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Editorial

Cu plecăciune, Domnule Eminescu!
Proporţiile sărbătorii decretate ca aparţinând culturii naţionale sunt circumscrise valorii 

de simbol al celui care a dat numele ei: Mihai Eminescu. 15 ianuarie este o zi de vibrant 
recurs la  memoria naţională. Nu există cetăţean mic sau mare al acestei ţării care să nu 
ştie recita măcar versurile învăţate la şcoală din lirica eminesciană, care să nu cunoască 
povestea de dragoste  a poetului, tragismul morţii lui, opiniile criticilor asupra operei lui 

monumentale. Tot mai mulţi îşi îndreaptă atenţia spre reanalizarea discursului publicistic, a 
poziţiei lui intransigente de apărător al unor principii, clarviziunea mesajului său jurnalistic, 

acribia judecăţilor, argumentaţia.
Să vorbim despre Eminescu la sărbătoarea naşterii lui este o datorie morală a oricărui bun 
român. Să vorbim, deci, despre Eminescu, cel tot atât de mare gazetar pe cât de mare a 

fost poet, cu vocaţii paralele cum le denumea Şerban Cioculescu. 
Şi nu omagiindu-i opera, căci pentru aceasta sunt criticii şi istoricii literaturii, ci pentru a 
cunoaşte mai bine biografia celui mai mare poet - gazetar român al tuturor timpurilor cu 
ineditele informaţii - eveniment petrecute la malul mării cu şi despre Eminescu, aşa cum 

le-a păstrat  memoria presei.
Cu siguranţă, Eminescu a iubit Dobrogea, căci a scris deseori despre ea, chiar în timpul 

şi imediat după războiul de independenţă şi, înfocat ca în toate scrierile sale politice,  
sublinia ori de câte ori avea prilejul: ”Dobrogea este o dependenţă naturală a Ţării 

Româneşti, din punct de vedere istoric dreptul nostru asupra Dobrogei este incontestabil. 
Romană din vremea împăratului August, loc de exil al poetului Ovidiu, bizantină în urmă 
- trecând de la asanizi la Ţara Românească, ea a rămas Ţării Româneşti, până ne-a fost 

luată de turci şi de nimeni altul”.
A fost la Constanţa în vara lui 1882, se ştie asta din cele 93 scrisori de dragoste pentru 
Veronica Micle,din care patru sunt expediate din Constanţa, iar reporterul îndrăgostit 
presară printre lacrimi şi alintături şi date de importanţă documentară despre oraşul- 

staţiune, dar şi despre munca lui la “Timpul”.
“Dulcea mea doamnă/Eminul meu iubit”

Poate că nici un dar mai tulburător nu putea să ni se facă nouă, românilor, decât 
descoperirea şi publicarea pentru prima dată a celor 93 de scrisori de dragoste semnate 
de Poet. Este atât mister, atâta senzaţional în această descoperire încât parcă nu-ţi vine 
a crede! Cum altfel se poate explica că de la scrisoarea descoperită de Augustin Z.N.Pop 

şi publicată în revista “Tomis” în 1969, nu s-a mai petrecut nici un eveniment care să 
ajute la cunoaşterea vieţii poetului! Şi deodată ne trezim cu nişte scrisori păstate la secret 

→
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amar de timp,  ajunse în Italia, depozitate într-o 
bancă elveţiană, trecute Atlanticul, descifrate 

de o româncă, Christina Zarifopol-Illias, la 
Bloomington, Indiana, SUA, încredinţate unei 
edituri din Iaşi, POLIROM, şi primind bunul de 
tipar în noiembrie 2000. Dincolo de această 

splendidă carte de dragoste există  în această 
corespondenţă cu Veronica Micle  un material 
excepţional, necunoscut de publicul larg, gata 
să fie introdus în întregul biografic al celui mai 

mare Poet al tuturor vremurilor româneşti. 
Despre prezenţa lui Eminescu la Constanţa 
s-a ştiut abia când s-a publicat scrisoarea 

descoperită de A.Z.N.Pop în revista “Tomis”. 
Lipsa oricărei informaţii de până atunci lăsase 
istoricilor dreptul la ipoteza că Eminescu ar fi 
cântat marea fără să o vadă vreodată. Iată că 
epistolei din 16 iunie 1882 expediată Veronicăi 

din mansarda Hotelului Angleterre-Chiustengea, 
care poate fi asemuită cu un documentat 

reportaj jurnalistic despre oraşul de la malul 
mării, mai există  alte două, datate 20 şi 24 iunie 

acelaşi an.
În iunie 1882, Eminescu era bolnav şi singur: 

