faptul că prima moară de vânt
a apărut în sec. II î.e.n., în Persia. După aproximativ patru secole,
morile de vânt au fost introduse și în Imperiul Roman.
În anul 1274, apar primele date despre existența unei mori de
vânt în Olanda, care era utilizată pentru măcinarea cerealelor. De
asemenea, olandezii foloseau morile de vânt, în anul 1414, pentru a
drena canalele inundate.
Pentru anul 1850, avem informații despre un număr
impresionant de mori, 9000, aflate pe teritoriul Olandei. În anul 1888,
pe teritoriul S.U.A., mai precis în Cleveland-Ohio, americanul Charles
F. Brush utilizează pentru prima dată în lume moara de vânt, pentru
producerea energiei electrice (Teodoriu, Ilinca 2007).
Dobrogea, ținut al vânturilor, a fost un loc ideal pentru
utilizarea energiei eoliene la măcinarea cerealelor cu ajutorul morilor
de vânt. Pe anumite ape curgătoare ale județului Tulcea, cum ar fi
Lodzova, Taița, sau Telița, au existat și câteva mori de apă. Amplasarea
lor între limitele unei văi, în timp, chiar a schimbat toponimia porțiunii
văii pe care erau dispuse. Astfel o mare porțiune din Valea Teliței se
numea, dar se mai numește și acum, Valea Morilor.
În Dobrogea, în momentul de față, nu putem vorbi de energii
hidraulice suficient de mari (pantă energetică redusă a cursurilor
interioare), pentru a asigura funcționarea unor instalații hidraulice de
industrie țărănească, la scară mare (Iacovici, Eugenia 2001, p. 3).
Dar, în trecut - din mărturiile unor subiecți investigați - acest lucru
era posibil datorită unui ciclu echilibrat, al circulației apei în natură.
Comparativ însă cu numărul morilor de vânt, putem spune că și
atunci numărul morilor de apă era cu mult mai mic decât al celor de
vânt.
În lucrarea sa, Eugenia Iacovici menționează faptul că, în
decursul sec. XX, au existat mori de vânt în localitățile Deltei Dunării:
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Chilia Veche - 30, Sulina - 9, C.A.Rosetti - 9, Letea - 5, Sfiștofca - 1,
Caraorman - 5, Crișan - 2, Periprava – 1. (Iacovici, Eugenia 2001, p. 8)
Pe teritoriul limitrof Deltei Dunării, morile de vânt erau
distribuite astfel: Tulcea - 40, Agighiol - 17, Beștepe - 14, Malcoci - 5,
Murighiol - 7, Dunavățul de Sus - 3, Mahmudia - 3, Parcheș - 2, Valea
Nucarilor - 21, Babadag - 10, Sarinasuf -13, Somova - 5, Sălcioara - 17,
Ceamurlia de Jos - 17, Enisala - 9, Jurilovca - 17, Sarichioi - 22, Zebil – 18.
Din cercetările efectuate pe teren, am aflat că pe teritoriul
județului Tulcea mai există acum (anul 2008, n.n.) două mori de vânt
și una de apă, aflate în următoarele locații: o moară de vânt la
mănăstirea Saon și alta la mănăstirea Celic Dere. A mai existat până de
curând o moară de vînt în localitatea C.A. Rosetti (situată în Delta
Dunării), dar care din păcate a fost distrusă.
Nici una dintre morile de vânt mai sus menționate, nu este în
stare de funcționare.
Moara de apă este situată pe Valea Lodzovei, și este în perfectă
stare de funcționare. Proprietarul ei, Nucă Ștefan, asigură o bună parte
din uruiala necesară populației localității Valea Teilor, dar și unor
familii din localitățile învecinate (Alba, Izvoarele, Florești etc).
Articolul de față, nu se dorește a fi un tratat despre istoricul
morăritului în Dobrogea sau în județul Tulcea, ci o abordare în mod
special, a morii de apă a lui Nucă Ștefan, de pe Valea Lodzovei.
Am dorit în același timp, să aduc un omagiu, sincer, plin de
admirație, lui Nucă Ștefan - proprietarul morii - și fiul său Nucă
Valerică, care au depus eforturi, putem spune supraomenești, pentru a
reconstitui moara de apă, în forma sa arhaică de funcționare și a o
pune în slujba comunității locale. Pentru a da o încărcătură de autentic
lucrării de față, am păstrat în cea mai mare parte, exprimarea folosită
de Nucă Ștefan, în mărturia pe care acesta a făcut-o în timpul
investigației de pe teren.

102

Moara lui Nucă Ștefan

Valea Lodzovei
Valea Lodzovei, se află în partea de nord vest a localității Valea
Teilor (45°6′0″N, 28°29′0″E)1 din județul Tulcea, și este străbătută de
la nord către sud de râul Lozva (Lodzova).
Până la venirea comunismului, localitatea Valea Teilor, sau
Meidanchioi, cum i se spunea pe vremea ocupației turcești (unii
localnici folosesc și azi denumirea turcească), era una din cele mai
bogate localități din zonă, cu oameni gospodari și așezați pe
pământurile lor. Din discuțiile purtate cu Nucă Ștefan, dar și cu alți
localnici, a rezultat că o parte din ei sunt proveniți dintr-o zonă de
munte, dar nu au putut preciza de unde. Nucă Ștefan își amintește, din
spusele străbunicul său, că neamul lor are rădăcini ungurești. Bărbații
acestei populații sunt înalți, cu mult peste medie, vânjoși, aspri, foarte
harnici și oameni de cuvânt.
Conform lucrării Mocanii în Dobrogea, a autorului D. Șandru,
se pare că primii locuitori ai satului Meidanchioi au fost tătarii.
Primele familii de români care s-au așezat în sat pe la 1780 sunt
familiile Mutilică, Porneală, Butuc, Crivăț, care au venit din Basarabia
1

http://ro.wikipedia.org
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de Sud, de frica efectuării serviciului militar, serviciu care la ruși avea o
durată prea mare, adică de 25 de ani. La aceste familii s-au adăugat cu
timpul și alte familii venite tot din Basarabia.
Din Muntenia au venit familiile Cordon și Pipirigeanu, iar din
Transilvania Jerpălău, Cosmeanu, Carastoian, Bogdan, etc. În anul
1855 au venit și s-au așezat primele familii de țigani lingurari, din
localitatea Șocarici, județul Ialomița.
Au venit și bulgari, dar în anul 1880 s-au reîntors în Bulgaria.
De pe urma lor a rămas numele de Mahalaua Bulgărească. După cum
spune și denumirea actuală a localității, aici sunt păduri de tei. De
asemenea stejarul, cornul, carpenul, alunul, sunt câteva din
numeroasele specii de arbori care cresc în pădurile din jurul localității.
Morile de pe Valea Lodzovei
Nucă Ștefan, dă detalii, despre morile de pe Valea Lodzovei, din
perioada anterioară comunismului:
Pe Valea Lodzovei erau 15 mori de apă, aflate cam la 400-500
de metri una de alta. Morarii aveau case și în sat, dar și la moară.
Aveau la moară gospodărie în toată regula. Morarul dormea la
moară.
Nu aveau angajați, lucrau doar cu familiile lor. Ei erau
stăpânii și tot ei erau și angajații.
Când trăia tatăl meu, șanțul care aduce apa la moară era mai jos. Eu
l-am făcut acum puțin mai sus.
Comuniștii, după ce au dărâmat moara, au încercat să scoată
roata morii afară, dar oricât s-au chinuit nu au reușit. Și așa a rămas
îngropată în pământ. Ăsta a fost norocul meu, că a rămas roata în
pământ și apoi peste ani am putut să refac eu moara, așa cum era
odată. Eu am descoperit roata acolo. Tata zicea că era făcută la
Galați. E construită numai cu nituri, nu are nici o sudură. A fost
adusă bucăți de la Galați, și apoi montată pe loc, la moară. Morarii
de la celelalte mori făceau cofele din lemn de brad.
Crevacele, rotundul acela al roții (circumferința roții - n.a.), era
din lemn de stejar. Lemnul îl dădeau cu catran, sau cu păcură, ca să
reziste mai bine la apă. Moara mea era singura moară de pe Valea
Lodzovei, cu toată roata din metal. Valul, la roțile din lemn, era făcut
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din lemn de esență tare, de obicei din stejar.
Toate le știu despre aceste mori, pentru că aveam vârsta de 8
ani și mergeam la tata la moară, pe vremea când el lucra cu ea.
Mergeam și pe la celelalte, că erau prieteni, tatăl meu cu ceilalți
morari. Mergeam că eram curios, ca un copil, să văd și la alte mori.
Îmi plăcea tare. Prima moară era a lui Vasile Căzacu, dacă o luăm de
la ieșirea din sat către șoseaua Horiei. A doua era a lui Spiridon
Pușcașu. Mai jos, a lu' moș Pintilie Tărcatu și moș Ene, apoi a lu' moș
Brabu, a mea, la Paraschiva (moș Nicolae Nistor), moș Simion
Chirică, a lui Neamțu (mama lui era nemțoaică, tata român). Moara
lui Neamțu am apucat-o fără să mai meargă, era deja părăsită. Ăla o
fost cel mai specialist. El cernea făină de cea mai bună calitate. Avea
niște site speciale.
Următoarele mori erau: la moș Haralambie, la moș Fotea, la
moș Aneste, la moș Trandafir (spre Horia, aproape de dealul Consul).
Mai jos, spre localitatea Izvoarele, nu mai știu cine era, că acelea
erau deja pe râul Taița. Morarii dirijau apa de la unul la altul.

Roata cu cofe

105

Roata cu cofe (2)

Morile nu erau tare diferite, doar că erau pe altă parte de derea,
în poziții diferite. Dumnezeu să îi ierte pe toți morarii, care au fost.
Acum am rămas doar eu. Îmi aduc aminte, când mergeam cu tata la
alți morari, dar chiar și noi făceam la fel, când coceau pâine, puneau
pe vatră frunză de hrean și pe ea așezau pâinea la copt. Frunza de
hrean se punea cum se spune, pe spuza de cenușă. Ieșea o pâine tare
bună. De mult nu am mai auzit să se facă după metoda asta.
Aici aveam și o moară de vânt, era chiar în sat. Moș Nedelcu
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avea o astfel de moară, lângă curtea lui moș Zamfir, la Lica. Erau
vecini acolo. Am văzut și moara de vînt de la Celic Dere, cum măcina,
când eram copil. Dar când a venit colectivizarea, nu a mai mers.
Comuniștii, o perioadă, au fugărit măicuțele de la mănăstire.
Ele au plecat care pe unde a putut, dar apoi au revenit.
O moară măcina la noi, pe timpul ăla, cam 1000 de kile pe zi.
Toamna de exemplu, era apă mai multă, mai rece și morile mergeau
mai repede. Apa rece este mai grea decât apa caldă.
Și primăvara mergeau morile, la fel de bine. Vara, apa este
ușoară, dar și mai puțină, iar moara nu mai are randamentul pe care
îl are toamna și primăvara. Oamenii veneau la măcinat tot timpul,
din toate satele din jur. Veneau și de la Isaccea, de la Țiganca (Nifon),
de la Cerna, și tot ce era împrejur la Meidanchioi. Mai mergeau unii
oameni și la Telița, pe Valea Morilor, că și acolo erau mori de apă.
Toate morile aveau de lucru. Mergeau în continuu. Trimitea
Dumnezeu clienți la toți.
Nu avea rost să macini prea mult, deoarece molia atacă făina.
Măcinai cât aveai nevoie. Nu pot spune că veneau mai mulți vara,
sau iarna, sau în altă perioadă.
Pe vremea când lucra tatăl meu cu moara, se dădea 12%
morarului, din cantitatea pe care o aduceau fiecare gospodar la
măcinat. Asta în cazul în care nu plăteai cu bani. Dar mai rar plăteau
oamenii cu bani. Nu prea se foloseau banii înainte, ca acum, ci mai
mult se făcea schimb de produse.
Satul Meidanchioi era foarte bogat până să vină comuniștii. Pe
dealuri erau livezi multe, cât vedeai cu ochii. Oamenii nu făceau
gemuri și compoturi, ca acum. Uscau fructele și le băgau în must ca
să nu le atace moliile. Și așa aveau peste iarnă fructe uscate,
sănătoase, fără să pună otrava asta de conservanți, care
îmbolnăvește oamenii.
Acum totul pe piață are otravă. Oamenii trăiau mult înainte:
90, 100, 105 ani. Țin minte că mureau mai devreme cei care se
ocupau cu țigarea și cu băutura. Ăștia se curățau cam repede. Da nu
erau mulți cei necumpătați. Restul de oameni trăiau mult. Și la 80 de
ani oamenii lucrau la câmp, cot la cot cu tineretul. De multe ori abia
te țineai după un om bătrân la câmp.
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Prima moară a familiei Nucă
Prima moară a familiei Nucă a avut-o tatăl meu, Nucă Ion
Gheorghe, Dumnezeu să-l ierte, și a cumpărat-o de la cineva. Nu mai
știu precis de la cine, dar știu că era un cetățean din localitatea
Izvoarele, județul Tulcea. Știu că persoana de la care a cumpărat
tatăl meu moara era grec de origine. Eu eram copil mic atunci, aveam

Nucă Ion Gheorghe - tatăl lui Nucă Ștefan
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cinci ani, și nu m-a interesat cum îl chema pe acel om. Tatăl meu a
cumpărat moara deoarece era un lucru foarte bun, se câștiga foarte
bine din această meserie. S-a apucat de morărit cam pe la 35 de ani,
până atunci fiind plugar, adică se ocupa cu agricultura. Dar să vă
spun un lucru: chiar dacă erai fierar sau morar, tot te ocupai și cu
agricultura. Asta nu o lăsai niciodată. Celelalte meserii le făceai pe
lângă agricultură. Ea era baza. Tata a mânat moara vreo doi ani, s-a
înțeles cu grecul, i-a dat chirie, apoi a cumpărat-o și grecul l-a
autorizat pe tatăl meu ca să lucreze ca morar. Apoi a venit colectivul.
A mai mânat tatăl meu, moara, o perioadă, 5-6 ani, însă ca angajat
al colectivului, nu ca proprietar.
Vai de pielea lui cum a menținut-o el. Stătea până la brâu în
apă, în noroi și curăța dereaua, ca să vină apa la moară.

Axul principal, felinarul și schidarul

După aceea, colectivul a stricat tot, n-a mai fost nimic. Au venit
și au împins cu buldozerul, moara, în dereaua Lodzovei, au distrus
109

tot, nu a mai rămas nimic. Cât a lucrat la colectiv, era angajat la
C.A.P. Nu mai făcea uruială pentru el, așa cum lucrase înainte.
Practic, nu mai era moara lui. După ce moara a fost distrusă, tatăl
meu s-a apucat de construit case în sat, particular, nu la stat. Avea
nevoie cineva de casă, venea și îl chema pe tata. A mai lucrat la
parchet, adică la tăiat lemn în pădure, cu toporul. Nu erau drujbe ca
acum. Aducea lemnele cu spatele, că nu mai avea căruță, totul era
confiscat. Până la urmă a intrat și la colectiv, că l-au obligat. Nu te
puteai împotrivi. Mulți au fost închiși, de la mic la mare. Bărbați, dar
și femei. Cu tată, cu bunic, cu nepoți. Unii oameni s-au împotrivit.
Care era omul să-și dea averea, să-ți confiște colectivul totul, cai,
căruță, plug, muncă de o viață întreagă. Au băgat la pușcărie oameni
nevinovați, doar pentru că au fost gospodari și aveau tot ce le trebuia
în gospodărie. Oamenii s-au răzvrătit. Și aici și la Niculițel. Au murit
mulți în pușcărie.

Coșul pentru boabe, veșca din cercuri de fier și pietrele de moară aflate în interiorul
veșcăi; manetă pentru ridicarea sau coborârea pietrei din partea superioară, când
moara nu macină
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Motivele care au dus la dispariția morăritului tradițional au fost
următoarele (Iacovici, Eugenia 2001, p. 8):
a. Aplicarea art. 50 din Legea nr. 119/11.06.1948 (lege privind
naționalizarea întreprinderilor industriale, comerciale și a instituțiilor
bancare);
b. Colectivizarea;
c. În locurile unde nu s-au înființat CAP-urile, cum este cazul localității
Caraorman (Delta Dunării), practicarea morăritului a fost abandonată
din cauza impozitelor imposibil de achitat de către proprietarii
morilor;

Coșul în care se toarnă porumbul
ce urmează a fi măcinat

Uruială obținută la moara lui
Nucă Ștefan

d. Datorită faptului că foarte puțini
oameni
mai
aveau
pământ
necolectivizat,
cererea
pentru
măcinarea cerealelor a scăzut
considerabil.
Prin
urmare,
practicarea morăritului a devenit
nerentabilă.

Cântarul morarului
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Interiorul morii lui Nucă Ștefan

Nucă Ștefan
Mă numesc Nucă
Ștefan și m-am născut în
data de 22 octombrie 1948.
Pe tata îl chema Nucă Ion
Gheorghe, Dumnezeu să îl
ierte! Mama, Nucă Cristina,
trăiește în comuna Valea
Teilor (2008-n.a), județul
Tulcea,
mulțumesc
Lui
Dumnezeu!
Am făcut 5 clase, prima dată, după care am mers să fac școala
de tractoare. Apoi ne-au obligat să facem 8 clase și așa am mai făcut
3 ani de școală. Am început-o la 32 de ani și la 35 am terminat-o.
Școala am făcut-o aici în sat.
Am lucrat timp de 10 ani ca mecanizator, adică tractorist.
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Înainte de a lucra ca tractorist, am fost angajat la CAP vreo 17
ani. Am stropit via cu pompa, am tras sapa până mi-au plesnit
palmele, am cules la vie. Am făcut toate muncile agricole. În același
timp lucram și acasă, adică în gospodăria proprie, la mine în curte.
Pământ nu mai aveam, că fusese confiscat de comuniști. Nici animale
nu aveam voie să creștem. Veneau și făceau controale. A fost o
perioadă grea de tot.
Moara lui Nucă Ștefan
După vârsta de 40 de ani am început să fac moara. Mă
apucasem de ea mai din timp, mai precis din 1988. M-am apucat să o
construiesc, pentru că stăteam mereu cu gândul la ea, vedeam mereu,
ca în vis, cum lucra tatăl meu, pe vremuri, la moară. La o vârstă
oarecare am visat cum trebuie să fac moara. A fost așa, nu pot
explica, o chemare puternică, care nu mi-a dat pace până nu am
terminat-o de făcut, cu toate cele ale ei.
Mereu îl întrebam pe tatăl meu cum să fac, iar el zicea: ,,Lasă
moara, nu mai munci, că timpurile sunt grele''. El era bolnav și
probabil și din cauza asta spunea așa. Tata, Dumnezeu să-l ierte,
trebuia să aibă acum 84 de ani (n.a. - în 2006). Era născut în 1922. Îmi
spunea - ,,O să te îmbolnăvești și tu, mai bine lasă gândul ăsta''. Nu mam lăsat până nu am făcut-o. M-au ajutat la început, de la asociație,
adică de la C.A.P., mai ales domnul Dobrescu, care era director. Mi-a
dat câțiva oameni, și munceau cu mine la construcția morii. Au zis să
facem o moară pentru C.A.P. Nu era pentru mine, eu am fost
inițiatorul care să înceapă construcția morii. De la un timp au început
să facă haz de mine. Ziceau: „Cu ce-o să mân eu moara, că apă nu-i, că
unul din ei va fi director, altul că va fi cantaragiu, dar și alte glume cu
care mă jigneau mereu. Mie îmi place gluma, dar nu astfel de glumă,
cum făceau ei pe seama mea și a lucrului meu. Într-o zi le-am spus:
„Măi, oameni buni, vreți să mă ajutați, ajutați-mă, dacă nu, lăsați-mă
în pace, că am să o fac singur. Încet, încet eu o să o fac. Că o să fie
muzeu, ce o fi, eu o fac moara asta, nu mă lăs. Și uite că am făcut-o și
mulțumim lui Dumnezeu că merge și dă rezultate. A fost pe placul meu.
Dumnezeu a întors iarăși lucrurile și regimul s-a schimbat, și am reușit
să fac moara așa cum am dorit eu”. (continuarea în numărul viitor)
113

Bibliografie
***http://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Valea_Teilor,_Tulcea

Ilinca Teodoriu, 2007, Pe aripile vântului, ***Revista Green Report,
nr. 4, 2007-http://www.green report.ro/dynamic/revista/numererevista/nr-4-mai-2007/cover-story/pe-aripile-vantului---168.htm
Iacovici, E., 2001, The history of the mills from the Danube Delta, pp.
71-81, în „Analele Științifice 2000-2001”, Institutul Național de
Cercetare Dezvoltare ,,Delta Dunării'' Tulcea, Editura Tehnică,
București.
Leonov, V., Pârâu, S., Știucă, N., Milian, M., 2006, Prelucrarea pietrei,
pp.29-33, în „TERRA PROMESSA - scurt istoric al comunității italiene
din Dobrogea de Nord”, Editura EX PONTO, Constanța.
Șandru, D., 1946, Mocanii în Dobrogea, Institutul de Istorie Națională
din București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria
Națională, București.

114

ASPECTE ISTORICE DIN ACTIVITATEA
SOCIETĂȚII DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNĂ
ÎN SECOLELE AL XIX-LEA ȘI AL XX-LEA
Emil ȚÎRCOMNICU
Una dintre cele mai vechi asociații din România este Societatea
de Cultură Macedo-Română, înființată la 23 septembrie 1879 la
București, în Sala Societății Literare „Ateneul Român”, ședința de
constituire fiind prezidată de mitropolitul primat al României, Calinic
Miclescu. Între membrii fondatori regăsim nume importante ale vieții
culturale și politice românești de la sfârșitul secolului al XIX-lea,
precum: ÎPS Episcopul Dunării de Jos Iosif, V.A. Urechia, Dimitrie și
Ioan Ghica, Vasile Alecsandri, Dumitru Brătianu, C.A. Rosetti, Ioan
Câmpineanu, gen. Christian Tell, Alex. Orăscu, Nicolae Ionescu, Gh.
Chițu, Menelas Ghermani, dr. Kalinderu, Dimitrie Sturdza, G. Misail,
C.F. Robescu, T.L. Maiorescu, Ioan Caragiani și mulți alții.
Societatea avea să fie recunoscută în
15 aprilie 1880 prin Înaltul Decret
Domnesc nr. 1298 ca având personalitate
juridică, publicat în Monitorul Oficial cu
nr. 93 din 20 aprilie 1880.
Înființarea Societății de Cultură
Macedo-Română a fost discutată încă din
1878 de către V.A. Urechia și Apostol
Mărgărit. Însă, V.A. Urechia are meritul de
a fi reușit să adune în jurul acesteia
personalități importante din viața culturală
și politică din România. „Nume ilustre
românești au figurat rând pe rând în jurul
acestei societăți, a cărei direcție de muncă,
al cărei suflet, al cărei mare protector a fost și a rămas totdeauna
marele patriot dl. V.A. Urechia, veneratul și neobositul ei președinte”
(Virgiliu Stoicescu, Const. I. Naum, Const. Petrescu-Birina, Românii
din Macedonia, 1900, p. 93).
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Societatea s-a înființat după Congresul de la Berlin din anul
1878, când macedoromânii, românii din Macedonia, stabiliți în
România, dar și cei din Balcani, au văzut că nu sunt reprezentați și nu
pot să-și apere interesele pe plan internațional.
Încă de la 1860 la București se constituise Comitetul MacedoRomân pentru sprijinul fraților macedoromâni din Balcani. Colaborarea
între elita social-politică română, din Principate și Ardeal, cu
macedoromânii, negustori, reprezentanți ai caselor de comerț,
intelectuali, avusese loc însă cu mult mai devreme, gândind planurile
pentru salvarea culturală și națională a românilor răspândiți în
Macedonia istorică. Iar această salvare a fost văzută în înființarea de
școli și biserici românești.
În anul 1864, prin sprijinul
domnitorului Al. Ioan Cuza, s-a deschis
prima școală românească, la Târnova,
de
către
învățătorul
Dimitrie
Atanasescu. În anii următori, prin
multă strădanie, s-au mai deschis școli,
dar și biserici, în care limba de predare
și de cult era limba română. Așa au
văzut comunitățile de aromâni din
Macedonia (istorică), că și graiul lor,
foarte apropiat de limba română
literară, poate să fie folosit în școală și în
biserică, ceea ce a dus la creșterea
sentimentului național românesc. Este adevărat că au existat numeroase
piedici puse atât de autoritățile otomane, dar și de cele grecești care astfel
își vedeau risipite idealurile de extindere teritorială în Balcani.
Unii dintre elevii aromâni aduși la 1865 și 1867 în țară de
arhimandritul Averchie, școliți la Școala de la Sfinții Apostoli din
București și la Liceul Matei Basarab, se reîntorseseră în localitățile de
baștină, devenind institutori și înființând școli românești.
În luna septembrie 1878, vizirul Savfet Pașa, la rugămințile
comunităților aromâne din Imperiu, a dat un ordin viziral prin care a
autorizat funcționarea școlilor române din Epir, Tesalia și Macedonia.
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Este unul din primele documente de recunoaștere a funcționării
legale a acestor instituții românești, până la acel moment ele fiind
tolerate. Societatea de Cultură Macedo-Română a avut ca principal
obiect ajutorarea românilor din Macedonia, a școlilor, profesorilor și
elevilor din localitățile cu populație însemnată macedoromână. Însă,
unul din primele proiecte l-a constituit publicarea Albumului MacedoRomân, în care personalități însemnate din România și Europa au
publicat scurte articole, făcând publicitate în favoarea comunităților
macedoromâne din Imperiul otoman.

Călugărul Averchie și primii 10 copii macedoromâni aduși în anul 1865 la București
pentru a învăța carte la Școala de la Sfinții Apostoli (stampă reprodusă în albumul
Macedo-Român, 1880)

Câteva zeci de școli erau finanțate de statul român în Imperiul
otoman, în regiunile din Macedonia istorică și Bulgaria, până în 1880.
Ulterior, și prin implicarea Societății de Cultură Macedo-Română, au
fost deschise peste 100 de școli și zeci de biserici în care se învăța în
limba română literară, dar și în dialectul aromân. Pentru acele vremuri,
a fost un efort considerabil al Regatului Român în această direcție, așa
cum o arată și documentele diplomatice. Din rândul generațiilor de
școlari s-a format, mai apoi, o elită culturală care a produs, în diferite
domenii ale vieții culturale și științifice românești, opere însemnate.
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Între aceste școli, au existat
trei licee: la Ianina, Salonic și Bitolia.
Liceul Român de la Bitolia s-a
deschis în anul 1880. În acest oraș a
fost editată, vreme de 5 ani, între anii
1903 și 1908, „Lumina. Revistă
populară a românilor din Imperiul
Otoman”, unde au publicat elevi,
profesori și intelectuali aromâni, elita
aromână a acelor vremuri.
La 9 mai 1905, la presiunea
diplomației
române,
a
reprezentantului
diplomatic
la
Constantinopol, Alexandru Emanoil
Lahovary (1855-1950), sultanul Abdul
Habid al II-lea a promulgat un decret
imperial (iradea), prin care se întărea
libertatea de exercitare a cultului
bisericesc în limba română, precum și
funcționarea școlilor românești din Balcani,
iar comunitățile aromâne (românești) au
primit dreptul să-și alegă reprezentanții în
administrațiile locale. Problema diplomatică
a plecat de la arestarea și expulzarea în Italia
a doi inspectori școlari, însărcinați de
Ministerul Educației din România pentru
școlile românești din regiunea Ianina,
aromânii Nicolae Tacit și Andrei Balamace,
precum și a unor fruntași aromâni din Băiasa,
între care profesorul de desen, fotograful Ianaki Alexandru Em. Lahovary
Manakia. În urma protestului energic al reprezentanței diplomatice la
Constantinopol, care a amenințat că va ține închise porțile ambasadei
de ziua Regatului Român, 10 mai, sultanul a semnat iradeaua, care a fost
publicată a doua zi, în 10 mai 1905, în principalele ziarele din
Constantinopol. Anunțată la București, iradeaua a produs o manifestație
spontană de stradă, în seara zilei de 10 mai, pe Calea Victoriei, precum și
luări de cuvânt ale politicienilor români în Parlament.
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Ulterior, în anul 1913, regele Carol I avea să inaugureze
moscheea din Constanța, construită ca răspuns la această iradea
promulgată de sultan, care punea pe picior de egalitate naționalitatea
română din Imperiul otoman cu celelalte naționalități balcanice.
În anul 1908, în vremea revoluției Junilor turci, comunitățile de
aromâni din Imperiul otoman au putut să trimită în Parlamentul
otoman două personalități: pe scriitorul Nicolae Batzaria și pe Filip Mișa.

Sediul Societății de Cultură Macedo-Română din Calea Rahovei nr. 29, București,
(din lucrarea lui Fr. Dame, Bucharest en 1906, pag. 183)

Societatea de Cultură Macedo-Română a avut un sediu construit
în anul 1903 pe un teren donat de Primăria București în str. Calea
Rahovei nr. 29, clădire extinsă apoi printr-un corp construit în anul
1911, pe planurile arh. Constantin Iotzu. Aici a funcționat Societatea
până în anul 1950, trecând în proprietatea statului în urma decretului
nr. 92/1950, transferat la M.A.I. în baza deciziei nr. 393/2.03.1968, iar
în anul 1984 demolată. (Conform comunicării Primăriei Municipiului
București, Departamentul Patrimoniului Imobiliar, nr. 820/
11.05.1999. În document este trecut 1983 anul demolării, dar din
Arhiva M.A.I. rezultă că la 31 ianuarie 1984, prin procesul verbal nr.
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260549, imobilul a fost transferat de la M.A.I. la ICRAL Berceni și,
probabil demolat în acel an, în urma decretului 152/7.05.1980.) În anul
1911 s-a adăugat un alt corp de clădire construit după planul arhitectului
aromân Constantin Iotzu.
După moartea lui V.A. Urechia (22
noiembrie 1901), președinți ai Societății au fost
dr. Anastasievici Leonte (până în 1914) și Ioan
Grădișteanu (până în 1932).
Societatea de Cultură Macedo-Română, în
situația complicată din deceniul al doilea,
datorită războaielor balcanice și a Primului
Război Mondial, a încercat să acorde ajutor
tuturor pentru funcționarea școlilor și bisericilor
din Balcani. În toată perioada jumătății de secol
al XX-lea, aceasta a eliberat pentru aromânii din
România diverse acte solicitate: de naștere și căsătorie, precum și
diplome de naționalitate română; de asemenea, a eliberat diverse
adeverințe de pauperitate, a intervenit la autorități pentru burse de
studii, a ajutat material și financiar familiile sărace de aromâni, văduve
și orfani.
Imperiul otoman
a pierdut în anul 1913
partea
europeană,
moment istoric ce a
condus la apariția și
extinderea
statele
naționale balcanice, și
cu consecințe grave asupra fragmentării teritoriului locuit de aromâni.
Fragmentarea teritoriului, apariția granițelor, a dus la blocarea unor
rute comerciale, la sedentarizarea păstorilor și la ruinarea economică a
unor centre comerciale importante, precum Bitolia, Struga, Pogradec,
Corcea.
Multe sate au fost devastate și bombardate în timpul
războaielor, aromânii din Macedonia sârbească au fost internați în
lagăre bulgărești, iar școlile din aceste regiuni au fost închise. De
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asemenea, în Albania, școlile românești au funcționat cu greutate,
mulți aromâni venind în România, cu intermitență, după 1913.
În Bulgaria școlile românești au funcționat la Sofia, GiumaiaGramada (Blagoevgrad), Peștera ș.a. până la al Doilea Război
Mondial când, din pricina strămutării populației aromâne către
România, și a unor probleme economice și administrative provocate
de autoritățile bulgare în al treilea deceniu al secolului al XX-lea,
comunitățile s-au micșorat. În Grecia școlile românești au funcționat
până în anul 1948.
În anul 1925, la solicitarea macedoromânilor din Balcani, care
au văzut în România Patria lor „mumă” și au dorit să se stabilească în
România, Societatea s-a implicat și a ajutat la strămutarea,
încetățenirea și împroprietărirea lor în Cadrilater.
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Pierzând războiul cu Turcia, grecii
din Asia Mică, în număr de 1.500.000, au
plecat către regiunea de nord a Greciei.
Aromânii din regiunile Veria, Vodena,
Meglenia au cerut să fie primiți în România,
întrucât se vedeau economic ruinați în
condițiile de după război și suportau o
imensă presiune din partea acestor populații
de greci strămutați. S-au alăturat acestor
cereri și numeroase familii de aromâni din
Albania, Macedonia sârbească și, mai apoi,
din Bulgaria. Prin decizia guvernului român,
în primă fază a ministrului Agriculturii, Al.
Constantinescu, la 23 martie 1925, statul român a acceptat să
primească în regiunea Cadrilaterului 1.500 de familii de români
macedoneni, români din spațiul balcanic, în conformitate cu noua
Constituție de la 1923. Astfel, pe criterii naționale, de ajutorare a
românilor de peste hotare, așa cum procedaseră, de altfel, în spațiul
balcanic Turcia, Bulgaria și Grecia, România a acceptat cererile
aromânilor. Astfel a început amplul proces de „colonizare”, de
strămutare a unor familii din satele de aromâni și meglenoromâni din
Balcani, în Cadrilater, în cele două județe, Durostor și Caliacra. (A se
vedea Constantin Noe, „Colonizarea Cadrilaterului”, în Sociologie
Românească, București, Institutul Social Român – Secția Sociologică.
Fundația Regală Culturală „Principele Carol”, 1938, III, nr. 4-6, p. 119158.)
Primele familii de aromâni și meglenoromâni au început să
sosească în a doua jumătate a anului 1925. Societatea de Cultură
Macedo-Română, care la început nu a fost de acord cu strămutarea
unor familii aromâne în România, pentru a nu slăbi coeziunea
comunităților din Balcani, a primit numeroase delegații și a fost pusă
pusă în fața rezultatelor a două congrese naționale ale aromânilor
desfășurate la Veria în anul 1924; în cele din urmă, s-a angajat cu toate
puterile pentru facilitarea deplasărilor și stabilirea în Cadrilater a
familiilor de aromâni și meglenoromâni. Const. Noe, Steriu Hagigogu,
Vasile Muși, Demetru Keahia și alți reprezentanți ai Societății de
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Cultură Macedo-Română s-au implicat activ în demersurile realizate
către statul român în privința strămutării acestor familii.
Până în anul 1939, au ajuns în România peste 5.000 de familii,
numărul inițial prevăzut fiind depășit cu mult. Alături de aromâni și
meglenoromâni, în Cadrilater erau împroprietărite multe familii de
regățeni pentru care terenurile agricole, după reforma agrară, erau
insuficiente. În Cadrilater, prin plecarea turcilor, densitatea populației
pe km2 era cea mai mică
din țară, regiunea devenind
propice
pentru
împământenirea celor care
doreau să se stabilească în
România:
se
acordau
gratuit 10 ha de teren în
zonele centrale, iar către
granița cu Bulgaria, 15 ha,
precum și loturi pentru
case și credite cu dobânzi
mici.
În urma pierderilor teritoriale din anul 1940, consecințe ale
semnării pactului germano-sovietic, pactul Ribentrop-Molotov din 23
august 1939, s-au cedat fără luptă Basarabia, nordul Bucovinei și
ținutul Herța, Ardealul de Nord și, mai apoi, Cadrilaterul. Prin tratatul
de la Craiova, din 7 septembrie 1940, România a convenit cu Bulgaria
cedarea sudului Dobrogei, procedând și la aplicarea unui schimb
obligatoriu de populație între „resortisanți români de origine etnică
bulgară și resortisanți români de origine etnică română”. În acest fel,
au plecat din județele Dobrogei de Nord un număr de aproximativ
63.000 de bulgari, în locul lor fiind transferați aproximativ 130.000 de
români din Dobrogea de Sud, între care și cele 5.000 de familii de
aromâni și meglenoromâni, precum și cele de câteva zeci de familii de
români timoceni, din localitatea Cusuiul din Vale. Procesul de
acceptare în România a aromânilor din Balcani a continuat, venind în
număr mai mic pentru întregirea familiilor pe tot parcursul războiului,
și chiar și după încheierea acestuia.
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În anul 1932 ajungea președinte al Societății de Cultură
Macedo-Română profesorul și academicianul Iuliu Valaori (1932),
aromân născut în Moscopole, iar în anul 1933, vestitul doctor ortoped
Ion Ghiulamila, căruia i-a urmat în funcție colegul său, în anul 1935,
doctorul Petre Topa, care a condus Societatea până la sfârșitul
războiului, în anul 1945. Ulterior, funcția de președinte a Societății a
fost ocupată de Mihail Fârșirotu, reprezentant al noului regim, vreme
de 5 ani, până în decembrie 1950, când documentele despre activitatea
Societății de Cultură Macedo-Română se opresc.
Medicul Petre Topa, arestat, ca și alți fruntași ai Societății, între
care și scriitorul Nicolae Batzaria, și-a găsit sfârșitul în pușcărie, în
anul 1957.
Societatea de Cultură Macedo-Română a fost reactivată în anul
în ziua de 12 aprilie 1990, când Judecătoria Sectorului 1 București a
constatat, prin Sentința nr. 1209, că aceasta „a funcționat în continu și
nu a fost desființată prin nici un decret de la data înregistrării ca
persoană juridică”. S-a făcut astfel un act de dreptate și de
recunoaștere a istoriei zbuciumate de peste 110 ani a acestei asociații
importante în viața românismului balcanic.
(Material publicat și în volumul In honorem Sabina Ispas.
Cunoaşterea "culturii profunde" – paradigme actuale)
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MONUMENTE FUNERARE ENIGMATICE: STEĆCI
dr. Silvia-Diana ŠOLKOTOVIĆ
Abstract: Stećci, pronunced [stӗ:tԍtsi], is the name for medieval tombstones, that lie
dissipated across the states of the former federative republic of Yugoslavia: Bosnia
and Herzegovina, Croatia, Montenegro and Serbia. There are been estimated a
number of 70,000 pieces in more than 3,300 sites with over 90% in poor condition.
Stećci are been inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 2016 as a selection of
4,000 pieces at 28 locations, of which three are from Serbia. In the following study, I
will present to you a necropolis from Eastern Serbia, which does not appear on
UNESCO’s list: Rajac.
Key words: monumente funerare, Serbia de Răsărit, stećci, vlahi, simboluri