”Dragul meu Momoţel, Dacă nu ţi-oi scrie câteva 
zile, atunci să ştii c-am plecat. Nu ştiu încă bine unde să plec: la Pucioasa, la Strunga, 

la Balta Albă, la Lacul Sărat, dar destul  că de plecat trebuie să plec, căci picioarele 
mele au nevoie, fie de băi sărate, fie de băi alcaline, dar însfârşit de băi care au un efect 

determinant asupra pielei./…/ În scrisoarea cunoscută din data de 16 iunie el descrie cum 
s-a decis să vină la mare, cum a pierdut vaporul la Giurgiu, cum a ajuns să facă băi printre 

puţinii sezonişti, căci apa era rece şi afară de el nimeni nu se scălda în mare.”O să mă 
întrebi ce efect mi-a făcut marea, pe care o văz pentru-ntâia oară? Efectul unei nemărginiri 

pururea mişcate.”
Din păcate, aflăm din cea de-a doua scrisoare adresată “dulcea mea amică”, că “pentru 
28 a lunii curente sunt rechemat de afaceri la Bucureşti, căci colegii mei pleacă amândoi 
la 1 iulie./…/Cât despre bubele mele, toate s-au închis, afară de una la piciorul drept care 
e foarte îndărătnică. Noutăţi de pe aici nu vei fi aşteptând şi-ntr-adevăr nici n-aş avea ce-
ţi scrie decât că verdeţurile ne vin direct din Ţaringrad şi că pustietatea de prin prejur nu 
produce nimic. Neavând nici un râu şi lipsită de ploaie recolta arăturilor e nulă, de aceea 
oamenii nici nu prea ară şi se-ntemeiază mai mult pe creşterea de vite. Viaţa e monotonă 
şi peste zi târgul pustiu. Şed în mansarda mea şi cetesc economie politică, pregătindu-

mă pentru trista campanie de vară, pentru caniculă, când, singur, la “Timpul”, voi trebui să 
scriu în fiece zi altceva.”

Desigur, Eminescu cunoştea nu numai efectele talasoterapiei, ci şi ale nămolului 
sapropelic de la Techirghiol. Începuse în timpul acesta marea goană după cumpărarea 

pământurilor din jurul lacului. Hagi Pandele cumpărase 1000 hectare, Mihail Kogălniceanu 
peste 400 hectare, din care anul următor îi va vinde o parte lui Ioan Movilă, întemeietorul 

staţiunii Carmen Sylva. Acesta primise din partea medicului Companiei engleze care 
construise calea ferată Cernavoda Constanţa, dr.Bernard, recomandarea să valorifice 
nămolul de Techirghiol. De altfel, un eşantion din acest produs extras din fundul lacului 

sărat participase la Expoziţia universală de la Viena încă din 1873, împreună cu buletinul 
de analiză a 50 izvoare cu ape minerale din Ţara românilor şi toate la un loc câştigaseră 

diploma de onoare.
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Cum arăta Constanţa pa care o descoperea Eminescu pentru prima dată?
 Farul genovez, cazinul cel vechi, casa lui Kogălniceanu, cimitirul turcesc, acolo unde la 
4 septembrie 1883 se va pune piatră de temelie pentru catedrala ortodoxă. Portul era un 
mic adăpost, 200 metri de dig, 200 metri de chei din lemn, un bazin cu apă în suprafaţă 

de circa 4 ha, câteva magazii şi linii ferate. Pe strada Traian se inaugurase de un an 
prima şcoală românească. Apărea săptămânal “Farul Constanţei”. Pe strada Mircea, în 
casele ajutorului de primar Ali Cadâr, funcţiona spitalul comunal. Vis-a-vis erau casele 
colonelului Ahilea Zissu, medic la căile ferate. La intersecţia actualelor străzi Traian şi 

Carol, prin Sulmona, se afla palatul administrativ, - ce pompos nume! - care adăpostea 
şi primele piese ale muzeului regional. În 1880, Kogălniceanu, Haşdeu şi B. Ştefănescu 

vin din partea Academiei Române să stabilească ce se va face cu puzderia de relicve ale 
antichităţii care tot ies la iveală din pământ cu prilejul oricărei săpături. Dar în 1882 un foc 

distruge şi palatul administrativ  şi parte din piesele deja adunate.
La 1880, Barbu Delavrancea descria locul  de promenadă – bulevardul Elisabeta, 

inaugurat recent: ”Bulevardul e măturat, spălucit, gata a primi pe gentilele baigneuses 
care, în costume simple, dar cu gust se îndrumează spre halta Ovidiu”. Iar Petru Vulcan, 
printre primii gazetari ai locului, îl vedea măreţ, locul cel mai admirabil pentru cură de aer. 

Pomi plantaţi pe partea stângă, felinare din loc în loc, bănci. Cazina a fost construită în 
1880 ca salon de dans,în apropierea farului genovez. O sală construită din paiantă, cu 

pereţii exteriori căptuşiţi cu scânduri vopsite în ulei, unde se organizau baluri de binefacere 
de către Primărie. În vara lui 1881 trupa de teatru Burienescu dădea zilnic reprezentaţii 

scutită fiind de chiria pentru sală, „căci trebuie să încurajăm artiştii noştri, singura 
distracţiune ce avem”, cum motiva în scris primarul Panait  Holban.

Lângă această Cazină, pe un platou situat mai jos de nivelul bulevardului, în faţa unei 
cafenele, s-a construit în acelaşi an, 1881, o terasă aşezată pe pari bătuţi în pământ, pe 
care s-au adus brazde de iarbă, flori şi s-au aşezat mese şi scaune pentru consumatori. 