1. Introducere
Stećci
sunt pietre funerare din evul mediu, de diverse
dimensiuni și forme, care se găsesc în diferite regiuni ale statelelor
fostei federații iugoslave.
Apariția stećcilor în Bosnia și Herțegovina, unde se află
majoritatea celor înscrise în patrimoniu, este considerată a fi mijlocul
secolului XII și etapizată ca prima fază importantă: începutul secolului
XIII, pentru ca răspândirea lor să atingă apogeul în secolele XIV și XV,
iar secolul XVI să aducă declinul acestor monumente, odată cu
cucerirea țării de către Imperiul Otoman și musulmanizarea într-un
procent considerabil a populației2.
Stećci nu aparțin unei religii aparte, fiind utilizați în același timp
pentru decedații bisericii catolice, ortodoxe, bosniece, musulmane și
fiind de multe ori corelați cu populația vlahă (Milošević: 1991)
(Lorenović: 2013) sau croată (Cuvalo: 2010). În niciun studiu sau
cercetare nu apare însă originea etnică sau afilierea religioasă a acestor
monumente funerare, deși au existat numeroase discuții care au
încercat să le fixeze apartenența de bogomili, de păgâni, de ereticii
creștini sau de necropolele tribale pe teritoriile creștine (Trako: 2011).
2

Stećaks –Mediaeval tombstones: pe siteul oficial UNESCO, accesat pe 7.11.2020.
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E lucru de mirare că în documentele vremii (secolele XII-XV), locale
sau străine, nu apar nicăieri menționate, deși cronicile francescane au
înregistrat multe lucruri deosebite, de multe ori legate de cimitire
(Lovrenović: 2013). Pentru prima oară stećci sunt amintiți în notele de
călătorie ale slovenului Benedikt Kuripešić din 1530 (Bracewell, DraceFrancis: 2008), din perioada când acesta a călătorit drept translator
spre Istanbul. În 1626, Evilija Çelebi descrie stećci drept monumente
funerare ridicate eroilor necunoscuți (Trako: 2011). După studierea
clasificărilor făcute în ultimele două decenii, este clar că în descrierile
călătorului turc apar doar monumentele funerare aflate în afara
cimitirelor, mai exact, pe marginea drumurilor, monumente denumite
krajputaši, și poate, și kenotafe, epitafe în piatră ridicate decedaților,
al căror corp se află într-o locație mai mult sau mai puțin cunoscută, de
obicei, soldaților dispăruți pe timpul războaielor. În lucrarea sa,
„Călătorii prin Dalmația”, Alberto Fortis descrie pietrele funerare din
Cetina într-un stil romantic, precum aparținând uriașilor (Milošević:
1991), (Kojić, Wenzel: 1980), (Trako: 2011). De-a lungul timpului au
fost amintiți, sub diferite forme și din diferite locații de către biologul
polonez Aleksander Antoni Sapieha, de către geologul francez Ami
Boue, de egiptologul englez John Gardner Wilkinson, de Otto Blau, de
Heinric Sterneck, toți călători și oameni de știință (Lovrenović:2013).
La mijlocul secolului XVIII, călugărul franciscan de origine croată,
Andrija Kačić Miošić, le menționează în însemnările sale. Începând cu
a doua jumătate a secolului XIX, în încercarea construirii unei ideologii
etnice naționale a poporului bosniac, stećcii au devenit simbol național
al acestuia, iar războaiele de destrămare a Iugoslaviei au dus la
exacerbarea apartenenței exclusive a acestora unui grup etnic: bosniac,
croat, sârb. Într-o perioadă recentă, la aceste trei au fost adăugați și
vlahii. De aici până la apariția unor studii pseudoștiințifice nu a fost
decât un pas, toate oferind opinii arheologice, artistice sau istorice
diferite, cu un grad ridicat de naționalism care, din păcate, sunt lipsite
de un suport științific. Paradoxal e că niciuna dintre cele patru grupări
nu au înregistrate în memoria colectivă sau în tradițiile lor specifice
nimic legat de aceste forme de celebrare a trecerii în neființă, lucru
demonstarat de altfel și de atitudinea față de necropolele cu stećci,
majoritatea aflându-se într-un stadiu înaintat de degradare. Prima
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prezentare pe plan european a stećcilor este atribuită diplomatului
polonez Alexander Soloviev din perioada în care s-a aflat în Iugoslavia,
mai exact la Expoziția de la Paris din 1950, sub denumirea de
„Medieval Art of the People of Yugoslavia” ( Lovrenović: 2013). În
2008, la Zagreb, la Salonul expozițional Klovićevi Dvori a avut loc o
prezentare publică a stećcilor destinată deschiderii spre dialog a celor
patru etnii din zonă (Trako:2011), eveniment care, de altfel, a condus la
inițierea evaluării monumentelor de către UNESCO și la introducerea a
circa patru mii de monumente din 28 de locații în patrimoniul
UNESCO. Trei dintre acestea sunt din Serbia de Vest: Peručac,
Rastište, Hrta3.
2. Rajac: locul unde a fost fermecat până și Dumnezeu
Rajac e un mic sat sârbesc (între 3-400 de locuitori), situat în
extrema orientală a Serbiei de Est, la câteva sute de metri de granița cu
Bulgaria. Satul, situat la poalele Belog Brega (Dealului Alb), a devenit
cunoscut în Europa încă din 1870, nu pentru locația, locuitorii sau
tradițiile acestora, și nici atât pentru stećci, ci pentru cătunul aflat pe
deal, la doi kilometri de sat, alcătuit numai din pivnițe (pe atunci mai
mult de 200), atunci când filoxera a distrus viile țărilor occidentale și
Rusiei. Cei care sunt mândrii proprietari ai pivnițelor (ajunși la cea dea opta generație) povestesc despre ceea ce le-au transmis bătrânii
privitor la acele vremuri, când carele încărcate cu butoaie duceau pe
mesele regilor importanți vinul lor. Nu e deloc ciudat faptul că
temeliile primei biserici ortodoxe a satului, care în 1846 număra 135 de
gospodării, au fost puse chiar la sfârșitul anului 1870.
Denumirea localității e explicată printr-o legendă: „Odată,
demult, femeile puneau la uscat rufele pe frânghii legate de colțurile
norilor. Vântul zburdalnic însă, le smulgea și în acest mod rupea și
câte o bucată din nor. Plimbându-se prin împărăția Sa, Dumnezeu a
observat norii zdrențuiți și tare i-a fost mirarea. Repetându-se acest
lucru s-a mâniat și a coborât, așa cum avea obiceiul în acele timpuri, să
cerceteze faptul pe Pământ. Ajuns la fața locului a descoperit motivul și
s-a hotărât să pedepsească vinovatele. Dar mergând să le caute,
trecând prin podgoriile scăldate de soare, amețit de mirosul strugurilor
3

https://whc.unesco.org/en/list/1504
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dați în pârg, Dumnezeu a ajuns în vârful dealului și a descoperit
priveliști minunate. Auzind de venirea și mânia lui, femeile îl așteptau
speriate. Dar Dumnezeu, îmbunat de tot ce văzuse și simțise, le-a iertat
cu condiția să numească satul Rajac, al Raiului (Šolkotović: 2010).
Cătunul cu pivnițe aparținând satului se întinde pe vârful
dealului, având în piața centrală un zapis. Zapisul este un arbore
bătrân, în cazul de față un dud care, conform legendei, are peste 200
de ani. Zapisul are în el încrustată în profunzime o cruce, care se
scobește la fiecare sărbătoare importantă pentru sat și în acea scorbură
se pune tămâie, și tot felul de alte lucruri diferind de la sat la sat, iar
apoi se sigilează din nou. L-am întâlnit în Serbia de Răsărit în mai
multe sate. Remarcabil e faptul că, la fel cu stećci, zapisii nu aparțin
unei singure etnii, ci i-am descoperit și la vlahi (Boljevac), și la
muntenegreni (Petrovo Selo), și la sârbi (Rajac, Rogljevo). De ce e
important acest copac? Deoarece e arbore tabu: suprafața de sub
coroana lui a fost utilizată ca sală de judecată sau ca primărie pentru
luarea hotărârilor și a fost, și este în continuare în unele locuri,
substitutul lăcașului de cult la care se țin și în zi de astăzi ritualuri.
Specificul agrar ne indică vechimea și originea htonică a obiceiurilor.
De la zapis pleacă cohortele în zilele de sărbătoare: praznicul satului
sau Sfântul Trifun, ocrotitorul viilor etc., și tot la el se întorc. Până de
curând, preotul nu era nici invitat și nici dorit la procesiunile care, în
circuitul lor, refac granițele apotropaice ale satului. Zapisi existau și la
hotarele dintre sate, colana credincioșilor oprindu-se pe la toți în
pelerinajul ei, dar în multe locuri, a rămas cunoscut și folosit doar cel
din piața satului. De câțiva ani, biserica ortodoxă s-a impus, astfel că în
fruntea coloanei apare și preotul cu rol egal cu cel al nașului
procesiunii. Biserica e invitată, dar preotul rămâne în postul de invitat
de onoare, nu de conducător. În 1945 au fost interzise prin lege
adunările în jurul zapisului dar, cu toate acestea, ele au continuat.
În prelungirea localității formată numai din pivnițe se află
cimitirul. În scop turistic, cei care au cumpărat în ultimii ani pivnițe în
localitate și nu sunt localnici, îl numesc „cimitirul antic”. Lucrările de
specialitate menționează însă faptul că e de proveniență mai recentă,
respectiv secolele XVIII-XIX. Există în acest cimitir două sectoare: cel
vechi, alcătuit din peste 1 500 de stećci și partea recentă, cu cruci. Deși
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în 2011 o delegație a Institutului de Protecție a Monumentelor de la
Belgrad a fotografiat și măsurat circa 300 de monumente, acestea nu
sunt încă înglobate în patrimoniul cultural al statului. Ca și în restul
statelor ex-iugoslave, în ultimul timp au apărut naționaliști care susțin
că stećci aparțin culturii sârbe, folosind drept argument simbolurile
încrustate pe acestea.

„Cimitirul zeilor veda”

Etnologul Todor Pešterski, în documentarul intitulat „Epoca de
aur”, numește această locație „cimitirul zeilor veda”, sau concret, al
zeilor mitologiei slave.
Doctorul localnic, Petar Paunović, afirmă că existența
cimitirului de stećci a început odată cu avântul economic al satului,
deci pe la începutul secolului XIX, ca o dovadă a bogăției rezultate în
urma negoțului cu vin. Un singur lucru mi se pare ciudat: pe stećci (cu
câteva mici excepții, legate de monumente ridicate la sfârșitul secolului
și chiar la începutul secolului XX) nu apare nicio inscripție, ci doar
simboluri. Într-una dintre lucrările care afirmă că stećcii aparțin
vlahilor, explicația dată lipsei scrisului este analfabetismul populației.
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Din punctul meu de vedere, acesta este un paradox pentru că dacă se
ocupau masiv de export în Franța, proprietarii pivnițelor știau să scrie,
și dacă doreau să-și etaleze averea nou însușită - așa cum localnicul
amintit susține - printr-un luxos monument funerar, numele lor în
piatră ar fi fost una dintre justificările cheltuielii.

Vedere de ansamblu a cimitirului

Memoria colectivă a localnicilor autentici consemnează existența
unui cimitir mai vechi, aflat însă în vale, lângă sat, din ai cărui stećci au
fost ridicate temeliile bisericii. Poate că necropola din vale data din
perioade asemănătoare cu cele din Bosnia, Heregovina și Croația
(secolele XII-XV). Dar dacă cimitirul era antic sau doar medieval, nu
putem afirma și, probabil, nici nu vom afla niciodată. Am cercetat
personal exteriorul zidurilor bisericii. Absența tencuielii la baza ei
permite vizualizarea plăcilor din care aceasta e construită, dar absența
simbolurilor sau al oricărui semn nu ne e în favoarea susținerii legendei.
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Poate doar spiritul de comparație ne ajută să observăm
diferența dintre tipul de materiale din componența zidurilor.
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Însă, tocmai când abandonasem cercetarea, la ieșirea din curtea
bisericii, mi-a atras atenția poarta veche, vizibil construită odată cu
biserica.
Dacă pe partea exterioară renovarea nu permite vederii să-i
ghicească alcătuirea, pe interior o bucată mare de tencuială căzută lasă
la vedere un monument încastrat în arcadă ale cărui forme sunt
evidente. O altă legendă locală este legată de talasoni. Talasonii sunt
demonii buni, spiritul apărător al gospodăriei. În vremurile de demult
(dar nu chiar atât de îndepărtate cum ne-am închipui, în deceniul al
treilea al secolului XX fiind încă consemnate cazuri), bărbații în vârstă,
simțind că li se apropie sfârșitul, cereau celei mai tinere perechi din
casă să înceapă să sape temelia casei în care urmau a locui. Când
groapa era gata, bătrânul se așeza pe fundul ei, cu picioarele spre
răsărit și cerea să fie turnate fundațiile. Spiritul lui devenea ocrotitorul
construcției.
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Legea a interzis practicarea acestui obicei, așa că a fost substituit
cu îngroparea umbrei celor bătrâni. Simbolul casei cu talasoni se
regăsește în basorelieful așezat la colțul casei sau deasupra intrării
înfățișând capul unui bărbat. De multe ori, chiar pivnițele de pe deal au
asemenea însemne.

Unele case din sat sunt decorate cu modele stilizate ale stećcilor
și pe margine, cu talasoni.
3. Splendoarea anonimatului
Necropola de la Rajac
cuprinde circa 1 500 de
monumente,
din
diferite
perioade.
Cele
vechi
sunt
desenate pe cele patru părți cu
simboluri, la cele mai noi apar
și date, iar la cele și mai
recente, și înscrisuri. Starea
necropolei
e
deprimantă.
Stećci sunt de dimensiuni și
forme diferite, fiecare fiind
modelat și încrustat în alt
mod. Unele monumente zac
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pe pământ, altele au fost înlăturate și stau aruncate. Există chiar și o
capelă într-un stadiu avansat de ruină, realizată, se pare, măcar parțial,
din stećci. Bisericuța este așezată pe frontiera dintre partea veche și cea
nouă a cimitirului, iar pe câteva dintre blocurile de piatră din care e
zidită se mai pot încă observa simbolurile.

Stećci ajung până la circa trei metri și jumătate, și la o greutate
evaluată în jur de o tonă și jumătate. Unii au însă 30 de centimetri.
Interesantă e prezența urmelor de ocru roșu pe monumentele
sepulcrale, culoare naturală extrasă din roca muților din apropiere.
Este întâlnită și la locuințele celei mai vechi civilizații europene, cea de
la Lepenski, Vir de pe malul Dunării, cultură datată 6 800 de ani
înaintea erei noastre, site-ul arheologic aflându-se la circa 200 de
kilometri depărtare de Rajac. În plus, simbolurile care acoperă statuile
zeității cu gură de pește descoperite la Lepenski Vir sunt asemănătoare
cu o parte din cele de pe stećci. Pe unii stećci este încă vizibilă și
culoarea albastru, care mi s-a părut a fi asemănătoare cu cea de la
Voroneț.
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Există și plăci care au rămășițe din ambele culori și chiar și de
maro, mai ales cele care au căciuli și bordurile superioare au fost astfel
protejate de intemperii.
Proveniența simbolurilor constituie încă o dilemă, fiindu-le
atribuite apartenența la credințele păgâne, slave, precreștine, creștine
etc. Un lucru este însă de netăgăduit: majoritatea simbolurilor aparțin
mitologiei universale. Chiar dacă se repetă pe mai multe monumente,
combinația dintre ele este întotdeauna alta, oferind, ca și existența
celui căruia i-a fost închinat, unicitate.
Voi prezenta doar câțiva stećci, fără a avea pretenția de a oferi
descifrarea lor, ci doar unele constatări personale.
- stil păpușă.
În partea centrală a monumentului din fotografia de mai jos
avem un simbol solar în mijlocul căruia se află soarele înconjurat cu
două rânduri de gulere numite ale lui Perun. Din acestea la partea
superioară se propagă doi brazi stilizați, brad care de altfel apare în
cortegiul funerar la cei tineri. La partea inferioară, înrămat cu brâul
dualității binelui și răului pe al cărui principiu se bazează religia
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precreștină a zonei se află dreptunghiul serenității, păcii Domnului.
În el, apare crucea cu marginile despicate pe mijloc și cu laturile egale,

simbol al omului, întâlnită frecvent
pe iile femeilor din satele din jur și
pe chilimurile din
regiune.
Doctorul localnic amintit mai sus
afirmă că monumentul care imită
Marea Mamă este destinat exclusiv
pentru persoanele de gen feminin.
În satele din zonă există ritualul
postsepulcral Pupăza sau Păpușa
care își datorează denumirea
colacilor ritualici antropomorfi care
apar numai cu această ocazie
(Šolkotović:2017).
- cu
căciulă, destinați
persoanelor
de
gen
masculin.
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Povestea din fotografia de mai sus e adânc ancorată în
mitologie. Lumea de jos e reflectarea celei de sus, iar lumea omului se
află între cele două. Misterul ei e că pe partea din față sunt patru
siluete, iar pe lateral, trei. Meșterul făurar a adăugat la cel de-al doilea
guler solar și raze.
Desenul de pe piatră
este
identic
cu
aranjamentul colacilor
pentru taica Dumnezeu
de la pomeni: colacul
rotund, deasupra lui
Capul cu guler, așezați
în mijloc și colacii mici,
Aripioare, așezați de
jur împrejurul acestuia.
Gaura laterală indică
absența unei piese
componente.
Afirm
acest lucru deoarece
pălăriile sunt prinse
prin îmbinare de stâlpi,
prezentând o gaură
pătrată identică cu
aceasta din fotografie.
- stecci cu mai
mulți sori
Stekaćul
din
imagine este destul de
asemănător
cu
cel
anterior. Deosebirile constau în forma căciulii, iar în pe cel de-al doilea
apar în plus vânturătoarele (elicele). Legenda vlahă spune că
vânturătoarea e soția vântului și doar ea poate trece pe lumea cealaltă.
De aceea una dintre pâinile ritualice de la pomeni are forma ei
(Šolkotović: 2017).
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de formă ovală/ rotundă la partea superioară

Speranța în renaștere este superb ilustrată mai sus: întâi prin
formă, soarele răsărind dintre munți, iar apoi, în mijlocul primului
soare, prin floarea vieții. Floarea încustrată pe monument
transformă piatra haos în piatra dragostei infinite.
- cu copacul vieții și cu cu Axis Mundi

- cu horă
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- cu talason

- cu ochi
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-cu siluetă de om fără de multe simboluri
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-cu inscripții.
Părerea mea e că e vorba
de monument hibrid, de trecere
spre cele creștine, de aceea apar
simboluri
noi,
mai
exact
inscripții, alături de cele vechi.
4. Destinul stećcilor
Vegetația dealului își cere
drepturile. Deși iarba este evident
din când în când tăiată în cimitir,
în partea din față, plantele
agățătoare și tufele câștigă teren.
Partea curățată numără circa 200
de monumente. Pe restul le
înghite, încetul cu încetul,
pădurea. Mormintele fără inscripții aparțin întregii lumi și n-aparțin
nimănui. Oferă liniștea nemărginită, confortul anonimatului, dar și
uitarea strămoșilor. Cine au fost ei, e greu de precizat. Necropola de la
Rajac nu e însă unică în zonă. La 10 kilometri spre sud, pe un drum
care nu mai e folosit de ani buni ca legătură între Negotin și Zaječar, se
află mai multe sate cu populație românofonă. Într-unul din ele,
Šipikovo, școala, internatul și până și toaletele din curtea școlii au fost
construite la sfârșitul deceniului patru al secolului trecut din stećci.
Localnicul care mi-a relatat faptul, pe lângă alte legende locale, mi-a
povestit că pe când era elev la această școală, curtea avea poteci
realizate tot din stećci pe care se vedeau simbolurile vechi. N-am mai
găsit nicio placă în curte, dar pentru că numărul de copii din sat e
foarte mic, școala nu a fost renovată de foarte mult timp, așa că
temeliile dezgolite ale clădirilor oferă imaginea stećcilor. Viitor clădit
pe trecut, mi-a spus un coleg etnolog când i-am povestit. Putem oare
jertfi trecutul pentru viitor, mă întreb? Sau am făcut-o de atâtea ori, că
nici nu mai știm dacă ceea ce noi considerăm a fi trecut este în
concordanță cu realitatea, sau dacă el se află doar în imaginația
noastră. Iar Rajac și Šipikovo, nu sunt în mod sigur unice în zonă, spre
deosebire de frumusețea și ineditul pe care îl oferă.
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I.G. BIBICESCU,
UN IMPORTANT FOLCLORIST MEHEDINȚEAN
Cornel BOTEANU

Născut la Cerneți, pe data de 8 noiembrie 1848 (chiar în anul
revoluției pașoptiste), fostul guvernator al BNR, I.G. Bibicescu, rămâne
una dintre personalitățile de prim rang ale liberalismului românesc,
alături de C.A. Rosetti, I.C. Brătianu, Eugeniu Carada, Emil Costinescu,
Teodor Costescu și alții. Fiul negustorului Gheorghe Bibicu din
Ciovârnășani și-a început studiile la Cerneți, unde exista o veche
tradiție școlară ale cărei baze fuseseră puse de Ion Maiorescu, tatăl
criticului literar Titu Maiorescu, mare reformator al culturii românești.
Apoi a urmat liceul Carol I din Craiova, unde l-a avut coleg pe
Alexandru Macedonski. Studiile economice propriu-zise le-a făcut la
București și la Paris, la finalizarea lor stabilindu-se la București. Aici sa împrietenit cu C.A Rosetti, care l-a atras în redacția ziarului
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„Românul”, unde a lucrat mai mult timp ca redactor-șef, semnând
alături de nume ilustre ale vieții noastre literare și politice: Hașdeu,
Bolliac, Odobescu, G. Barițiu și alții. Apoi a editat el însuși ziare
precum: Dorobanțul, Renașterea, Unirea, Telegraful român,
desfășurând o bogată activitate publicistică1. Analizând parțial această
activitate, Virgil Tătaru sublinia caracterul ei onest, menționând o serie
de articole precum: Regele și lingușitorii săi („Telegraful român”, nr.
186), Traficanții („Telegraful român”, nr 151), Între teorie și practică
(„Telegraful român”, nr. 68), Prostituații („Telegraful român”, nr.170),
De la întuneric la lumină („Telegraful român”, nr. 61).2 Provenit de la
țară, dintr-o familie obișnuită, Bibicescu a cunoscut lumea satului încă
din copilărie (tatăl său se numea Gh. Bibicu și se trăgea din Colibași), a
avut o viziune clară asupra situației noastre agrare și a manifestat o
simpatie constantă pentru cei din lumea satului3. Această viziune se
integra de fapt uneia mai largi, despre întregul spațiu românesc și de
dincoace și de dincolo de Carpați. Numai așa se poate explica interesul
său pentru românii din Ardeal, manifestat chiar de la începutul carierei
în ziarul Românul unde, în calitate de redactor, deținea o rubrică
intitulată De peste munți, în care prezenta realitățile din Transilvania:
Am călătorit des prin Transilvania și mi-am dat osteneala să
cunosc țara, să cunosc cu deosebire oamenii. Cu cât i-am
cunoscut, cu atât i-am iubit mai mult pe românii de acolo și ca
urmare am întreprins și continuat, în curs de ani, în ziarele la
care scriam, o propagandă de toată ziua pentru românii din
Transilvania.4
Ne-am întrebat, în mod firesc, de ce olteanul cu rădăcini în
Colibașii Mehedințiului manifesta atâta interes pentru realitățile
românești de dincolo de Carpați. Am găsit răspunsul abia după ce am
parcurs o bună parte din publicistică și am înțeles că acest oltean
1

Ileana Roman, I. G. Bibicescu sau viața ca operă, Ed. Prier, Drobeta Turnu Severin, 1998.
V. Tătaru, I. G. Bibicescu, Ed. Profin, Drobeta Turnu Severin, 2010
3
C.A. Protopopescu, Unele aspecte ale activității desfășurate de I.G. Bibicescu privind lupta
pentru dreptate socială și independență națională, în Mehedinți istorie și cultură, vol. I,
1978, p. 28
4
I.G. Bibicescu, Poezii populare ale românilor, București, Ed. Minerva, 1970, p. 6
2
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reprezenta - ca și mulți colegi de generație de altfel - un mare patriot,
pentru care primau idealurile naționale. El desfășura o muncă de
apostolat, venită dintr-o înaltă conștiință morală și un simț patriotic
specific acestei generații post-pașoptiste. Mânat de aceleași nobile
idealuri patriotice, Bibicescu se implicase sufletește în lupta pentru
cucerirea independenței, scoțând ziarul Dorobanțul, în care evoca vitejia
românilor căzuți pe câmpul de luptă. De asemenea, el sprijinea financiar
ziare precum Unirea, Telegraful și alte publicații transilvănene.
Așadar Bibicescu s-a aliniat unei viziuni specifice vremii
militând pentru realizarea unei Românii puternice și independente,
atât din punct de vedere politic, cât și economic. După ce Unirea
Principatelor fusese realizată sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza și
Independența proclamată de către Mihail Kogălniceanu, mai rămăsese
de făptuit idealul suprem al Marii Uniri. Pentru aceasta, însă, trebuia
redeșteptat spiritul ardelenilor, iar acest lucru se putea realiza, a intuit
genial Bibicescu, pe urmele înaintașilor săi Vasile Alecsandri și Mihai
Eminescu, scoțând în relief bogăția și unitatea creației populare. Așa
făcuse și bardul de la Mircești înainte de Unirea Principatelor,
publicând lucrarea „Poezii populare. Balade (Cântece bătrânești)”,
utilizată pe plan extern ca important argument al unității naționale.
De fapt, prin această monumentală lucrare, republicată în anul 1866,
s-a declanșat dorința de a aduna creațiile populare, dorință care l-a
prins în vârtejul ei și pe Mihai Eminescu. Poetul făcea parte din
Societatea „Orientul” și adunase multe asemenea creații populare ,
când a străbătut Ardealul de la Blaj până la Sibiu, în drumul său spre
București. Preotul Simion Florea Marian, G. Dem. Teodorescu, Bogdan
Petriceicu Hașdeu, Nicolae și Ovid Densusianu reprezintă doar câteva
personalități ilustre, preocupate în mod deosebit de creația noastră
populară a cărei unitate și bogăție uimise întreaga Europă. Modele
existau, așadar, destule în epocă și Bibicescu nu a făcut altceva decât
să le urmeze aproape cu sfințenie în calitatea sa de folclorist.
Poate că de aceea, câțiva ani la rând, I. G Bibicescu a mers în Ardeal la
băi, în localitatea Vîlcele (fostul comitatul Trei Scaune, astăzi județul
Covasna). Acolo s-a apropiat de oamenii locului și a rămas neplăcut
impresionat de faptul că tinerii români se îndepărtaseră de folclor,
preferând cântecele ungurești:
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În aceste excursiuni mi-a atras atenția un lucru ce dureros m-a
impresionat: auzeam copilele de român, așa se zice pe acolo,
cântând ungurește. Am întrebat de ce și mi s-a răspuns cu
cuvintele: „Pentru că sunt mai frumoase cântecele ungurești!”.
Am rămas înmărmurit.5
Acest lucru l-a determinat, după cum mărturisea în Prefața
culegerii sale de Poezii populare ca, timp de șapte ani la rând cât a
mers la băi, să culeagă aproape tot ce se putea din localitatea Vîlcele,
de la baba Nora sau baba Reveca Scurtu, depozitare ale acestui tezaur.
Văzând că guvernatorul plătea oamenii pentru cântecele spuse, scrise,
ori cântate, au prins gust și alți țărani:
Vâlva ce făcea baba Nora cu banii ce câștiga de la mine pentru
cântece își produse efectul dorit: tinerii satului, flăcăi și fete
începuseră a-mi spune tot ce știau și a mai învăța de la bătrâni
și altele. Astfel urmai șapte ani de-a rândul - în timpul cât stam
la Vîlcele - culegând ce mi se spunea, scriam ce mi se spunea,
scriind chiar ce mai scrisesem, pe de-o parte pentru control, pe
de alta pentru a prinde cât mai multe variante și în sfârșit
pentru a nu lipsi pe cei ce siliseră să învețe de mulțumirea de a
câștiga bacșișul meu. Fu pentru mine o revelațiune, o fericire.6
Tehnica de culegere folosită nu mai era aceea a îndreptării și
adnotării pe care o utilizase predecesorul său Alecsandri, căci
Bibicescu punea accent pe corectitudinea informației pe care o lua
direct de la sursă, fie spusă, fie scrisă. Atunci când a sesizat că baba
Nora se simte mai în largul ei când cântă, a pus-o să cânte:
Primi să-mi cânte și-mi cântă. Baba Nora nu mai era baba
Nora care-mi dicta. Acum versurile mergeau ușor, înlănțuirea
lor se păstra și baba parcă trăia ceea ce cânta. Melodia aici
pasionată, aici dulce, aici plângătoare și pururi melancolică,
avea accente atât de sincere, încât nu puteai să nu fii mișcat.
Fu pentru mine o revelațiune, o fericire. Farmecul cântecului
5
6

Ibidem
Ibidem, p. 8-9
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duios pururi, tărăgănat și dulce, cadențarea - aici înceată, aici
repede și grăbită, dând expresiunea cuvenită sentimentelor ce
descriu vorbele - mă făcură să regret că nu puteam să culeg și
muzica acestor cântece. Ar fi fost folos îndoit și o nouă față a
calităților poporului român pusă în evidență. Baba Nora cânta
și eu scriam7.
Se poate observa din această mărturisire simțul deosebit al
responsabilității, specific omului onest, care nu vrea să falsifice cu
nimic informația. De altfel cercetătorul menționează că pentru fiecare
text cules este notată localitatea, numele culegătorului și numele celui
care a cules-o, iar culegerea s-a făcut cu respectarea tuturor
particularităților de grai, un lucru care mi se pare esențial și-l vom
scoate în evidență la momentul cuvenit.
În acea vreme localitatea Vîlcele era o comună de 600-700 de
locuitori, aflată la jumătatea drumului dintre Brașov și Sf. Gheorghe,
în comitatul Trei Scaune unde elementul românesc fusese aproape
anihilat. Scopul nemărturisit al cercetătorului era tocmai revigorarea
acestui element pentru a arăta că poporul care produsese asemenea
cântece avea un suflet mare și un viitor pe măsură. Considerațiile
autorului nu se opresc însă doar la metoda culegerii, fiind pusă în
evidență politica de maghiarizare și deznaționalizare aplicată
sistematic. În localitatea Vîlcele exista o școală la care învățau vreo 70
de elevi, dar ca urmare a legii maghiare ea a fost transformată în
școală de stat cu limba de predare ungurească. Acest lucru, considera
Bibicescu, urma să aibă un efect dezastruos pentru români.”8
Culegerea propriu-zisă, cu titlul „Poezii populare din
Transilvania culese și adnotate de I. G. Bibicescu”, apărută la
Imprimeria statului în anul 1893, a fost publicată, așa cum sublinia
autorul, dintr-un simț al solidarității frățești:

7

Idem
Dacă dar trecutul rămas-a fără mare efect, întrucât privește maghiarizarea românilor,
viitorul mi se înfățișează întunecat, căci, dacă abia în câțiva ani, școala în care se recitau
numai poezii maghiare produsese efectul de a face pe tinerii care învățaseră la școală să
creadă că sunt mai frumoase cântecele ungurești, ce va putea oare fi când ani mai mulți vor
trece, când efectele școalei se vor accentua și mai cu seamă când școalele froebeliane
(kindesov) vor funcționa! Ibidem, p. 11
8
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Suferim toți de suferințele fraților noștri și luăm parte la lupta
lor cu inima deschisă și cu speranța, pot zice, cu credința că
suferințele lor vor înceta, că soarele românismului va străluci
mândru și peste acele țări unde sila se trudește a-l întuneca,
voind să facă pe români a nu mai fi români.9
Înainte de tipărirea cărții cu un an, Bibicescu ținea conferința cu
titlul „Poezia populară a poporului român din Ardeal” în salonul
Societății Concordia română, în anul 1892, la 25 septembrie și sublinia
importanța culegerii folclorului. În acel timp, însă, cartea circula deja
în manuscris și fusese remarcată și utilizată de către Hașdeu în
monumentala sa lucrare: „Magnum Etymologicum Romaniae”, fapt
care a constituit cu siguranță unul dintre motivele care au generat
tipărirea ei.10
Ea cuprinde un material bogat și bine clasificat pe categorii
specifice: doina, iubirea, străinătatea, cătănia, codrul, strigături,
cugetări, glume, colinde, cântece bătrânești, diverse, schițe, ghicitori,
note. Acest lucru arată că cercetătorul avea o viziune clară asupra
creației populare, fapt subliniat de Ion C. Chițimia, cel care a realizat
prefața celei de-a doua ediții a lucrării republicate la editura Minerva ,
în anul 1970:
G. Bibicescu a realizat o lucrare de merit considerabil și se
simte că n-a pornit la drum ca un profan, ci era la curent cu
mișcarea și cercetările folclorice. El vorbește printre primii de
relatarea lui Matei Strykowski privind cântecele populare
istorice în sud- estul Europei (se folosește de Arhiva istorică a
României, t. 2, nr. 6, publicată de B. P. Hașdeu), de asemenea
opinia lui despre optimismul manifestat de popor în creația sa
și amplu documentat în Prefață (p 18), nu este străină de
conferința publică a lui Hașdeu din 1892, sub titlul: „Noi în

9

Ibidem, p. 5
Eminentul filolog, istoric și folclorist, d. B. P. Hașdeu, podoaba operei și literaturii
române, cerându-mi manuscriptul acestei colecțiuni și consultându-l și citându-l des în al său
monumental Magnum Etymologucum Romaniae, m-a făcut să văd că tipărirea ei prezintă și
alt folos, tot atât de mare, pe lângă cel indicat mai sus.
I. G. Bibicescu, op. cit., p. 6
10
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1892”, în care la fel se accentuează optimismul literaturii
populare, contrar valului de pesimism din literatura cultă.11
Materialul folcloric prezentat este de o mare bogăție și varietate,
iar cercetătorul nu–și ascunde sentimentul de bucurie pentru faptul că
a reușit să adune aceste creații care dezvăluie viața de zi cu zi,
intimitatea, cugetările și aspirațiile fraților ardeleni lipsiți de cele mai
elementare drepturi. Clasificarea acestui material folcloric este bine
realizată, chiar dacă aria doinei ar fi putut fi lărgită cu capitolele:
străinătatea, cătănia și codrul, aspecte ale aceleiași specii literare.
Strâns legată de sentimentul înstrăinării este cătănia, care în Ardeal
putea să dureze ani de zile, deoarece cel plecat se putea întâmpla să nu
se mai întoarcă acasă, să piară în războaiele pe care Imperiul
habsburgic le purta. Poate că de aceea textul doinei primește adesea
accente de blestem:
Cine m-a făcut catană
Să nu-și mai dea de pomană,
Că pomană și-a făcut,
Când mi-a pus pușca de gât12.
Dragostea, iubirea și întemeierea familiei, ocupă un rol esențial
în concepția omului de la țară și lor le sunt consacrate cele trei
categorii ale doinelor cuprinse în capitolul intitulat „Iubire” (Dragoste,
Drăguții certați, Iubirea de familie):
Foicică din doi nuci
Tu, neică, să te usuci
Ca pînea care-o mănânci
Și ca vinu care-l bei
Că ai zis c-o să mă iei13.