Pavilionul şi trotuarul dinaintea cafenelei puteau fi folosite de antreprenor doi ani fără 
chirie, dar cu obligaţia să instaleze pe bulevard 12 bănci din lemn vopsite, care să fie 

folosite fără taxe şi să rămână apoi în patrimoniul primăriei. Clădirea Cazinei era iluminată 
în 1882 cu 20 de lămpi amplasate de-a lungul bulevardului şi al străzii ce ducea spre port, 

reprezentând la acea dată 10 la sută din totalul felinarelor din oraş.
Dacă Eminescu a fost la mare în iunie 1882 a citit în “Farul Constanţei” despre campania 

care se ducea pentru realizarea unui monument comemorativ: “Prin prelungirea 
bulevardului, pe traseul căii ferate din strada Ovidiu, înconjurând partea de miazăzi a 

oraşului, monumentul comemorativ de care vorbim va predomina bulevardul, va fi cea mai 
frumoasă poziţiune a oraşului văzut de pe mare şi de pe uscat.”

Compania engleză Danube and Black Sea Railway Company Limited avea în 1882 în 
Constanţa mai multe lucrări-proprietate: drumul de fier Cernavodă-Constanţa, portul 

propriu zis, cu atelajele şi uneltele sale, magazii de cereale, case de locuit din care cea 
mai importantă era Casa Aleon, sau Casa de Piatră, aflată în proprietatea Căilor ferate 

Române.
În 1886, tânărul  publicist I.N.Roman, patriarhul de mai târziu al presei dobrogene, l-a 

invitat pe poet la Iaşi, într-un restaurant, pentru un interviu. Şi relatează despre aceasta 
Horia Roman, fiul lui I.N.Roman, publicist născut la Constanţa şi militant pe tărâmul 
presei în Italia, autorul unor însemnări ale unui jurnalist profesionist cu titlul “Cenuşa 

visărilor noastre”. Eminescu era în plină glorie literară, dar şi cu probleme de sănătate. Se 
cunoscuseră la şedinţele Junimii şi ziaristul devenise un epigon eminescian. După mai 

multe pahare cu vin şi cu mâncare puţină Eminescu îi spuse:”Ştii câte limbi străine vorbesc 
eu? Germana, franceza, elina, italiana, poloneza, spaniola, latina, albaneza, slavona...

/…/ Apoi, ca o demonstraţie practică a  limbilor ce vorbea, se ridică şi începu să  cânte, cu 
glas puternic, nişte melodii bisericeşti în vechea limbă slavonă.” Episodul relatat cuprinde 

în continuare reflecţiile celor doi legate de lipsa banilor şi de nababul Cantacuzino căruia şi 
unul şi altul îi ceruse sprijinul, dar nu-l obţinuseră. →
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În februarie 1888, primăria 
Constanţa organiza un concert 

de binefacere, iar suma rezultată 
din vânzarea biletelor o expedia 
la Botoşani. Există o umilitoare 

chitanţă, frumos caligrafiată 
de mâna poetului prin care se 
confirmă: ”Am primit de la dl 

primar Gheorghe Hasnaş suma 
de una sută şaptezeci şi cinci lei, 
bani trimişi de la un concert din 
Constanţa, pentru care am dat 

aceasta. M.Eminescu, Henriette 
Eminescu, Botoşani, 7 februarie 
1888». Alături de aceste rânduri 
se găseşte şi o adresă a primarului Botoşanilor, către colegul său constănţean în care 

acesta relatează şi peripeţiile banilor:”Suma de una sută şaptezeci şi cinci de lei  trimisă 
de dvs crezându-se pentru incendiaţii din acest oraş, însă informându-ne că este pentru dl 
M.Eminescu i s-au dat în primire dsale, pentru care luându-se chitanţa cuvenită subscrisă 

atât de dsa cât şi de sora dsale, am onoare a v-o înainta, odată cu acesta,
 spre cei parti-vă regulă.”

Într-un rând, Poetul se autopersifla cultivând ironia vitriolardă: ”D.Michaelis Eminescu, 
vecinic doctorand în multe ştiinţe nefolositoare, fost bibliotecar când a şi  prădat biblioteca, 

fost revizor la şcoalele de fete, fost redactor en chef al foii vitelor de pripas, şi al altor 
jurnale necitite colaborator.”

El, care a creat nu numai genială poezie, proză, teatru, critică, ci s-a ocupat studiind 
cu meticulozitate de filosofie, demografie, economie, politică, comerţ, drept, etnografie, 
folclor, filologie, lingvistică, matematică, astronomie, fizică, geologie, biologie, botanică, 

zoologie, artă, istorie, geografie şi câte altele la fel de bine, îşi putea permite o asemenea 
prezentare. Şi tot răpus de modestie scria”Părerea mea individuală în care nu oblig pe 
nimeni a crede e că politica ce se face azi în România şi dintr-o parte şi dintr-alta e o 

politică necoaptă, căci pentru adevărat şi deplina înţelegere a instituţiunilor noastre de azi 
ni trebuie o generaţiune ce-avem de-a creşte d-acu-nainte. Eu las lumea ce merge deja ca 
să meargă cum îi place Dumisale - misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele ţării, e 
creşterea morală a generaţiunii tinere şi a generaţiunii de va veni. Nu caut adepţi la ideea 

cea dintâi, dar la cea de-a doua sufletul meu ţine cum ţine la el însuşi.”
Aşa scria Eminescu - lăsând creşterea morală şi binele ţării pe seama “generaţiilor de 

vor veni.” S-au petrecut, iată, ani mulţi de la aceste testamentare cuvinte şi timpurile s-au 
nărăvit, au adus neghină, au ascuţit nevoile. Acum ar trebui să ne întoarcem spre El, 

cel atât de român, să-l venerăm recitindu-I opera, înţelegându-i mesajele şi semnele din 
adâncuri.