11

I. C. Chițimia, I.G. Bibicescu și folclorulTransilvaniei, studiu introductiv la volumul
„Poezii populare din Transilvania”, București, Ed. Minerva,1970, p. XVIII
12
Text nr. 176 (Să nu-și mai dea de pomană, p. 134
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Părăsirea
ființei iubite primește de asemenea forma
blestemului, așa cum se poate observa dintr-un text cules de la baba
Nora din Vâlcele, un personaj devenit antologic.13
De multe ori textele primesc chiar formă dialogată și valorifică
elemente simbolice. Într-un asemenea cântec cules de la aceeași baba
Nora, dragostea ia forma balaurului din descântece. Lungimea textului
și forma lui dialogată ne fac să credem că avem de-a face mai degrabă
cu o variantă a baladei lui Milea, pentru că apare și un personaj
masculin cu numele Nilea:
-Mândră, mândrulița mea,
Învăluie-ți tu mâna
Ș-o bagă în sânul meu
Să mă scapi de dorul greu.
El vorba nu-și isprăvea
Mândra mâna-și învălea
În sânul lui o băga
Șarpe bălaur scotea
Și pe masă îl trântea
Brâu de aur se făcea
Și pe ea îl încingea,
Toată lumea se mira.14
Importanță deosebită este acordată cântecelor bătrânești, în
lucrare fiind inventariate 25 de asemenea cântece, dintre care
menționăm: Gruia lui Novac (cinci variante), Fata Bărbulesei, Fata
Pietri, Manea Mârza, Gheorghilaș, Cucoana lui Ștefan Vodă, Pintea,
Stoian și Vidra, Toderel, Mireasa moartă. Câteva balade prezintă
motivul fetei vândute turcului (Fata Bărbulesei, Fata Pietri, Irina
Pintei), întâlnit și în balada Ilinca Șandrului, care în ținutul
mehedințean numit Plaiul Cloșani s-a mai păstrat doar sub forma
legendei (O fată urmărită de turci care s-a aruncat de pe o stâncă în
apele Motrului, rostind cuvintele: „Decât roaba turcilor,/ Mai bine
13
14

Text, nr.70 (Blestem), p. 72
Text nr. 6 (Mândra bună), p. 43
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hrană peștilor” (Legenda Picuiului, relatată de Ion Gavrilescu, 78 ani,
din satul Călugăreni, comuna Padeș). Interesante mi s-au părut
baladele Salomia și Iosif, ambele culese din Vîlcele, în care apare
motivul incestului (Soarele și luna și Iovan Iorgovan).
În categoria colindelor sunt cuprinse 17 piese, unele cu caracter
laic zugrăvindu-l pe Dumnezeu, chinuindu-se să întindă cerul peste
lume, altul prezintă alungarea lui Adam din rai și găzduirea lui
Dumnezeu și Sfîntul Ion de către doi ciobani. Textele 230-240 sunt
încadrate la categoria Alte colinde și poartă următoarea însemnare:
Scrise de părintele Ion Moga din Vâlcele, după cum le-au rostit
feciorii din acea comună, în anul 1884. Foarte interesant mi s-a părut
colindul cu numărul 325:
Sus la poarta raiului/ Șade ruja raiului,/ Ilorelui Doamne!/
Șade și chindisește,/ Cu ochi negri rai păzește./ S-o smintit ș-o
adormit,/ Iuda rai o jefuit.
Colindul se încheie cu versurile: „Să fii rujă sănătoasă,/ Rujă ș-a
lui Dumnezeu!”.
Textul 326 (Al doisprezecelea colind) poartă însemnarea:
„Zoritul a doua zi de Crăciun. Se cântă de feciori și oameni însurați la
fiecare între sine și cuprinde o mulțumire adresată lui Hristos:
Mulțumescu-ți, mulțumesc,
Doamne Iisuse Cristoase,
Că ne-ai dat zori frumoase
Și raze prea luminoase.
Doamne veșmintele tale
Dau și raze ca de soare
Și lumină ca de lună,
Căci din cer te-ai coborât
Doamne, josu-ți pe pământ.
Ultimele texte (327-331) cuprind, după cum spune autorul,
colinde pe care le cântă țiganii greco-orientali, unele „mai melodioase
și mai pe înțeles - cum zice pe drept cuvânt părintele Moga”, dar pe
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care românii nu le acceptă: „E sigur că românii nu voiesc a cânta
nicăieri colindele cântate de țigani și e asemenea cunoscut că chiar
gazda, dacă feciorii i-ar colinda cu un atare colind, s-ar crede atins
(ofensat)15.
În capitolul Diverse sunt cuprinse câteva creații pe care
cercetătorul nu le-a integrat într-o categorie anume, poate din lipsa
unei certitudini. Aici intră creația Vilean otrăvit , restul unei balade
care se aseamănă cu Cântecul lui Mantu, cules de Florian Chioreanu de
la Craifalăul de câmpie:
Cântă păsărică-n iarbă
Din Vălean cură otravă.
Cântă păsărică-n nuc,
Pe Vălean la groapă-l duc:
Nouă ceterași zicând,
Nouă mândre-a lui plângând,
Numai mândra lui cea dragă,
Vânătă-i și tare neagră,
C-aceea i-a dat otravă.16
Unele texte sunt frânturi de baladă, așa cum se poate observa în
„Cine m-a sărutat”, unde portretul voinicului este construit după
modelul ciobanului mioritic:
Un voinic înalt
Nalt cât și un brad;
Sprâncenele lui
Pana corbului;
Mustăcioara lui
Spicul grâului;
Ochișorii lui
Mura câmpului;17

15

I.G. Bibicescu, op.cit., p. 223
Text 364, p. 304
17
Text362(Cine m-a sărutat), p. 302
16
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Altele sunt cântece lirice, doine de o mare frumusețe, care circulă și
astăzi în folclorul nostru:
Pelin beau, pelin mănânc,
Sara pe pelin mă culc.
Dimineața când mă scol,
Cu pelin pe ochi mă spăl.
Mă căznesc de este o vreme
Să fac din pelinaș miere,
El, pustiul e tot fiere!
Mă căznesc de este un an
Să fac din pelin zahar,
El, pustiu,-i tot amar!18
Majoritatea textelor cuprinse în această categorie sunt scurte,
frânturi ale unor cântece vechi, cum este „Cucule, pană galbenă” sau
„Revecuțo, lele” ori simple strigături care consemnează realități din
lumea satului:
Nu te uita drept la mine
C-or gândi că ne-avem bine.
Dar uita-te-ncrucișat,
C-or gândi că ne-am lăsat.19
-Bădiță cum te-am urât
Aseară dintr-un cuvânt!
-Tu, mândruță, să mă ierți,
C-așa fac oamenii beți20.
Capitolul ghicitori cuprinde 32 de piese, unele de mare
expresivitate tocmai prin limbajul lor licențios:
Roșia tatei pe neagra mamei
(Focul și căldarea)21
18

Text 361 (Pelin beau), p. 301
Text 388 (Nu te uita drept la mine), p. 316
20
Text 390 (Bădiță cum te-am urât), p. 317
19
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Dinainte-nfigu-ți-o
Dindărăt dirigu-ți-o
(Opinca)22
Foarte interesat mi s-a părut capitolul X, intitulat „Schițe”, în
care este prezentat obiceiul numit „înfârtățitul sau însurățitul” pentru
care autorul utilizează experiența copilăriei petrecute în județul
Mehedinți, unde obiceiul era practicat, după cu sublinia Romulus
Vulcănescu în Mitologia română.
Până și „Note”, capitolul final al lucrării, prezintă importanță
prin meticulozitatea cu care sunt întocmite, rigoare care merge până la
cercetarea elementului etimologic, tocmai pentru a arăta că românii șiau păstrat identitatea națională și că destul de puține elemente de
influență maghiară au pătruns în creațiile noastre populare23. Dar
respectul cercetătorului pentru materialul cules și pentru cei care i-au
furnizat acest material se poate observa din acribia cu care a
consemnat informația, refuzând pur și simplu să intervină în text,
chiar atunci când o putea face cu ușurință: „Aș fi putut numai printr-o
mică schimbare să înlocuiesc aceste două versuri prin alte două rimate,
dar având același sens. Aș fi putut să pun în locul celor două de sus pe
acestea: Că tata meu d-o trăi/ Alți voinici ne-or mai veni!, sau: Că
tata meu d-o trăi/ Și alți frați ne-o dărui, care ar fi putut trece ca
populare, fără să schimbe nimic în ideea ce trebuiau să exprime. N-am
făcut-o însă pentru două cuvinte: 1.) pentru că n-aș mai fi fost
culegător conștiincios, ci autor și 2.) pentru că dacă aici și în alte locuri
aș fi complinit lipsurile sau aș fi dres versurile - chiar dacă prin dregere
nu le-aș fi stricat - cititorul n-ar fi văzut atât de limpede, cât aș fi putut
eu să văd că urgent este a se culege din gura poporului, mărgăritarele

21

Text XXVI, p. 350
Text XXXII, p. 351
23
În sfârșit din cântecele culese în diferite localități de peste munți și cuprinse în
colecțiunea de față, se va vedea faptul important că chiar puținele cuvinte maghiare adoptate
și utilizate de români nu au o circulațiune generală și că sunt întrebuințate unele în unele
locuri și altele în alte cercuri. Aceste considerațiuni vădesc cât de minimă a fost înrâurirea
limbei maghiare asupra cele românești, deși o mie de ani trăit-au alături români și maghiari.
I G Bibicescu, op. cit., p. 356
22
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închipuirei lui, căci zi cu zi ele dispar, cu moarte bătrânilor care le știu
și o mare și prețioasă avuție națională se pierde”.
După ce face câteva considerații valabile asupra materialului
cules, cercetătorul concluzionează: „Aș putea să mă opresc aici. Dar nu,
căci îmi par necesare câteva observațiuni asupra limbei prin care se
dovedește nu numai unitatea genetică a poporului român, ci și o
unitate în cultura lui, în lungul curs de veacuri cât a trăit în Dacia. Întradevăr, limba românului de peste munți este aceeași, în esența ei, ca a
celui de dincoace24.”
De fapt acesta era scopul întregii demonstrații, susținerea
unității limbii care se cimentează „pe tulpina bătrână de veacuri, dar
neguroasă și necontenit vlăstărind” cum spune autorul. Sfatul
cercetătorului este să fie adunate cântecele, ghicitorile, basmele și toate
creațiile populare de la oamenii bătrâni, adevărate„ arhivele vii”,
pentru că odată cu ei se pierd și aceste valori: „Astfel pe fiecare an, s-ar
aduna o prețioasă comoară care, încredințată unei societăți de folclor
ce s-ar întocmi românească și ca formă și ca fond și ca idee și ca
simțimânt…25 și ar tipări-o, am avea curând o monumentală arhivă a
simțirilor și însușirilor poporului român, adică cea mai prețioasă și
măreață cartecu totului tot”.
Cunoscutul folclorist Ovidiu Bârlea arăta că I. G. Bibicescu a
avut și intenția de a aduna basmele, dar „o colecție veche de basme a
fost arsă în 1893”, doar unul singur fiind publicat într-un periodic26. Și
folcloristul I. C. Chițimia, cel care a prefațat a doua ediție a lucrării
apărută la Editura Minerva din București în anul 1970 sub îngrijirea
Mariei Croicu, avea cuvinte de apreciere la adresa cercetătorului
mehedințean: „Este regretabil că unele materiale, precum colecția de
basme, s-au pierdut după înseși spusele autorului, pentru totdeauna.
Ce s-a păstrat îi face însă cinste și-l situează printre folcloriștii români
de frunte27”.
Așadar Bibicescu realizase și o colecție de basme care n-a mai
avut șansa de a vedea lumina tiparului. Probabil că această culegere ar
24

Prefață, la volumul Poezii populare din Transilvania, București, Ed. Minerva, 1970, p. 27
Ibidem, p. 30
26
O Bârlea, Istoria folcloristicii românești, București, Ed. enciclopedică., 1974, p. 31
27
Prefață, I. G. Bibicescu și folclorul din Transilvania, p. 414
25
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fi rivalizat cu basmele culese de Petre Ispirescu, dată fiind
meticulozitatea cercetătorului. Trebuie să ne mulțumim însă și numai
cu ce ne-a rămas: „Este de datoria noastră de a lucra spre a face
cunoscut pe acei frați nu numai politicește, ci și în întregime, adică așa
cum sunt în intimitate, în viața lor de toată ziua, în cugetările și
aspirațiunile lor28”.
Să nu uităm că această culegere este închinată „Ligii pentru
unitatea culturală a românilor” și ilustrează în mod cert solidaritatea
cu românii de dincolo de Carpați, reprezentând un dar neasemuit al
fostului guvernator al BNR, la fel de important ca și biblioteca și
colecția de monede și manuscrise pe care a lăsat-o severinenilor, circa
40000 de volume (după aprecierea domnului Dan Buciumeanu). Prin
acest tezaur de spiritualitate I. G. Bibicescu și-a legat pentru totdeauna
numele, atât de sediul administrativ al județului, cât și de românii de
dincolo de Carpați, după cum de altfel mărturisea în „Actul de danie”:
„Rog pe cetățenii severineni să aibă grijă de dania mea pe care le-o fac
din dragoste fiiască și din fierbintea dorință de a contribui la înălțarea
generațiilor viitoare ale iubiților mei olteni și fraților din ținuturile de
peste munți împreunați acum cu noi în timp de secoli doritul stat
național românesc. Dorința mea este ca la modesta bibliotecă pe care
o dăruiesc să se adauge daniile altora, în bani sau în altă avere, spre a
se putea dezvolta o mare bibliotecă în care să se poată citi și din care să
se poată împrumuta cărți folositoare în toate ținuturile învecinate și
astfel să radieze dintr-însa răspândirea culturii și a științei. Prin
aceasta s-ar realiza cea mai vie dorință a vieții mele29. Răzbate din
aceste cuvinte modestia și în același timp patriotismul celui care face
donația, cu sufletul împăcat că a apucat să vadă împlinit idealul
unității naționale.30
28

Ibidem
Publicat în Monitorul Oficial, nr. 86/22 iulie 1921, București, Ed. Imprimeria Statului,
1921.
30
Anul 1918 a dat în sfârșit, satisfacerea credinței nestrămutate ce-am avut și manifestat în
izbânda cauzei noastre și am văzut România întregită în granițele ei naturale etnice. I. G.
Bibicescu, Opt ani în Banca Națională a României, București, 1921, p. 35, apud V. Tătaru,
1918, în volumul Corespondență, Ed. Radical 1996, p. 159
29
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Clădirea actualulu Palat al Culturii din Drobeta Turnu Siverin, imagine de arhivă

Chiar și numai pentru acest gest mehedințenii ar trebui să-i
rămână de-a pururi recunoscători. Menționez că fondul de carte
actualmente se păstrează în Biblioteca județeană care-i poartă numele
„I.G. Bibicescu”, aflată în clădirea Teatrului severinean, unul dintre
cele mai importante monumente arhitectonice ale orașului.
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Frânturi din trăirile copiilor de la Ansamblul Folcloric
„Dorulețul” și ale profesorului Coman Ștefan

MICII UCENICI ȘI MAESTRUL LOR
Laura BOGDAN
Înființat în anul 1990 de către coregraful Ștefan Coman,
Ansamblul „Dorulețul” are astăzi în componența sa peste 200 de copii
cu vârsta cuprinsă între 4 și 18 ani. Bazele acestui ansamblu au fost
puse din dorința de a păstra și promova o cultură tradițională curată,
fără amprente exterioare și fără influența societății moderne, care
tinde tot mai mult să asimileze și această parte tradițională a poporului
român. Cu o bază solidă în materie de folclor, cu un bagaj important de
talent și multă voință, maestrul coregraf Ștefan Coman reușea acum 30
de ani să înființeze Ansamblul „Dorulețul”, dovedindu-se cel mai
longeviv ansamblu de copii din județ.

Maestru și ucenici

Organizați pe 9 grupe de vârstă, membrii ansamblului, acești
mici artiști cu o dorință de cunoaștere pe măsura vârstei, învață
deprinderile mișcărilor de dans, tainele jocului tradițional dobrogean
și nu numai, ducând astfel mai departe tezaurul folclorului dobrogean
și românesc. Cele peste 50 de jocuri dobrogene contribuie alături de
jocuri din Muntenia, Moldova și Oltenia, la bogăția repertoriului
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micilor artiști. Peste 1.000 de copii au fost membri ai ansamblului de-a
lungul celor 30 de ani de activitate.
Ansamblul „Dorulețul” este inițiatorul celui mai mare festival
internațional de folclor pentru copii din România, „Peștișorul de Aur”,
început încă din anul 1993. „Dorulețul” a participat la festivaluri
internaționale de profil în România, Bulgaria, Ucraina, Franța, Serbia,
Georgia, Grecia, R. Macedonia, Olanda, R. Moldova, Polonia, Ungaria,
Turcia, Cipru, Croația etc.
Mulți dintre dansatoriii Ansamblului „Baladele Deltei” (90%)
provin din cadrul Ansamblului de copii „Dorulețul”. Pe lângă partea
artistică a ansamblului există și o latură sentimentală foarte bine
împământenită în rândul micilor artiști. Considerat de multe ori a
doua familie, Ansamblul „Dorulețul” aduce multă bucurie în viețile și
sufletele copiilor. Mai jos am hotărât să vă arătăm și dumneavoastră
cuvintele frumoase, trăirile și simțirile pe care membrii ansamblului le
experimentează. Emoții și trăiri care au fost scrise sub forma unor
compuneri pe tema: Dorulețul în sufletul meu!
Anca Pipirigeanu
fostă dansatoare a Ansamblului „Dorulețul”
Pas de horă? Geampara? Sârbă? Oare ce ar putea să însemne?
Acesta a fost unul dintre miile de gânduri care mi-au inundat mintea la
prima repetiție la Ansamblul „Dorulețul”. Aveam aproape 8 ani când
părinții mei au decis că ar fi bine să fac o activitate extrașcolară și le
mulțumesc enorm că au ales ca eu să activez în cadrul acestui
ansamblu. Ansamblul Dorulețul a fost, este și va fi a doua casă pentru
mine. Aici am reușit să leg prietenii strânse, să cunosc oameni noi și nu
în ultimul rând să primesc o educație aleasă și o încredere în stima de
sine din partea domnului profesor Ștefan Coman, ceea ce a ajutat
foarte mult la dezvoltarea personalității mele.
Pe parcursul celor 12 ani, am participat la concursuri și
festivaluri atât din țară cât și din străinătate. Am învățat cum se
organizează un spectacol, cum se prezintă unul, dar și cum se
coordonează un grup invitat la festival. În fiecare an în luna august, la
Tulcea, domnul profesor Coman organizează Festivalul Internațional
de Folclor pentru Copii și Tineret „Peștișorul de Aur”. A fost mereu o
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onoare să particip la acest fenomen cultural și să pot fi alături de unii
dintre colegii mei, coordonator de grup. Astfel am reușit să îmi dezvolt
abilitatea de a vorbi într-o limbă străină și - de ce nu? - să îmi fac
prieteni pe viață.
Atunci când eram pe scenă, inima mi se umplea de bucurie
pentru că știam că cei care ne privesc au ocazia să urmărească un
ansamblu de mare prestigiu, cu copii dornici să danseze, cărora
domnul Coman le-a insuflat cu mare măiestrie iubirea pentru tradiție
și folclor. L-am apreciat dintotdeauna pe domnul profesor Ștefan
Coman pentru munca asiduă pe care o depune pentru păstrarea și
valorificarea folclorului nostru, dar și pentru că a încercat din răsputeri
să ne mențină uniți, să fim buni prieteni unii cu ceilalți. Familia
„Dorulețul” a fost mereu o familie numeroasă, dar armonioasă.
Domnul profesor Coman a știut să ne țină apropiați și ne-a dat
încredere să mergem mai departe, să ne autodepășim. Ne-a certat
atunci când am greșit, ne-a răsplătit atunci când am meritat. Ne-a
învățat că e important să nu privim în pământ, ci să ținem fruntea sus,
atât în dans, cât și în viață.
Așa cum îmi place mie să spun, domnul Coman „suferă” de un
sindrom aparte și anume dragostea de folclor. Cum sindromul acesta
este ereditar, „copiii” dânsului, dansatorii ansamblului „Dorulețul”, au
moștenit acest sindrom, așa cum părinții transmit copiilor caracterele
lor. Pentru că domnul profesor Ștefan Coman este „părintele” nostru,
ajutând la transformarea noastră din copiii de ieri, în adulții de mâine.
Claudiu Andri Robu
dansator al ansamblului, Școala Gimnazială „Nifon
Bălășescu”, Tulcea, clasa a V-a
Eu practic mi-am trăit toată viața în cadrul ansamblului
„Dorulețul”. Mergeam cu mama să îl ducem pe fratele meu la repetițiile
de la Palatul Copiilor; eu, fiind mai mic, domnul profesor mă lăsa să
asist la acestea călare pe un dulap cu cuier. Țin minte foarte bine cum
am fost un an întreg spectatorul repetițiilor și al spectacolelor grupei
fratelui meu.
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Anul următor am fost băgat și eu într-o grupă de începători, eu
fiind cel mai mic la înălțime din grupă. Acasă făceam repetiții cu fratele
meu și eram foarte supărat că nu puteam sa fac pașii corect.
„Dorulețul” mi-a format de mic copil spiritul competițiilor, de echipă și
spiritul devotamentului față de performanța la care vreau să ajung.
Deși de multe ori am zis să renunț, nu am făcut-o. „Dorulețul” și
domnul profesor îmi sunt a doua familie. În această pandemie și pauză
de activitate mi-am dat seama că nu pot face altceva. Mi-a fost dor de
repetiții, spectacole, muzică dobrogeană și mai ales de scenă.
David- Tiberiu Robu
dansator , Școala Gimnazială „Nifon Bălășescu”, Tulcea, clasa
a VII-a
La trei ani, mama m-a dus la un spectacol al Ansamblului
„Dorulețul” și, văzând copiii pe scenă cum dansau veseli pe ritmul
cântecelor populare, am simțit că m-am îndrăgostit de dansul popular
așa de tare, încât credeam că m-a lovit… Cupidon. La primul spectacol
eram mai agitat ca un pește pe uscat din cauză că aveam foarte multe
emoții. Pe scenă, când am început să dansez, aveam senzația că
pluteam. După ce am terminat de dansat, auzeam publicul că ne
aplaudă și laudele domnului profesor Coman m-au făcut să am multă
încredere. Pe parcursul anilor am dansat prin mai multe spectacole și
am fost în multe deplasări în țară și străinătate. Vreau să performez în
continuare pentru că iubesc dansurile populare și tot ce are legătura cu
folclorul românesc.
Andreea Vlad
solist vocal la ansamblu, Liceul Teoretic „Ion Creangă” ,
Tulcea, clasa a IX-a
Pot spune că cele mai minunate clipe sunt cele petrecute cu
familia, iar în cazul meu am parte de acestea la dublu. De fiecare dată
aștept cu nerăbdare zilele de repetiție, dar mai ales deplasările pe care
le simt ca pe scurte vacanțe de familie. Trezitul de dimineață ... unul
dintre obiceiurile pe care copiii nu le prea agreează, se transformă în
momente inedite care duc la multă bucurie și bună dispoziție. Urcăm
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în autocar plini de entuziasm și pregătiți de noi experiențe, dornici de a
împărtăși jocurile noastre dobrogene. Deci, pot să spun că ansamblul
reprezintă pentru mine o a doua familie!
Lucian Apostol
dansator, Școala Gimnazială ,,Constantin Găvenea”, Tulcea,
clasa a III-a
Pentru mine, dansul popular este un sport distractiv, dar
important. Dansul te ajută să îți menții echilibrul. Eu am început
dansul popular la 5 ani și mă bucur că am făcut acest lucru. Pe lângă
profesionalismul domului profesor Coman, reușim să ne bucurăm de o
atmosferă minunată atât în cadrul repetițiilor, cât și la spectacole. Sala
de repetiții este spațioasă și primitoare, iar timpul petrecut cu colegii
mei este uimitor.
Valentina Pipirigeanu
dansatoare, Colegiul Dobrogean „Spiru Haret", Tulcea, clasa
a XII-a
Când tulcenii aud sau văd cele trei cuvinte magice: „Ansamblul
Folcloric «Dorulețul»”, se gândesc la toată munca și tot efortul depuse
de acești copii muncitori pentru a le oferi un vis văzut printr-o fărâmă
din folclorul tradițional românesc. Pentru mine, ca membră, acest
ansamblu înseamnă mult mai mult. În primul rând, înseamnă bucuria
manifestată în atâtea feluri. Prima bucurie este aceea de a pluti în pașii
de dans învățați oră de oră. Pe măsură ce înaintam în vârstă, au
început să-mi crească niște aripi asemenea fluturilor care mă făceau
din ce în ce mai dornică de a învăța și mai curioasă de limitele mele. A
doua era de a-mi revedea familia de la „Dorulețul” pentru că, oricât de
multe greutăți întâlneam, noi eram uniți și respectam deciziile și
sfaturile maestrului nostru. În al doilea rând, „Dorulețul” înseamnă
experiența acumulată până în acest moment, experiență la care eu nu
aș putea să renunț pentru nimic în lume. La început a fost experiența
de a intra într-o nouă familie, de a te integra și obișnui cu acești
oameni minunați. Apoi am trăit experiența desprinderii din mrejele
părinților, deplasările în țară și străinătate cu „familia Dorulețul”
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deschizându-mi noi orizonturi. Cel căruia trebuie să-i mulțumesc
pentru prima iubire venită la pachet cu aceste cadouri prețioase, care
vor rămâne în sufletul meu pe vecie, este domnul profesor Ștefan
Coman, cultivatorul nostru, pentru că a reușit să aducă generații
întregi de copii de la stadiul de semințe proaspăt plantate în sala de
repetiție în nestematele de flori de pe scena de azi, fără să ne abatem
de la cele învățate.
În final, omul, profesorul și coregraful Ștefan Coman
transmite câteva gânduri copiilor de la ansamblul
„Dorulețul”, despre locul pe care ei l-au cucerit definitiv în
sufletul său: „În toți acești ani, mi-am dorit doar ca trecerea mea
prin viața voastră să nu fie una fără rost, să învăț să fiu omul de care
fiecare dintre voi a avut nevoie. Să devin un pic de frate și un pic de
tată, prieten și coleg, să am înțelepciunea bunicului, atitudinea
mentorului, bucuria copilului și cunoștințele profesionistului. Am
sperat să inspir, să ajut, să fiu un partener de glume și un umăr pe care
să plângeți când aveți nevoie dar în același timp un profesor de la care
să aveți ce învăța. Multe mi-au ieșit așa cum mi-am dorit, dar vreau să
știți doar… Că învăț la fiecare oră de la voi mult mai mult decât ați
putea voi învăța de la mine, că îmi este de ajuns să vă privesc în ochi și
știu că sunteți bucuroși sau triști, că aveți nevoie de liniște sau de
public, că ați uitat pașii sau îi știți foarte bine, că nu le voi ști niciodată
pe toate, deși mi-ar plăcea nespus să le aflu pe toate pentru voi, că
petrec ore analizându-vă, încercând să nu vă nedreptățesc, că nu pot să
am preferați, că iubirea față de copii nu poate fi împărțită în „porții”
inegale, că mă interesează să fiți întâi oameni, apoi profesioniști.
Pentru că tot ce mi-am propus vreodată a fost să aprind scânteia
jocului popular și a tradiției strămoșești, pe care voi să o duceți cu
mândrie mai departe, nu să devin un instrument destinat transferului
de informații. Așa că niciodată nu mă voi supăra când veți uita un pas
sau un vers, dacă vă veți aminti mereu să fiți OAMENI. Am încercat să
vă pregătesc pentru viață, să dau societății oameni demni, mândri și
iubitori de neam și de cultura tradițională. Poate am fost de multe ori
prea exigent, însă am avut un obiectiv clar, să vă formez, să folosesc
munca în echipă, colectivitatea drept o pârghie pentru formarea
caracterului vostru. V-am respectat și de multe ori am încercat să vă
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arăt că punctualitatea, cuvântul și munca înseamnă respect. În spate
au fost atât de mulți cei pe care am avut bucuria să îi am elevi! Nu îmi
mai amintesc multe dintre boacănele pe care le-ați făcut, dar numele,
visurile și zâmbetele voastre nu le voi uita niciodată.
Cu drag de joc, al vostru profesor Coman!”
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„DACĂ NU DANSEZI DIN PASIUNE, NU MAI
DANSA DELOC!”
Interviu cu Maria Aslan, dansatoare la „Baladele Deltei”
Laura BOGDAN
Vorbe
fără
cuvinte,
dialogul
sufletului omenesc, zbor îngeresc, toate
aceste sintagme pot descrie arta dansului și
iubirea față de el. Rădăcinile dansului se
află în ritualurile religioase, dialogul
sufletului omenesc cu divinitatea. Dansul,
ritmul, cântul sunt cele dintâi forme ale
artei. Este și profesie, este și pasiune, dar o
profesie care se leagă foarte mult de viață și
care te face să lucrezi mult cu tine însuți, să
îți cunoști corpul, să îl poți folosi cu
măiestrie și siguranță, ca apoi să poți da
drumul sufletului și inimii să conducă. De multe ori nici nu poate să fie
numit dans, pentru că este mult peste o coregrafie, este o poveste
interioară, este viață exprimată fără cuvinte, dar cu subtext foarte clar
și bine construit.
Am pregătit pentru dumneavoastră un interviu cu Maria Aslan,
un soi de copil, de „Prâslea” al ansamblului nostru.
Laura Bogdan (L.B.). „Mărie, dragă Mărie”, ce-ai
răspunde tu la o întrebare de genul: „Cine este Maria
Aslan”?
Maria Aslan (M.A.). Aș răspunde că: Ce să fiu? Ia, și eu, o
tănără de 21 ani, dansator în cadrul Ansamblului Artistic Profesionist
„Baladele Deltei”. Sunt aici de aproximativ patru ani, timp în care mam dedicat cu totul profesiei mele. Aș mai răspunde că în tot acest
timp, în opinia mea, am evoluat constant, din două motive, așa cum
înțeleg eu lucrurile: 1. Că am participat la numeroase concursuri,
festivaluri și spectacole, ceea ce m-a purtat binișor departe de punctul
de pornire, dar și 2. Că fac parte dintr-o frumoasă echipă, compusă din
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dansatorii conduși de managerul și coregraful nostru, maestrul Coman
Ștefan, căci o echipă frumoasă te poartă de la sine și cu drag spre
câștigul profesional, fără să simți întotdeauna dificultățile ca pe ceva
neapărat apăsător. Acum, după cei patru ani scurși de la venirea mea
aici, pot spune că mă consider o persoană matură și sunt chiar sinceră
când afirm că eu cred în integritate. Am exemple chiar în jurul meu!
Lucrez în fiecare zi pentru a-mi îmbunătăți abilitățile și nu mă tem, în
general, de greutăți!

Scenă cu o fată frumoasă dintr-un spectacol frumos

Le numesc „provocări”, ca să mai atenuez din impactul
psihologic (!!!) și le înfrunt cu capul sus, fără să mă las copleșită de
situațiile dificile care, în mod inevitabil, apar.
L.B. Cum ai descoperit că dansul este calea ta?
M.A. Am știut asta destul de devreme, de copil. La vârsta de 10
ani, deja, pășeam sfioasă, prinsă de mâna mamei, în sala de repetiții a
Ansamblului Folcloric ,,Dorulețul”, aflat sub coordonarea tot a
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maestrului Coman. De atunci, timp de unsprezece ani, asta nu s-a mai
întrerupt!
Prima mea repetiție a fost și primul pas spre ceea ce urma să se
transforme într-un vis împlinit… acela de a deveni un dansator
profesionist!

Repetă mereu, cât se poate și oriunde te afli!

L.B. Ți-a schimbat dansul percepția asupra vieții,
Maria? Cum?
M.A. Da, să știi că mi-a schimbat, dar nici nu era greu să se
întâmple asta, având în vedere că eu aici am crescut, într-o a doua mea
casă! Dansul mi-a dat un plus de încredere, mi-a schimbat atitudinea,
m-a făcut să mă simt liberă și depinzând doar de mine.
Datorită dansului sunt o persoană înconjurată de oameni
pozitivi, deoarece chiar asta am descoperit eu că face dansul!
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Dansând, oamenii devin veseli și parte într-o
activitate socială plăcută. Tot timpul, oamenii sunt
cu alți oameni, împreună, dincolo de singurătate!
Socială, dar, desigur și fizică. Dacă ai aptitudinea
dansului, aceasta te urmărește peste tot, indiferent
unde mergi! Ea este un accesoriu perfect al vieții,
este o experiență minunată care te provoacă plăcut
și în mod constant. Pentru mine, dar nu numai
pentru mine, desigur, dansul se traduce prin
pasiune.
El are „obiceiul” să te absoarbă și face în așa
fel încât i te dăruiești complet! Tot el, deși repetițiile
și spectacolele nu sunt ușoare, sunt obositoare, îmi
dă energia de care am nevoie zi de zi și mă face să
mă simt liberă și să iubesc ceea ce fac. Nu există, din
punctul meu de vedere, multe situații comparabile
cu a-ți câștiga existența, făcând ceea ce îți place! Iar
dacă nu dansezi din pasiune, nu mai dansa deloc!

169

„ÎN LICEU M-AM ÎNDRĂGOSTIT DE ARTĂ ȘI
SPECTACOL!”
Interviu cu Roxana Zahiu, dansatoare la „Baladele Deltei”
Laura BOGDAN
Roxana Zahiu este o fată din
comuna Topolog care, la vârsta încă a
copilăriei, adică la 15 ani, a plecat cu o
valijoară de vise în viață. Prima oprire
a fost destul de aproape de casă, și
anume la colegiul tulcean „Brad Segal”,
unde a început studiul protecției
mediului, până când a înțeles că se
simte atrasă mai mult de arta actorului.
Așa a ajuns Roxana elevă a Liceului de
Arte „George Georgescu” din Tulcea.
Aflată, la „Baladele Deltei”, tot la
categoria „Prâslea”, i-am adresat și ei
câteva întrebări pentru a o face cunoscută noului său public.
Laura Bogdan (L.B.): Cum ai descoperit că dansul este
calea ta?
Roxana Zahiu (R.Z.): După cum am spus, în liceu m-am
îndrăgostit de artă și spectacol, iar prin dans am descoperit un alt
capitol al artei.
L.B.: Cum ți-a schimbat dansul percepția asupra
vieții?
R.Z.: Pentru mine, acum, dansul este cea mai frumoasa artă!
Sentimentul pe care îl ai atunci când te afli pe scena și lumea te
aplauda este unul de neegalat. Suntem fericiți când facem alți oameni
fericiți!
L.B.: Ce este dansul pentru tine – pasiune sau
meserie?

170

R.Z.: Dansul pentru mine nu este numai o pasiune, ci și un stil
de viață. Odată ce faci ceva ce te face fericit, sa te simți bine fizic și
sufletește, nu te mai poți opri.
L.B. : Ce simți că îți oferă dansul cel mai mult și ce
anume te face atât de dependentă de el?
R.Z.: După cum am spus, dansul este o pasiune, iar eu
întotdeauna am crezut că este un noroc să poți face o meserie din
pasiune! Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” a fost locul
în care mi s-a oferit această ocazie.
L.B.: Pentru a deveni un dansator profesionist, cât de
mult contează talentul și cât de mult munca?
R.Z.: Contează să fii pasionat și să-ți facă plăcere să dansezi.
Poți să nu ai talent, însă întotdeauna munca scoate din tine ce ai tu mai
bun.
L.B.: Cine ți-a influențat cel mai mult cariera de
dansator?
R.Z.: Mie din totdeauna mi-a plăcut muzica, dar. pentru că din
păcate nu am putut deveni solistă, așa cum îmi doream atunci când
eram mică, căci n-am fost înzestrata cu talent muzical interpretativ, am
găsit această cale pentru a face parte din lumea muzicii, artei și a
dansului!
L.B.: Care sunt beneficiile dansului?
R.Z.: Există multe beneficii în arta dansului. Este sănătos
pentru minte și trup, iar faptul că faci publicul bucuros prin dansul tău
este, pentru mine, cea mai mare satisfacție!
L.B.: Care a fost cel mai plăcut moment al carierei
tale?
R.Z.: Cel mai plăcut moment din cariera mea a fost primul
spectacol. Atunci am realizat ca în sfârșit mi se îndeplinește visul! Cât
despre regrete, nu pot spune ca am unul, toate acțiunile noastre sunt
niște alegeri și suntem responsabili de ele.
L.B.: Ce sfat ai pentru tinerii aflați la început de drum
care vor să urmeze calea dansului?
R.Z.: Să muncească până ajung la cea mai bună variantă a lor!
L.B.: Ce înseamnă pentru tine Ansamblul Artistic
Profesionist Baladele Deltei?
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R.Z.: Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”
înseamnă locul în care cariera mea a început, locul în care mă duc cu
dragoste, și nu în ultimul rând, o a doua familie!
L.B.: Dacă ai datora toată pasiunea pentru dans și
toată cariera ta artistică unei singure persoane, care ar fi
aceea?
R.Z.: Dacă ar fi să datorez cariera mea unei persoane, aceea ar
fi clar sora mea, care este la început de drum în domeniul dansului. Și
îmi doresc pentru ea să reușească așa cum am reușit și eu și să ajungă o
dansatoare cunoscută în toată lumea!
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„ANSAMBLUL BALADELE DELTEI NE-A UNIT!”
Interviu cu dansatorul Ionuț Nistor
Petru ȚINCOCA
Petru Țincoca (P.Ț.): Să începem cu o avalanșă: De
unde și până unde dansuri populare? Cine a avut ideea? Ai
dansatori în neam? De la ce vârstă ai intrat la dansuri?
Ionuț Nistor (I.N.): Eram la liceu pe la sfârșitul anului 1993,
când un domn a venit pentru a face o selecție de tineri pentru o echipă
de dansuri. Nu știam ce înseamnă dansul popular pe atunci, dar ne-am
prezentat la sala de sport cam toată clasa, mai mult pentru a vedea
fetele care vin, deoarece eram o clasă de aproximativ… 30 de băieți!
După ce ni s-au arătat niște pași de dans și am început să socializăm și
cu fetele, am constatat că acestea nu sunt niște ființe extraterestre, fapt
pentru care am considerat că este o bună ocazie de a ne împrieteni. Am
mers în continuare la repetiții la „Casa Olteanului” (Casa d Cultură a
Tineretului, n.n.). După o perioadă de timp a început să-mi placă ceea
ce fac și abia așteptam să ajung din nou la sală pentru a dansa. În
primăvara anului 1995 am auzit de un ansamblu mai mare, care făcea
repetiții la Casa Sindicatelor și am hotărât împreună cu mai mulți
colegi să ne înscriem în acest ansamblu, care se numea „Dorulețul”.
Aici am întâlnit o diversitate mai mare de jocuri, repetițiile erau mai
intense și mai riguroase. Am învățat astfel mai multe dansuri, iar în
acea toamnă a fost prima mea deplasare cu ansamblul la Festivalul
„Cântecele Munților”, de la Sibiu, în vară participând la Festivalul
Internațional „Peștișorul de Aur”.
A trecut timpul, iar în februarie 1997 am aflat că se înființează
un ansamblu profesionist, așa că m-am prezentat la angajare și am luat
examenul cu brio. Așa am ajuns și dansator profesionist.
P.Ț.: Cu ce prilej (spectacol) ai simțit din plin
satisfacție? Când și unde ai avut prima nemulțumire?
I. N.: Una dintre cele mai mari satisfacții pe care le-am trăit a
fost la Festivalul de la Dijon, în anul 2003, unde am luat premiul al II-
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lea, acolo trăind și unul dintre cele mai importante momente din
istoria ansamblului, dar și dezamăgirea de a nu fi fost noi prim!