„În liniştea serii, să mă lăsaţi să mor la marginea mării”
Este sigur că visul cel mare al lui I.N.Roman după ce ţara a ieşit din război şi s-a 

împlinit economic a fost să-i ridice un bust de nemurire lui Eminescu la malul mării. 
După Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Cluj, Cernăuţi, era nevoie să se facă unul şi la Constanţa, 
unde fiinţa o filială a Ligii culturale a românilor, cu o vie activitate, ceea ce îl determina 

pe Nicolae Iorga, artizanul ei, să se întreţină periodic şi eficient cu constănţenii. Un 
grup de intelectuali s-au strâns la Liceul «Mircea», au constituit un comitet de acţiune, 

l-au ales pe I.N.Roman preşedinte, acesta a donat primul 1.000 lei, suma cea mai 
mare, lista de subscripţie era publicată periodic în coloanele Dobrogei June. Lista era 
autorizată  de Ministerul sănătăţii şi ocrotirilor sociale în 30 decembrie 1930. Pe listă 

apar cu diverse sume de bani Nicolae Iorga, Simion Mehedinţi, Elena Văcărescu, 
Cincinat Pavelescu, Hortensia Papadat Bengescu. Dar comitetul face mult mai mult. 
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Cheamă să conferenţieze la Constanţa pe 
marii intelectuali ai ţării, editează broşuri 
şi le vinde, tipăreşte şi distribuie pe bani 

fotografiile poetului, organizează concerte 
şi spectacole. Când vine Tudor Vianu la 

Constanţa să conferenţieze, I.N.Roman îi 
spune: ”Pe  gura, ochii şi pe fruntea celui  
mai mare poet al neamului nostru nu voi 

putea îngădui să preumble vulgare degetele 
oricărui ipsosar analfabet. Ar un sacrilegiu. 
Chipul lui Eminescu se cuvine modelat cu 

evlavie adâncă şi cu excepţională înţelegere 
de mâna celui mai mare sculptor al României 

contemporane. Pe acest sculptor îl voi 
alege eu, şi eu singur îmi voi lua întreaga 

răspundere a alegerii.”
Oscar Han  semnează astfel un contract 

direct cu I.N.Roman pentru un bust din bronz 
de 1,5o m reprezentând pe Poet tânăr şi 
figura simbolică reprezentând Elegia, în 

înălţime de 2,10 m. Când Oscar Han a părut 
sceptic că va primi banii cuveniţi, acelaşi 

ziarist i-a replicat: ”Domnule Han, domnule 
Vianu, monumentele nu se fac cu bani, se 
fac cu entuziasm. Uite, vino dumneata cu 

macheta monumentului aici şi-i strâng eu de 
gât pe toţi bogătaşii ăştia, pe toate lighioanele  astea care s-au strâns aici, la Constanţa. 

Scot eu bani”.
Conferinţe s-au organizat nu numai la Constanţa, ci şi la Cernavoda, Medgidia. În ziarul 
Farul Octavian Goga  îşi intitula articolul “Pentru cei de la Pro Eminescu”: «L-aţi ales pe 

Eminescu şi aţi fost pricepuţi în alegere. Omagiul pe care i-l aduceţi vă face cinste, fiindcă 
dovediţi o înaltă înţelegere a culmilor de pe care vorbeşte gândirea noastră. Eminescu 

este şi rămâne  cea mai strălucită încarnaţie a geniului românesc. Vremea de astăzi, cu 
toate izbânzile, ei îi aparţine./…/De aceea aţi avut o intuiţie fericită când vi l-aţi decretat ca 

paznic suprem al sufletelor voastre şi l-aţi turnat în bronz.”
Comitetul Pro Eminescu propune să se încaseze 1 leu în plus la biletele de băi pentru a se 
putea mări fondurile necesare statuii. Este tipărit şi un volum editat de acelaşi comitet Pro 

Eminescu, apărut la Bucureşti, în Editura Universul. 
Solemnitatea inaugurării Monumentului  marelui poet s-a desfăşurat la 15 august 1934 în 

prezenţa regelui Carol al ll-lea. 
Din păcate, încă se face puţin în şcoli pentru cunoaşterea operei lui Eminescu. Este drept, 

la aniversarea din 15 ianuarie se organizează manifestări de către tineri cu dragoste de 
carte, se mai petrece câte un  recital sau o lansare de carte. Dar ce puţin pentru cât merită 

marele Poet, ce anemice şi ce sporadice odele închinate lui! Teatrele noastre lâncezesc 
căutându-şi drumul spre public cu traduceri din dramaturgia de consum, intelectualii 
lansează proiecte străine. Recitaluri din opera eminesciană? Concursuri de poezie? 