Deplasare la Timișoara
(împreună cu Dana Gălățeanu)

Cu „Baladele Deltei” în Olanda

P.Ț.: Când ți-a fost mai greu? Ai avut astfel de
momente?
I.N.: Perioada cea mai grea a fost în anul 2007, când mi-am
rupt tendonul lui Ahile de la piciorul drept și nu am mai putut dansa,
astfel că am încheiat contractul cu ansamblul după o lungă perioadă de
concedii medicale… În 2008 m-am angajat la Poliția Locală
(Comunitară, pe atunci), terminând cu visul meu de dansator
profesionist. Nu am putut sta departe de dans prea mult timp, așa că
am început să învăț și să predau dansuri rusești copiilor de la
Ansamblul „Molodțî” al Comunității Rușilor-Lipoveni din Tulcea.
Nici de Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei” nu mam putut dezlipi, așa că am ținut mereu legătura, participând la
spectacole ori de câte ori a fost nevoie.
P.Ț.: Care ar fi însușirile caracteristice unui dansator
de jocuri populare? Ce-l face să fie un dansator bun?
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Spectacol în Macedonia de Nord

Spectacol pe navă de croazieră

I.N.: Nu poți fi dansator dacă nu ai o atracție deosebită spre
dansul popular, să-l iubești, să vrei să dansezi zilnic, chiar dacă viața
nu este întotdeauna ușoară și simplă, cum pare văzută de pe scaunul
spectatorului…
P.Ț..: Câte ceva despre colectivul de dansatori al
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”?
I.N.: Ansamblul este ca o a doua familie pentru mine, cu bune,
cu rele, cu prieteni și colegi mai vechi și mai noi. Am colegi și colege cu
care ne cunoaștem de la începuturi, din 1993, cum ar fi Găbița Anița,
Dana, Cătălin, Marian, dar și colegi mai noi, ca Andreea sau Dani, care
sunt de vârsta băiatului meu. Ansamblul ne-a unit, iar pe lângă faptul
că ne vedem zilnic la sala de repetiții, ne petrecem și week-end-urile și
sărbătorile împreună.
P.Ț.: Dacă ar fi să-i mulțumești cuiva pentru cariera
ta de dansator, cine ar fi această/ aceste persoană/
persoane?
I.N.: dacă ar fi să-i mulțumesc cuiva, acela ar fi domnul
profesor Coman, coregraful Ansamblului „Dorulețul” și managerul și
coregraful Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei”.
Dumnealui ne-a educat în spiritul dansului popular, să respectăm și să
iubim nu numai dansul, dar și tradițiile și oamenii.
Mai trebuie să-i mulțumesc domnului Roman Jora, cel care a
fost coregraful ansamblului o perioadă de timp, dar și coregrafilor cu
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care a colaborat de-a lungul timpului ansamblul nostru, cum ar fi
maeștrii Theodor Vasilescu și Marin Barbu (nea Mărin).
P.Ț.: Copiilor tăi le place dansul? I-ai încuraja dacă ar
vrea să urmeze o carieră de dansator profesionist?
I.N.: Am doi copii – un băiat și o fată – care sunt membri ai
Ansamblului „Danubius”, condus de Cătălin și Ramona Tănăsuică,
prietenii și colegii mei. Le place să danseze, dar nu cred că vor continua
pe această cale.
P.Ț.: Secretele longevității de dansator?
I.N.: Secretul longevității? Nu cred că există vreun secret,
trebuie să fii consecvent în ceea ce faci, să îți placă și, de la un timp, să
mai poți face față fizic.
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Moment aniversar Panait Cerna (1881-1913)
140 de ani de la nașterea poetului-filozof

PRIETENIA LUI I. L. CARAGIALE
CU POETUL DOBROGEAN PANAIT CERNA
Prof. Mihai MARINACHE
În monumentala lucrare dedicată de criticul literar Șerban
Cioculescu lui I.L. Caragiale, cititorul este impresionat și de
seriozitatea comentării corespondenței dramaturgului cu Paul
Zarifopol și Mihail Dragomirescu. Încă din 1942, cu aleasă devoțiune,
criticul literar menționat se ocupase de îngrijirea și apariția volumului
Opere VII. Corespondență, continuând editarea operei lui Caragiale
după moartea lui Zarifopol.

Foto: I. L. Caragiale (sursa internet) Foto: Panait Cerna (sursă internet)
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Intervalul 1905-1912 din viața autorului „Scrisorii pierdute”
apare, astfel, urmărit zilnic, evidențiindu-se aspecte extrem de
interesante cu privire la personalitatea lui Caragiale, autoexilat la
Berlin din martie 1905, împreună cu familia sa.
Epoca berlineză a lui Caragiale permite, din studiul celor peste
400 de scrisori și cărți poștale adresate lui Zarifopol (și peste 40
primite de la acesta), înțelegerea nuanțată a unor atitudini, a
preferințelor literare și artistice străine și românești, a atmosferei din
țară și din societatea restrânsă la câțiva prieteni și cunoscuți.
Expansiv, exploziv, ironic și sarcastic de cele mai multe ori,
reflexiv și apăsat nostalgic în alte împrejurări, Caragiale (în vârstă de
53 de ani în 1905) citea cu nesaț ziare și reviste din țară, cerea
prietenilor diferite cărți și materiale, își nota conștiincios impresiile
despre lecturi, despre scrisori și artiști, despre spectacolele la care
participa cu familia sau singur.
Confidentul său, în vârstă de 30 de ani, Paul Zarifopol (ginerele
lui C.D. Gherea), era un bun pianist și un mare iubitor de muzică de
cameră clasică, frecventând la Leipzig spectacolele de operă și
concertele programate. Din corespondență rezultă că marele „nenea
Iancu” plângea ascultând simfoniile lui Beethoven, că stăpânea o
bogată experiență muzicală, fiind orientat în privința genurilor și a
autorilor. Îl invită pe „Her Doktor” Zarifopol la Berlin și, când
programul îi convenea, se deplasa deseori la Leipzig singur sau cu
familia, adesea însoțit de prieteni ca Missir sau Cerna.
Șerban Cioculescu aprecia predilecția autorului pentru
programele muzicale de la Gewandhaus din Leipzig, pentru confortul
saxon de la Sachsenhof, hotel cu restaurant, berărie și orchestră. Lipsit
de societate românească la Berlin, Caragiale telegrafia deseori
prietenului Zarifopol pentru procurarea de bilete la concerte.
În legătură cu această pasiune a dramaturgului pentru muzică și
spectacol, notăm conținutul unei scrisori din perioada premergătoare
morții:
Berlin, Schőneberg, 12.VI.1912
„Stimate domnule Doktor, uite ce m-am gândit eu: n-ar fi frumos să
avem vineri seara și pe Cerna, și la noi și după concert? Ce zici și d178

ta? Mă rog, ia măsuri cum crezi de cuviință [...]. ... mă voi afla vineri
seara la restaurantul de la Künstlerhaus, așteptându-vă să mergem
împreună la Conzert... Rogu-te, ia-mi prealabil și mie un bilet. Nu vă
supărați să mâiu o noapte la dv: a doua zi, dis de dimineață, scăpați
de mine.”
(CCCLXX, în volumul amintit)
Vom mai avea prilejul, pe parcursul materialului nostru, să
conturăm și alte momente legate de existența omului și artistului
Caragiale la Berlin.
Am socotit oportun să acord atenție câtorva aspecte care
luminează relația specială dintre Caragiale și poetul dobrogean Panait
Cerna, insuficient argumentată în diferite lucrări consacrate autorului
poemului „Iisus”.
În noiembrie 1907 Cerna reușește să plece în Germania la studii.
Vizitează Viena, iar la 8 decembrie din München scrie în țară: „Spre ami completa studiile făcute la facultatea de filosofie din București,
unde am luat licența magna cum laude, am venit în Germania, ajutat
de câțiva iubitori de literatură, care mi-au procurat mijloacele de
ședere aici, timp de o jumătate de an.”
În februarie-aprilie 1908 se află la Heidelberg și își manifestă
dorința de a studia la Berlin. În țară se instituie un concurs pentru
bursa „Literaturile germanice cu deosebită aplicare în estetică” și
Cerna reușește să câștige concursul în octombrie. Fericit, acum tânărul
poet se înscrie la Universitatea din Berlin. Începe să învețe engleza și
lucrează, în același timp, la un studiu asupra lui „Faust” de Goethe.
Ca și Caragiale, care este chinuit de dorul țării, Cerna notează și el,
nostalgic, în mai 1909: „Nicăieri nu mă simt mai bine ca în codrii
noștri”.
Îi apare în revista Convorbiri literare studiul despre Eminescu
(iulie 1909) iar în august Cerna e la Sinaia pentru tratament și odihnă.
Toamna se reîntoarce la Berlin. În corespondența lui Caragiale
cu Zarifopol este consemnat momentul cunoașterii și apropierii lui
Cerna de familia Caragiale. Acesta îl recomandase astfel lui Zarifopol:
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Berlin W, 11.XI.1909
Stimate domnule Doktor,
Noi sosim sâmbătă seara la Bayrbhf. la 6.49. Al treilea este d. Cerna,
tânărul poet-filozof, distins matematic și mare meloman, care,
aflându-se de doi ani la Berlin, a binevoit, spre bucuria noastră, să
se-nsărcineze cu educația științifică a lui Luki [...].
(CCLXXIII)
Caragiale își amintea, plăcut impresionat, de o poezie a lui
Cerna apărută în revista „Semănătorul” din iunie 1906: „Tu ai scris
poezia «Iisus»?”
În revista „Convorbiri literare”, în nr. din oct.-nov. 1909 apare
studiul lui Cerna despre Faust, iar în 1910, la editura Minerva din
București, îi apare volumul Poezii.
Își continuă studiile la Berlin, în august 1910 revenind la Sinaia.
Caragiale, într-o scrisoare din august 1910, își exprimă regretul
întreruperii corespondenței:
Drăguțule, precum am regretul eu că n-am putut avea știri de la d-ta,
așa și d-ta să mă ierți că n-ai mai avut știri de la mine. Nu sunt eu
vinovat și cu atât mai puțin d-ta. Plecând pripit spre Travemünde,
am lăsat acasă pentru a fi expediate la poștă vreo zece scrisori; între
acestea era una pentru d-ta și pentru d. Mărculescu împreună. Voiam
să ne știm de urmă în perioada vacanțelor. La întoarcerea mea, am
găsit pe masă scrisoarea către d-ta. Servitoarea dusese la poștă toate
scrisorile afară de aceea. Nu-ți mai știam de urmă. Aflu acum de la d.
Doktor Zarifopol că ești la Sinaia. Îți trimitem acolo toți multă
sănătate. Cum petreci în Carpați? Ce lucrezi? Când vii? - Te dorim.
Până la revedere, ne-ar face mare bucurie să primim știri bune de la
d-ta.
Fii sănătos și vesel! Dumnezeu să te ție în sfânta lui pază. Cu
părintească dragoste,
Caragiale
[...] N-ar fi rău să-mi dai adresa d-tale de la Sinaia.”
Caragiale, extrem de atent cu toți prietenii săi, răspundea la
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timp și se arăta preocupat de problemele fiecăruia. În privința acestei
scrisori, îl ruga pe Zarifopol să i-o trimită grabnic lui Cerna:
Dă-i lui Cerna, rogu-te, - nu-i cunosc adresa - alăturata scrisorică.
Din greșeala slujnicii, nu i-a sosit omului scrisoarea pe care i-o
expediasem la plecarea mea spre Travemünde.
(CCCXXVI/1.IX.1910)
În toamna anului 1910, Cerna părăsește Universitatea din Berlin
și trece la Universitatea din Leipzig. Începe să lucreze la teza de
doctorat intitulată Lirica de gândire.
Lui Cerna îi apar poeziile Ruga pământului, Nocturnă, iar în
ian.1911, în Convorbiri literare, poezia Lui Leo Tolstoi, scrisă cu
prilejul morții scriitorului.
De fiecare dată, Caragiale nu uită să amintească și numele lui
Cerna, când trimite cărți poștale lui Zarifopol:
8. IX. 1910. În momentul acesta primesc cartea d-tale, cu Cerna și
Flavian, iscăliți alături.
12. IX. 1910. Complimente lui Cerna și lui Sache, dacă ai reușit a-l
prinde. (CCCXXIX).
10. XI. 1910. Sosesc mâine, vineri, 7.54 seara, gara Bavaria. Rog a
transmite salutări lui Cerna. (VII).
12. XI. 1910. Drăguțule, aseară am uitat să-i cer adresa lui Cerna:
rogu-te, când îl vezi, spune-i să mi-o comunice negreșit la Schöneberg
bei Berlin [...]. (VIII, Leipzig)
14. XI 1910. [...] Ți-am fost cerut și adresa lui Cerna. Spune-i lui Cerna
să nu gândească decât în versuri, că ochii albaștri ai saxonelor sunt
mai puțin primejdioși decât cei negri ai brăilencelor noastre… Îl salut
și doresc o vorbă bună de la el. Valete, pueri! (X, Berlin)
Volumul „Poezii” (1910), apărut la editura Minerva, nu trecuse
neobservat. Numele poetului este rostit din ce în ce mai des, mai multe
poezii fiind citate de diferiți critici literari ai timpului. Poetul însuși e
destul de sensibil, mai ales când laudele vin de la câteva voci
autorizate.
Este momentul să menționez un episod, în general puțin
cunoscut, stârnit de un articol semnat de Eugen Porn, director al
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periodicului Noua Revistă Română, prin care poetul Cerna era ridicat
în slăvi, iar ceilalți lirici români - subestimați.
Caragiale răspunde numeroaselor proteste, la 14 februarie 1910
în revista menționată, la rubrica Noutăți, încercând să menajeze
susceptibilitățile tuturor:
Avut-a dreptate Porn criticul să laude pe poetul Cerna?- Da.
Bine-a făcut să atingă, cu acel prilej, susceptibilitatea altor tineri
scriitori de netăgăduită valoare? - Nu.
Erau în drept cei atinși să protesteze? - Da.
Protestau pe calea potrivită în cauză? - Nu.
Afirmând că, de la o vreme, se publică la noi destul de multe cam prea
puțin îngrijite, criticul Porn spune adevărul? - Da.
Are adevărul a face cu vârsta, cu situația specială, cu confesiunea
aceluia care îl spune? - Nu.
Stă în căderea Parlamentului acordarea drepturilor cetățenești? Da.
Poate fi chemat parlamentul să dea, potrivit regulamentului
respectiv, prin majoritatea de voturi, soluțiuni supreme într-o dispută
literară, artistică ori științifică? - Nu.
Se poate încumeta un tânăr începător să vorbească foarte de sus
despre o întreagă mișcare literară contemporană? -Da.
Trebuie să se plângă de deosebitele neplăceri ce-i atrage după dânsa
primejdioasa lui încumetare? - Nu [...]”
Caragiale, asumându-și rolul bătrânului înțelept, adoptă un ton
conciliant, încercând a împăca „sfezile dintre tineri”. Deoarece în focul
polemicii se ajunsese la expresii vexatoare (inclusiv - discriminări
rasiale), Caragiale simte nevoia să potolească spiritele: „Numai iuțeala
vârstei îi strică, și cari, când se-nfierbântă la gâlceavă, toți deopotrivă,
și de o parte și de alta, și au și n-au dreptate... Da’ lasă-i, că le trece lor
iuțeala cu vremea”.
În februarie-martie 1911, Cerna se concentrează asupra
redactării lucrării de doctorat, făcând eforturi mari pentru a o termina.
În vară se află din nou la Sinaia, sperând într-o ameliorare a sănătății
sale.
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În 1912 Academia Română îi acordă lui Cerna „partea cea mai
importantă a premiului Adamachi”, în valoare de 3000 lei, pentru
volumul de versuri apărut în 1910. Duiliu Zamfirescu, în referatul său,
apreciază volumul „Poezii”, mai puțin poezia de atitudine socială
„Poporul”. Vestea premierii de către Academie se aduce lui Cerna la
Leipzig prin scrisoarea semnată de Iacob Negruzzi, președinte, și D.
Sturdza, secretar general (21.V.1912).
G.T. Kirileanu îi scria din Suceava:
Primește aici prieteneștile cuvinte, odată cu mult îmbucurătoarea
știre a premiului Academiei Române. Din toată inima te felicit pentru
această recunoaștere binemeritată și-ți urez să scapi cât mai curând
de povestea examenelor, spre a te simți iarăși cu sufletul liber.
Bucuria prietenilor și cunoscuților lui Cerna din Germania a fost
pe măsura importanței evenimentului. Caragiale l-a felicitat din toată
inima, simțindu-se parcă răzbunat: nu fusese prețuit în țară, nu fusese
premiat de Academie și nu primise recunoașteri oficiale. Se expatriase
la Berlin, căutându-și un loc de refugiu, de recreere, „de scăldare a
sufletului în lumina civilizației”.
Așa cum am mai menționat, Cerna frecventa familia Caragiale la
Berlin și, deși era preocupat de problema doctoratului, își găsea timp
pentru meditațiile lui Luki. Într-o scrisoare către Zarifopol (21.II.1912)
Caragiale se arată intrigat de comportamentul lui Cerna în legătură cu
atmosfera creată în familie:
...Cerna a fost pe la noi când eram la Lipsca, dar n-a vrut să intre fiindcă nu poate suferi lumea care vorbește franțuzește - slăbiciune de
intelectual-cultural. Cât o sta aici Barozzi, n-are să vie. - Ale lumii!
Socrat Barozzi este aici: cât e Luki la școală Socrat cântă din vioară;
când vine Luki, joacă amândoi table, ca doi juni elini ce sunt.
(CCCLV)
Pe 12 VI., dând din nou glas bucuriei sale pentru apropiata
întâlnire cu prietenul Zarifopol la concertul din restaurantul preferat
din Leipzig, Caragiale simțea nevoia să-l vadă și pe Cerna alături de ei.
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Încă din 1904 își exprimase admirația pentru „tânărul filozof, distins
matematic și mare meloman”, aprecieri care au rămas constante până
la sfârșitul, destul de apropiat, al maestrului. Cu câteva zile înainte de
moarte, Caragiale îi mai produsese o mică bucurie tânărului poet. Iată
ce îi scria Cerna lui I.A. Rădulescu-Pogoneanu pe 11 iunie:
Zilele trecute a fost Caragiale la Leipzig. Nu m-a anunțat, nici n-am
știut că a fost aici. Am aflat în urmă de la dr. Zarifopol, care mi-a
adus de la dânsul un număr din Ordinea, unde un domn
Mărgăritescu-Cerna publică un mic studiu despre mine. Dar mulți
Cerna mai sunt în publicistica română! Coatu-Cerna, Stănescu-Cerna,
Mărgăritescu-Cerna etc. etc. Literatura noastră s-a cernit rău [...].
Pe 16.VI., din Leipzig, trimite marelui său prieten, pentru care a
nutrit și o adevărată devoțiune filială, o carte poștală, prin care poetul
îl felicită pentru versurile lui Mateiu I. Caragiale, recent apărute în
revista „Viața românească”:
Iubite nene Iancule,
Băiatul dumitale e un talent remarcabil. Cele mai multe dintre
poeziile sale sunt simple schițe, momente prinse în versuri bine legate.
Dar câtă poezie și fantezie e în unele din ele („Noapte roșie”,
„Cronicarul”) și cât meșteșug de caracterizare dovedesc altele
(„Boierul”, „Trântorul”). Trecutul nostru tot înviat în câteva
rânduri! De mult n-am mai cetit o strofă așa de frumoasă cum e
aceasta:
Desprins de stemă parcă, spre depărtări senine,
Un corb bătrân și-ntinde puternic negrul zbor,
Și-n liniștea adâncă, din când în când, ușor,
Din ulmi cad frunze moarte, plutind în clipe line.
Te felicit cu adâncă fericire, nene Iancule! O parte din
puternicul d-tale talent a întinerit în odrasla d-tale, luând o
formă proprie și făgăduind flori care nu se scutură niciodată.
Al dumitale prea plecat,
Cerna.
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Mai mic cu aproape patru ani decât Cerna, Mateiu Caragiale
studia dreptul la Berlin din 1904 (la București între 1905 și 1919), fără
să-și termine studiile. A debutat în 1912 în revista menționată, cu 13
poezii: Clio, Lauda cuceritorului, Prohodul războinicului, Noapte
roșie, Călugărița, Boierul, Aspra, Înțeleptul, Cronicarul”, Domnița,
La Argeș, Trântorul, Curțile vechi. Entuziasmat, Cerna caracterizează
sumar patru poezii și își exprimă convingerea în existența „unui talent
remarcabil”.
Rândurile lui Cerna nu exprimă, în niciun caz, o notă de
complezență. Ele sunt expresia unui caracter și a nobilelor sentimente
ale autorului poeziei „Iisus”, care îl uimise altădată pe Caragiale („Tu ai
scris poezia Iisus?”).
Iubite Cerna,
îmi place să cred că nu exagerezi peste măsură dintr-un exces de
magnanimitate, și că în încercările băiatului meu poate fi și ceva real
care te-a atins, inspirându-ți interes și simpatie.
Îți mulțumesc pentru el, care nu știe încă ce prețios sufraj a avut
noroc să obțină, și te salut cu toată prietenia ce mi-o cunoști.
Al dumitale, cu părintească dragoste,
Caragiale.
Caragiale, el însuși poet și, deci, destul de reticent în privința
laudelor (în legătură cu sine și cu membrii familiei sale, Mateiu și Luki,
ambii creatori), aduce, indirect, un elogiu lui Cerna („ce prețios sufraj a
avut noroc să obțină”), salutându-l afectuos, în numele prieteniei lor.
Pe 9/22.VI.1912, I.L. Caragiale moare subit la Berlin. Pe 14 iunie P.
Cerna ia parte la înmormântare, împreună cu Delavrancea, Vlahuță,
Dobrogeanu Gherea, Paul Zarifopol.
La moartea lui Caragiale, de la Berlin, Zarifopol îi trimitea lui Cerna
aceste informații:
Iubite domnule Cerna,
Până acum nu s-a hotărât dacă se transportă cadavrul în țară, ori se
îngroapă la Berlin. Mâine seară sosește, probabil, Delavrancea. Te
voi aviza la timp de hotărârea definitivă.
185