Desuet, demodat, anacronic, spun delatorii şi inculţii. Astăzi lumea nu mai are timp, nici 
chef, gusturile s-au schimbat.

 “Nu ne-am trezit noi, s-au trezit secolii din urma noastră şi ne-au scuturat din 
somn,”profeţea cândva Poetul. Oare acum să fie iară  letargică starea naţiunei celei 

mari? El, glasul şi spiritul neamului său, nu mai  apare decât în manuale, la  vreo oră de 
dirigenţie, la cursurile de literatură şi, mai rău, în polemicile din unele reviste de orientare 

şovină.
Aurelia LĂPUŞAN
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Dobrogea, 

Tărâmul făgăduinței pentru toate religiile
Din punct de vedere etnic, Dobrogea este 

un ţinut extraordinar, în accepțiunea omului de 
ştiinţă Eugene Pittard, sau „ţara curioasă”, cum 
o caracterizează Barbu Delavrancea, „cu cele 12 
ori 14 naţionalităţi ale sale ce nu se amestecă. 
Totuşi tătarul nu se ceartă cu mocanul, nici 
acesta cu lipoveanul, neamţul nu se supără pe 
turc, iar părintele catolic este prieten la cataramă 
cu hogea turc”1. În acest ținut binecuvântat de 
Dumnezeu cu pace și dragoste între frați, măsura 
cu care se aplică legile țării „este egală pentru 
toțĭ, atât pentru creștini cât și pentru musulmani. 
Ceva mai mult: Guvernul și administrația țĕreĭ 
maĭ întotd’auna a făcut concesiunĭ și favorurĭ 
musulmanilor pe când creștinilor nu tocmaĭ”2, se 
arăta într-un articol de fond din 
presa sfârșitului de secol XIX.

Privind retrospectiv, în secolul 
al XIX-lea, libertatea religioasă 
era stipulată într-o serie de legi 
și tratate, ce consfințeau buna 
conviețuire între cei ce împărțeau 
același pământ și aceeași apă, 
situați de-a dreapta sau de-a 
stânga Dunării. În Imperiul 
Otoman, în urma Păcii de la Paris 
(13/25 februarie-18/30 martie 
1856), încheiate cu victoria 
Puterilor aliate, sultanul Abdul-
Megid a emis un decret imperial, 
„Hatti Humayium” (18 februarie/2 
martie 1856) prin care garanta 
libertatea creștinilor în Imperiu 
și abroga pedeapsa cu moartea 
de care aveau parte până atunci 
musulmanii care se converteau la creștinism.3

De-a stânga Dunării, între actele normative 
care reglementau apartenența la o religie sau 
alta, amintesc articolul 21 din Constituția lui 
Cuza, adoptată în 1866, în care se specifica: 
„Libertatea tuturor cultelor este garantată întru cât 
însă celebrațiunea lor nu aduce o atingere ordinei 
publice sau bunelor moravuri. Religiunea ortodoxă 
a răsăritului este religiunea dominantă a Statului 

1 http://10info.wordpress.com/2011/03/23/jurilovca-–-un-sat-al-rusilor-
lipoveni-prof-paul-condrat/ accesat 10 mai 2014.
2*** Emigrarea în „Aurora” (Constanța) an I (1894), nr. 6, 13 octombrie, p. 1 
3 Nicolae Chifăr, Istoria creștinismului, vol. II, Sibiu, Editura Universității 
„Lucian Blaga”, 2008, p. 317.

român.”4 De un statut aparte se bucura Biserica 
ortodoxă, care „este și rămâne neatârnată de 
orice chiriarhie streină, păstrându-și însă unitatea 
cu biserica ecumenică a răsăritului în privința 
dogmelor”5.

În anul 1868 o propunere de lege, dezbătută la 
momentul respectiv, stabilea ca evreii să fie scoși 
din dreptul comun, ceea ce le interzicea o serie 
de lucruri: nu aveau voie să iasă în afara orașelor, 
să presteze activități agricole sau industriale. La 
presiunea Marilor Puteri este revizuit6 articolul 
7 din Constituția lui Alexandru Ioan Cuza7, 
amendament prin care se rezolva chestiunea 
evreiască. Clarificarea vine și prin Codul civil, din 
1865, care, prin art. 16, le dă evreilor posibilitatea 

naturalizării individuale.8

Tratatul de la Berlin, semnat 
în data de 13 iulie 1878, a 
condiționat recunoașterea 
independenței noilor state 
balcanice de respectarea 
principiului egalității religioase, 
stabilit în articolul 44: „In 
România, deosebirea credințelor 
religióase și a confesiunilor nu 
va putea fi opusă nimănuĭ ca 
un motiv de excludere saŭ de 
incapacitate în ceea-ce privesce 
bucurarea de drepturĭ civile saŭ 
politice, admiterea în demnitățĭ, 
funcțiunĭ și onorurĭ publice saŭ 
exercitarea diferitelor profesiunĭ 
și industriĭ în orĭce localitate ar 
fi. Libertatea și esercițiul exterior 
al orĭcăruĭ cult vor fi asigurate 

tuturor locuitorilor Statuluĭ român, ca și străinilor și 
nu se va pune nicĭ un fel de piedică atât organisațieĭ 
ierarhice a diferitelor comunitățĭ religióase, cât și 
raporturilor acestora cu capiĭ lor spiritualĭ.”
4 „CAROL I Din gratia lui Dumnedeu si prin vointa notionala Domn al 
Romanilor; La toti de facia si viitori sanetate: Adunarea generala a Rominii 
a adoptat in unanimitate si Noi sanctionam ce urmeaza: CONSTITUTIUNE 
art. 21” în http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1866.php 
accesat 10 iulie 2014.
5 Idem.
6 Titu Maiorescu, Chestia ovreilor, revisuirea art. 7 din Constituție. Discurs 
rostit în ședința Camerei din 10 Sept. 1879, București, Stabilimentul grafic 
SOCECŬ & TECLU, 1888, p. 12.
7 „Însușirea de Român se dobândesce, se conservă și se perde potrivit 
regulilor statornicite prin legile civile. Numai streinii de rituri creștine pot 
dobîndi împămentenirea.”
8 Titu Maiorescu, op. cit., p. 18.

imamul din techirgiol
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În perioada interbelică desfășurarea activității, 
pe teritoriul țării, a cultelor religioase era 
reglementată atât prin Constituția din 1923, care 
stipula că: „Statul garantează tuturor cultelor 
o deopotrivă libertate și protecțiune întrucât 
exercițiul lor nu aduce atingere ordinei publice, 
bunelor moravuri și legilor de organizare ale 
Statului […] raporturile dintre diferite culte și Stat 
se vor stabili prin lege”, cât și prin Legea pentru 
regimul general al Cultelor (publicată în Monitorul 
oficial nr. 89 din 22 aprilie 1928) și Decretul nr. 
177/1948 pentru regimul general al cultelor 
religioase. Este prima lege a cultelor minoritare 
emisă, după o amplă dezbatere parlamentară 
în care fiecare reprezentant și-a argumentat 
discursul cu date istorice și juridice, „Senatul a 
avut pentru întâia oară aspectul unui congres 
pan-religios”.

Conform Legii pentru regimul cultelor, din 
22 aprilie 1928, era garantată libertatea tuturor 
cultelor istorice recunoscute: ortodox, reformat 
(calvin), catolic (de rit latin, grec-rutean și armean), 
evanghelic-luteran, unitarian, greco-catolic, 
armeano-gregorian, mozaic (cu diferitele sale rituri) 
și mahomedan, dar şi funcţionarea asociaţiilor 
religioase, în speță a cultelor neoprotestante, 
care nu contravin bunelor moravuri și care se 
supun legilor privitoare la asociații, în general, și 
la întruniri publice9. În anul 1935 erau interzise: „1. 
Nazarenii, 2. Asociația internațională a studenților 
în Biblie (Mileniști), 3. Adventiștii reformiști, 4. 
Secerătorii, 5. Penticostaliștii, 6. Inochentiștii”10.

O altă reglementare legislativă este Constituția 
României, din februarie 1938, în care Bisericii 
Greco-Catolice i se acorda o mai mare libertate: 
„Biserica ortodoxă creştină şi cea greco-catolică 
sunt biserici româneşti. Religia creştină ortodoxă 
fiind religia marei majorităţi a Românilor, biserica 
ortodoxă este biserica dominantă în Statul 
Român, iar cea greco-catolică are întâietate faţă 
de celelalte culte.” (art. 19). Pe baza Legii nr. 
188 din 24 martie 1945 a fost înființat Ministerul 
Cultelor, titulatură folosită până în anul 1957, iar la 
scurt timp, pe data de 12 mai 1945, a fost adoptată 
Legea nr. 384 pentru organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Cultelor11. Astfel, Direcţia Generală 
a Cultelor avea în subordine două direcţii, una 
pentru cultele ortodox şi greco-catolic (art. 9. alin. 
9 *** Lege pentru regimul general al cultelor (publicată în Monitorul oficial 
No. 89 din 22 Aprilie 1928) în „Tomis” (Constanța) an VI (1929), nr. 9, 
septembrie, pp. 4-5. 
10  Pr. Al. Bucur, Cultele și sectele în fața legilor țării în „Tomis” (Constanța) 
an IX (1932), nr. 11, noiembrie, pp. 325.
11 *** Legea nr. 384/DECRET–LEGE pentru organizarea și funcționarea 
Ministerului Cultelor în „Monitorul oficial” (București) an CXIII (1945), nr. 
105, 12 mai, pp. 3823.

1, punctul a), alta pentru cultele romano-catolic, 
reformat, evanghelic-luteran, unitarian, armeano-
gregorian, mozaic, mahomedan și baptist (art. 9. 
alin. 1. punctul b).