Cordiale salutări,
Zarifopol
Pe 18 iulie Cerna termină lucrarea de doctorat.
Într-o scrisoare către I.A. Rădulescu-Pogoneanu (9.XII.1912, din
Leipzig), Cerna comenta astfel ecourile de presă din țară: „Ai asistat la
înmormântarea lui Caragiale? Ai auzit ceva de discursuri? Eu le-am
cetit în Universul. Toate - forțate sau puțin modeste. [...].”
Soarta a vrut ca peste câteva luni Cerna să moară - pe 26 martie
- la Leipzig. Pe 28 martie avea loc înmormântarea sa:
În după-amiaza zilei de 10 aprilie... ne-am strâns toți românii în
cimitirul central, la marginea orașului, în apropierea marelui
monument al Bătăliei popoarelor. Un fundal care nu se poate numi
numai trist, ci tragic. Plouase. Bătea un vânt rece...”
(dr. Valeriu L. Bologa, martor al ultimelor
zile ale poetului).
Rămășițele lor pământești au fost aduse după câtva timp și
depuse la Cimitirul Bellu din București…
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O LUCRARE DE EXCEPȚIE LA TULCEA
Gheorghe ȘEITAN
Cartea ,,Grădina Maicii Domnului”/Elemente de ornamentică
tradițională/ Rădăcini, autor Dan Arhire, București - Editura
Etnologică, 2020, este o lucrare monumentală, atât ca dimensiune, cât
și ca bogăție de informații, căreia nu-i găsesc un precedent în spațiul
cultural nord-dobrogean, în care ne aflăm, și printre puținele de acest
gen din țară.
În ce privește autorul acestei cărți, pentru un lector avizat –
tulcean, cu atât mai mult - el nu este un necunocut.
Volum este unul științific greu de încadrat într-o anume specie, pentru
că se află în el cunoștințe din mai multe domenii: etnologie și folclor,
istorie antică și arheologie, religie și mitologie, semiotică și lingvistică.

- În primul rând avem de-a face cu un studiu etno-istoric, întrucât se
hrănește din două discipline - etnologia și istoria;
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- în al doilea rând are toate caracteristicile unei lucrări
de
antropologie culturală, pentru că se ocupă cu viața culturală a
omului;
- în al treilea rând se încadrează în ceea ce numim arheologie
culturală, deoarece sondează în cele mai adânci straturi de cultură;
- în fine și în al patrulea rând este o carte de mitologie comparată,
întrucât apelează la mituri arhaice pentru a explica diferitele elemente
ornamentale tradiționale. Dincolo de toate aceste posibilități de
înscriere pe un anume traseu științific, aș numi-o o carte pentru
recuperarea memoriei pierdute.
Lucrarea Grădina Maicii Domnului/Elemente de ornamentică
tradițională interferează în substanța sa cu scrierile lui Mircea Eliade,
Maria Gimbutas și René Guénon, dezvoltă ideile acestor clasici și aduce
în sprijinul temelor și motivelor sale documente concrete, tot acest
efort fiind circumscris scopului propus : să evidențieze și să
argumenteze vechimea și originea ornamentației tradiționale
românești și ale simbolisticii pe care aceasta o presupune. La fel ca la
Mircea Eliade, studiul de față arată că ,,de multe ori, credințe și
obiceiuri încă vii în anumite regiuni eminamente conservatoare din
Europa (printre care trebuie întotdeauna numite Balcanii și România),
revelează straturi de cultură mai arhaice decât cele reprezentate, de
exemplu, de mitologiile clasice greacă și romană”. Autorul merge pe
urmele Mariei Gimbutas, celebrul arheolog american de origine
lituaniană care a probat existența unei divinități feminine
dominatoare, în perioada culturii neolitice și a epocii bronzului din
vechea Europă. Paginile din Grădina Maicii Domnului ne aduc aminte
de simbolistica lui René Guénon, prezentată în Simboluri ale științei
sacre, dar și de faptul că el a indicat un mod superior de a valorifica
folclorul, teorie căreia prezenta lucrare i se conformează. Această carte
va fi mai bine înțeleasă dacă vom lua în considerație ceea ce savantul
francez scria în urmă cu aproape o sută de ani despre folclor:
Concepția însăși despre folclor, așa cum e înțeleasă în mod
obișnuit, se bazează pe o idee total greșită, anume aceea că ar exista
,,creații populare” produse spontan ale masei; întrezărim de îndată
strânsa legătură dintre acest mod de a vedea lucrurile și prejudecățile
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„democratice”. Așa cum foarte bine s-a spus, interesul profund trezit
de toate tradițiile așa-zis populare rezidă în aceea că ele nu sunt de
origine populară... Când o formă tradițională e pe punctul de a se
stinge, ultimii ei reprezentanți, pot, în mod voluntar, să încredințeze
memoriei colective ceea ce de altfel s-ar pierde ireversibil; este, în
definitiv, singurul mijloc de a se salva ce mai poate fi salvat, într-o
anumită măsură.
Rămânând în cadrele comparațiilor ce se pot face, Dan Arhire
procedează ca și Nicolae Densușianu atunci când apelează la colindele
și baladele românilor pentru a-și extrage de acolo o mitologie istorică și
preistorică; astăzi rezolvările lui Nicolae Densușianu nu mai sunt
actuale, însă metoda sa de cercetare continuă să fie valabilă.
Privită astfel, ,,Grădina Maicii Domnului” este o carte a
descifrărilor unor semne și simboluri care au călătorit din preistorie
până în zilele noastre, înscrise fiind pe țesături, stâlpii funerari și cei ai
caselor, arhitectura și mobilierul țărănești, ouă încondeiate, hainele
țăranilor, instrumente și unelte ale păstoritului și torsului, ceramica
tradițională, troițe, fântâni, bordeie, biserici și obiecte de cult creștin,
ogeacuri de vetre, cocături și pecetare și altele ce se pot grupa sub
denumirea de ,,ornamentică tradițională”. Demn de reținut este faptul
că Dan Arhire, deși nu vine din „sistem”, adică din lumea cercetătorilor
etnologi, a compensat acest dezavantaj prin pasiune, iar uneori, cum
este și cazul de față, lucrurile făcute cu pasiune pot ieși chiar mai bine
decât cele rezultate din cadrele înguste și stricte ale unei sarcini de
serviciu, să zicem. Punctul de plecare și imboldul inițial al acestei
lucrări de proporții (525 pg., A4) l-a constituit descoperirea unui stâlp
funerar în cimitirul de la Niculițel în toamna anului 1996, ulterior
autorul desfășurând o amplă documentare asupra temei și o amplă
cercetare pe teren, însumând peste o sută de cimitire din România,
Republica Moldova și Bulgaria, douăzeci și două de muzee, cincizeci și
opt de biserici din lemn, un mare număr de case și obiecte de inventar
gospodăresc. Implicit se face demonstrația că la baza lucrării nu au stat
idei preconcepute, ci ea este rezultatul acestor investigații la capătul
cărora se probează cu documente că în ornamentica tradițională
românească există tulburătoare asemănări cu elementele de
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ornamentică preistorice, luate în general, și ale reprezentării Marii
Zeițe în special, numită și Marea Mamă, nume ales și de autor. Însă
cercetarea sub aspect bibliografic trece dincolo de granițele țării,
ajungând până în Norvegia, Rusia, Franța, Italia, Grecia, Serbia,
Finlanda, Lituania, Irlanda, nordul Africii etc. Prima parte a lucrării,
intitulată ,,Izvoare”, se deschide printr-o incursiune în paleolitic,
mezolitic și neolitic, pentru a reține, printre altele, din aceste etape
istorice ale evoluției umane, forme de morminte înconjurate cu pietre
ce se mai găsesc și astăzi în spațiul românesc sau irlandez, pajure
fabuloase ce se află în cântecele de zori, cerbul uriaș (Cerbul Păros din
paleolitic) – vehicol spre stări și lumi superioare, care a făcut posibile
colindele de cerb ce se incantează încă în vremurile noastre de Crăciun,
ritualuri de mutilare și înmormântare ce pot explica unele aspecte
enigmatice din basmele, legendele și cântece de șezătoare, ,,țâțânile
lumii” (descoperite la Cuina Turcului mileniul XI Î.H.) - un motiv aflat
încă pe ștergare, broderii și țesături. În sanctuare sau templele antice,
arheologii au găsit căsuțe miniaturale ce păstrau cerealele spre a se
sacraliza și a fi amestecate cu cele destinate însămânțării, la fel cum
țăranul român încă mai făcea la sfârșit de secol XX, de Moșii De Florii
sau de Macavei.
A doua parte, numită ,,Trecerile”, începe sub semnul
elementelor arhetipale din scrierile lui Carl G. Jung, pentru a continua
cu simboluri ale muntelui - cu derivațiile sale grota și piatra - vetrei,
oului, brâului, taurului și ale mării. Simbolul central de la care radiază
toate ipotezele prezentate în carte este cel al Marii Mame – zeitatea
fertilizatoare și protectoare a societăților preistorice, înrădăcinată
adânc în conștiințe cu atribute ce au fost transferate Maicii Domnului
din creștinismul cosmic european. Unul dintre simbolurile sacre
reprezentând această divinitate feminină este ,,păpușa”, despre care se
afirmă: ,,Anumite obiceiuri și ritualuri ale culturii tradiționale
românești confirmă natura divină a simbolului păpușii, forma ei
cruciformă și antropomorfă ajutând-o să preia asupră-i simbolul marii
divinități feminine, precum și să-și mențină simbolul sacralității, chiar
și în creștinism”. Există în cartea de care discutăm un contact
permanent cu literatura folclorică - colinde, cântece bătrânești,
descântece, cântece de Zori și de Brad, basme - la care autorul apelează
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pentru a-și argumenta ipotezele și ideile lansate. Astfel, Dan Arhire
aduce alături de ornamentică și literatura populară, arătând că ele, cele
două câmpuri de creație ale culturii tradiționale, se lămuresc și se
luminează reciproc, dovedindu-și aceeași vechime multimilenară și
deducându-le dintr-un univers simbolic și mai mult, chiar inițiatic.
Răzbate din fiecare pagină străbătând mileniile, traversând religiile și
sfidând uitarea, această admirabilă întâlnire între Marea Mamă din
preistorie și Maica Domnului din cultul creștin actual, o joncțiune
posibilă prin simbolurile sacre ce spiritualizează omul și îi dau un sens
vieții. Concluzionând, să spunem că ne aflăm în fața unei lucrări
valoroase, fără precedent în spațiul cultural tulcean și anticipăm că nu
va fi egalată prea curând. Câteva cuvinte despre titlu. ,,Grădina Maicii
Domnului” nu este un titlul original, dar este adevărat. Dan Arhire care
este și publicist, a știut cu siguranță acest lucru și a sacrificat în mod
deliberat originalitatea în avantajul concordanței dintre titlu și
conținut. Aceasta, deoarece în paginile acestei cărți Maica Domnului și „grădina” sa din creștinism! - se unește peste milenii cu Marea
Mamă din paleolitic și neolitic, prin simboluri sacre ce spiritualizează
omul și îi dau un sens vieții.
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„LIMBA ROMÂNĂ A FOST DESTINUL SĂU!”
In memoriam Nicolae Pacev
Dr. Ivo GHEORGHIEV
Președintele Uniunii Etnicilor Români din Bulgaria (AVE)
De azi, 12 decembrie 2020, românul Nicolae Pacev din
Kozlodui, Bulgaria, nu mai este printre noi! A plecat să se odihnească,
după o viață grea și după suferințe fizice și sufletești poate numai de el
știute.

L-am cunoscut în urmă cu peste 25 de ani când am filmat la sud
de Dunăre, în Bulgaria. Căutam români care, în ciuda politicii agresive
de asimilare din parte guvernului bulgar, reușeau să mențină vie
flacăra românismului. Ne-am mai întâlnit în vara anului 2018, când a
mers cu noi prin toate localitățile de la sud de Dunăre unde soldații
români au luptat pentru independența României în 1877.
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Era bolnav. Grav. Obosit de viață, încerca să își dăruiască fiecare
clipă din viața pe care o mai avea de trăit limbii române și neamului
său românesc, neam din care a făcut parte.
Nicolae Pacev a fost descendentul unor români din Poiana
Mare-Dolj, care au trecut la sud de Dunăre în secolul al XVIII-lea. Erau
din neamul Rață, nume rebotezat în 1936 de oficialii bulgari în Pacev.
A fost muzeograf la Rahova, apoi profesor de istorie și limba franceză.
Pentru că limba română a fost scoasă din școlile Bulgariei, Nicolae
Pacev a organizat cercuri de limba română la el acasă. A fost scos din
învățământ și a muncit ca… porcar la ferma unui bogat al momentului…
Dar nu s-a lăsat. A scris o carte despre istoria orașului Kozlodui,
iar pentru o mai bună documentare a trebuit să treacă Dunărea în
România. A scris chiar și un „dicționar românesc local (arhaic)” cum îl
numea el.
Nicolae Pacev a fost un luptător și a căutat mereu adevărul.
Nu a încetat niciodată să spună deschis și să strige de acolo din
Kozlodui că la sud de Dunăre există români:
Despărțiți numai de apele fluviului, noi trăim o viață a
românilor pe deplin izolați în străinătate, într-o alianță cotidiană
amenințătoare cu asimilarea!
Limba română a fost destinul său!
Dumnezeu să-l odihnească!
FORMULA AS, despre Nicolae Pacev
„De mai mulți ani, Nicolai Pacev predă limba română copiilor
din Kozlodui și celor din satele din împrejurimi, care vin de la
kilometri distanță, în fiecare sâmbătă și duminică, pentru a învăța. O
masă lungă cu abecedare. Harta României, portretul lui Eminescu.
„Sunt în jur de 20 de copii la cursul de limba română. Acum, din
cauza presiunilor, părinții au fost avertizați că și-ar putea pierde locul
de muncă dacă își romanizează copiii, și câțiva dintre ei au renunțat.
Pentru unii, vin bunicii să învețe și refac lecția acasă, cu nepoții. Un
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timp, statul român ne-a ajutat, în sensul că primeam o sută de euro pe
lună prin Departamentul Românilor de Pretutindeni. Era mai degrabă
un fel de ajutor ca să plătim curentul și, mai ales, lemnele iarna, că nu
puteam să țin copiii în frig. Anul trecut însă nu s-au plătit decât patru
luni, iar anul acesta deloc. Eu totuși am ținut mai departe lecțiile.
Copiii nu au mers decât la școli bulgărești, iar bătrânii vorbesc în graiul
vechi românesc. Unui copil care vine să învețe limba română, ca să
înțeleagă poveștile bunicii, nu pot să îi spun că România nu a găsit o
sută de euro pentru mine. (MANOLE, Cătălin, 2011”. Românii din
Bulgaria , în Formula AS, nr. 968)
NICOLAE PACEV, despre sine însuși
Nu vreau să fie uitată esența noastră!
Pentru acest fapt am lucrat cu inima mare,
dar – vă spun! – oamenii de la putere
niciunul nu m-a ajutat niciodată! Am fost
acuzat că sunt „denunțător românesc”, că
sunt „agent românesc”, că sunt trădător al
patriei! Eu vreau clar să spun: patria mea e
Bulgaria, dar patria străbunilor mei e
România! Eu am crescut în situație
românească: obiceiuri, vorbire, absolut tot!
Cântecul mamei încă îl știu, de când am fost mic! Ea mi-l cânta așa:
„Nani, nani, puiul mamii!”, în română, nu în bulgară. Așadar am stima
sinceră, cordială, spre patria mea natală de acuma, Bulgaria, dar
nimeni nu poate să mă convingă că nu sunt român, că sângele meu nu
e românesc, că esența mea etnică nu e românească! Știu că nu suntem
tăcuți, oameni de felul meu care vorbesc așa!
Unii preferă să mai tacă, ca să n-aibă neplăceri, dar este păcat
mare că nu ni se dă voia să facem astfel încât cultura românului,
obiceiurile românești, absolut tot ce ține de asta să fie explicate! Ca
profesor de istorie și limba franceză la liceu am încercat să fac cercetări
legat de neamurile mele, care de unde au venit. Frica a fost foarte
mare, nu mi-au dat răspunsurile! Când am cerut elevilor să-mi dea
numele neamului lor, de unde a venit, răspunsul a fost că „Bănuim că
numele este bulgăresc”! Atunci am luat-o din casă în casă, din neam în
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neam, singur, și trebuie să vă spun că am fost persecutat! Poate să vi se
pară minciună, dar am rămas și fără salariu, am fost alungat de la
lucru, am fost lăsat așa, să ajung porcar, să am vaci, să am capre, ca să
scot pâinea nepotului! Soarta mi-a fost foarte grea, dar eu am fost
persecutat nu doar pentru limba română! Tatăl meu, cu 6 ha de
pământ, a fost unul dintre cei mai celebri anticomuniști de aici! El a
fost condamnat 17 ani, iar eu am trăit, de la vârsta de 10 ani (11 ani, că
atât l-au ținut în închisoare, nu 17) cu traista la spinare, traversând
Bulgaria din temniță în temniță și din lagăr de concentrare în lagăr de
concentrare. Când m-am prezentat și ca român, neplăcerile au fost
foarte mari și nu mi s-a dat dreptul să scriu cărți! 25 de ani a trebuit să
aștepte prima mea carte până să poată fi tipărită, DUPĂ (!) ce au căzut
comuniștii de la putere! Eu mă închin și fac cruce – dacă, trebuie, din
sângele meu să fie! – și afirm: niciodată nu am căutat nimic altceva,
decât nudul adevăr istoric! Pentru că am văzut foarte bine că istoria e
plină cu depravări! Am vrut să fiu om al istoriei, nu om al
împrejurărilor!

Nicolae Pacev la mormântul păriților săi, Kozlodui, 30 iulie 2009,
Foto: Emil Țîrcomnicu
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