Prin articolul 27 al Constituției din anul 1948, 
Statul recunoștea și garanta libertatea conștiinței 
și pe cea religioasă. Cultele aveau dreptul să 
funcționeze câtă vreme practica lor nu era 
contrarie legii fundamentale a Statului, securității 
sau bunelor moravuri. Învățământul religios putea 
fi organizat doar în școli speciale, controlate de 
Stat. Până în anul 1950, au fost recunoscute de 
Statul român următoarele culte: ortodox, reformat, 
luteran, unitarian(sinodo-presbiterial), mozaic, 
armeano-gregorian, musulman, creştin de rit 
vechi, evanghelic (confesiune augustană), baptist, 
penticostal, creştin după Evanghelie, adventist 
de ziua a şaptea. Cultele greco-catolic12, inclusiv 
cel de rit armean şi rutean13, au fost desfiinţate în 
decembrie 1948 şi reînfiinţate după 1990.

Cosmopolitismul Dobrogei poate fi ilustrat prin 
exemplificarea lăcașelor de cult din cele două 
orașe reprezentative ale începutului de secol 
XX: Tulcea și Constanța. În Tulcea coexistau, în 
afară de bisericile ortodoxe (române, bulgare și 
eline), trei sinagogi, o geamie, a cărei construcție 
a început în anul 1847, o biserică a lipovenilor 
popovi, alta a bespopoveților, o biserică romano-
catolică, alta luterană, o casă de rugăciune a 
lipovenilor nămoliaci, una a anabaptiștilor, un schit 
lipovenesc de călugărițe și o biserică armeană14. 
Tot în aceeași perioadă, anul 1904, la Constanța 
erau, în afară de catedrală: o biserica greacă 
(1867), o biserică bulgară, o biserică romano-
catolică, una protestantă, alta armeană, două 
sinagogi (1772, sinagoga pentru evreii „leșesci”, 
și 1866 pentru cei de rit spaniol15) și șapte geamii, 
dintre care două mari: Mahmudia (1822) și Azizia 
(azi Saligny) (1860)16.

Laura CALOEAN

12 „În urma revenirii comunităţilor locale (parohii) ale cultului greco-catolic 
la cultul ortodox român şi în conformitate cu art. 13 din decretul Nr. 177 
din 1948, organizaţiile centrale şi statutare ale acestui cult, ca: Mitropolia, 
Episcopiile, capitelurile, organele, congregațiunile, protopopiatele, 
mănăstirile, fundațiunile, asociaţiunile, cum şi orice alte instituţii şi 
organizaţiuni, sub orice denumire, încetează de a mai exista.” – art. 1 din 
*** DECRET nr. 358 din 2 decembrie 1948 pentru stabilirea situaţiei de 
drept a fostului cult greco-catolic în „Monitorul oficial” (București) nr. 281 
din 2 decembrie 1948.
13 „Art. 1. Pe data deciziunii de față se recunoaşte înfiinţarea Vicariatului 
General Ortodox Rutean din Republica Populară Română, cu sediul în 
oraşul Sighet judeţul Maramureș.” - Ministerul Cultelor DECIZIE nr. 34.695 
din 2 decembrie 1949 privind organizarea si funcționarea Ministerului 
Cultelor în „Buletinul Oficial” (București) nr. 76 din 2 decembrie 1949.
14 Căpit. M. D. Ionescu, op. cit., p. 416.
15 Ibidem, p. 647.
16 Ibidem, p. 440.
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Sărbătorile lui Făurar

1 februarie
Sfântul Trifon

S-a născut în 
satul Lampsacus 
din ținutul Frigiei, o 
provincie romană 
din  Asia Mică, și 
a trăit pe vremea 
împăraților romani 
Gordian (238-249) 
și Deciu (249-251). 
Încă din tinerețe 
a dobândit darul 
facerii de minuni, 
putând izgoni 
demonii și vindeca bolile. Se cunoaște faptul că, 
prin rugăciune, a oprit invazia lăcustelor care 
devorau culturile şi grânele oamenilor din sat. 

Pe când avea 17 ani, după șase zile de post 
și de rugăciune, Sf. Trifon le-a descoperit celor 
necredincioși existența unui demon care o chinuia 
pe fiica împăratului Gordian, apoi a vindecat-o.

Odată ajuns împărat, Deciu a reînceput 
persecutarea creştinilor. În această perioadă, 
Sf. Trifon a fost arestat și aruncat în temnița din 
cetatea Niceea. A primit moarte martirică în anul 
250, prin tăierea capului, răbdând mai înainte 
multe alte chinuri.

Trif Nebunul. Ocrotitorul viilor și livezilor de 
dăunători, reprezentarea mitologică a preluat 
numele sfântului sărbătorit de Biserică la data de  
1 februarie.

Supranumele de Nebunul are la bază două 
legende care fac trimitere la Maica Domnului. Una 
dintre ele amintește că, pentru marcarea a 40 de 
zile de la nașterea Domnului, Maica Domnului, 
împreună cu Pruncul, ar fi plecat cu o zi înainte 
spre biserica aflată la mare depărtare. Iudeii 
voiau să-l omoare pe prunc cu ajutorul lui Trifon, 
care era conducător, dar, un înger al Domnului 
a făcut ca Trifon să se comporte asemenea unui 
nebun, iudeii nu s-au mai putut baza pe acțiunea 
conducătorului lor și s-au risipit care-ncotro. De 
aici legenda spune că ar veni apelativul de Trif/
Trifon Nebunul.

În popor se spune că ar avea putere asupra 

începutului primăverii. În Dobrogea interbelică 
exista obiceiul ca preotul să stropească cu 
agheasmă locuințele sătenilor. În alte locuri din 
țară sunt diverse ritualuri, care au drept scop 
protecția grădinii și a câmpului. Astfel, în Oltenia 
sărbătoarea marca începerea tăiatului viilor. 
Viticultorii făceau focuri la marginea plantației, 
iar cu o cârpă fumegândă afumau corzile viilor, 
pentru ca butucii să fie feriți de boli și dăunători. 
La sfârșitul sărbătorii se întorceau acasă purtând 
pe cap coronițe împletite din corzi de vie, iar 
gospodina întindea o masă bogată, asemenea 
producției pe care o așteptau în noul an.

În Banat și Transilvania, din zorii zilei bărbații 
curățau pomii și îi stropeau cu agheasmă; pomii 
care păreau că se usucă sau cei ce nu aduceau 
suficient rod erau „amenințați” cu toporul că, de 
nu vor rodi, vor fi tăiați. 

2 februarie
Întâmpinarea Domnului

Evenimentul aminteşte de închinarea Domnului 
la Templul din Ierusalim, eveniment petrecut la 40 
de zile de la naşterea lui Iisus Hristos. Fecioara 
Maria, împreună cu dreptul Iosif, a mers la Templul 
din Ierusalim, închinând pruncul Domnului, 
conform obiceiului din Vechiul Testament. În 
Evanghelia după Luca se istoriseşte că aici, 
îmbătrânit de vreme, îi aștepta Dreptul Simeon, 
un învăţat evreu căruia i se ceruse să traducă 
Cartea lui Isaia. Prorocia lui Isaia în care se 
spunea că: „Iată Fecioara va lua în pântece şi va 
naşte fiu…” Simeon a tradus-o cu: „…femeia va 



11

lua în pântece…”. În repetate rânduri un înger al 
Domnului ştergea cuvântul „femeia” înlocuindu-l 
cu „fecioara”. Pentru necredinţă, lui Simeon i s-a 
făgăduit că nu va muri până ce nu-l va vedea pe 
Fiul lui Dumnezeu născut din Fecioară. În această 
zi a Întâmpinării Domnului dreptul Simeon l-a luat 
în braţe şi, mulţumind lui Dumnezeu, a mărturisit 
strigând: „Acum slobozeşte pe robul Tău Stăpâne, 
în pace, după cuvântul Tău, că văzură ochii mei 
mântuirea Ta care ai gătit-o înaintea feţei tuturor 
popoarelor, Lumină spre descoperirea neamurilor 
şi slavă poporului tău Israel!” (Luca 2, 29-32).

Tot la Templul din Ierusalim era şi o bătrână 
văduvă, proorociţa Ana, care „lăuda pe Dumnezeu 
şi vorbea despre Prunc tuturor celor ce aşteptau 
mântuire în Ierusalim” (Luca 2, 38). Aceasta i-a 
spus Maicii Domnului că prin inima ei va trece 
sabie, făcând aluzie la suferința pe care o va 
îndura la răstignirea Fiului său.

Denumirea populară a sărbătorii este Stretenia 
și, din bătrâni, se spune că este momentul în 
care anotimpul cald, primăvara, se luptă cu iarna, 
ziua fiind favorabilă previziunilor făcute pe baza 
comportamentului ursului, de aici și denumirea de 
Ziua Ursului. Se credea că în cazul în care ursul, 
ademenit cu bucăți de carne, iese din bârlog și 
se sperie de umbra lui (dacă e soare), intră la 
loc, iar iarna ar mai dura aproximativ o lună și 
jumătate. În schimb, dacă pe 2 februarie cerul 
este acoperit, ursul nu-și vede umbra și rămâne 
afară, prevestind apropierea primăverii.

23 februarie
Începutul Postului Mare

În acest an, Postul Mare începe pe 23 februarie. 
A fost rânduit de Biserică atât pentru pregătirea 
celor ce primeau Botezul creştin de Paşti, cât 
și drept mijloc de creștere duhovnicească a 
credincioşilor pentru întâmpinarea Patimilor 
şi a Învierii Domnului. Totodată, aminteşte de 
postul de patruzeci de zile ţinut de Mântuitorul 
înainte de începerea activităţii mesianice, de 
unde denumirea de Păresimi (de la latinescul 
quadragesima = patruzeci) sau Patruzecime. 

Postul Paştilor este cel mai lung şi important 
dintre posturile Bisericii Ortodoxe. Sfinţii Părinţi 
consideră că are origine apostolică; de la 
sfârşitul secolului al III-lea postul a fost împărţit 
în două perioade distincte: cel al Păresimilor sau 
prepascal (până la Duminica Floriilor) şi Postul 
Paştilor sau pascal (din Duminica Floriilor până la 
Înviere). Din acest motiv, durata totală de postire 

este de 48 de zile.
În Postul Mare, Biserica Ortodoxă dezleagă la 

peşte de Buna Vestire (25 martie) şi de Intrarea 
Domnului în Ierusalim (5 aprilie).

28 februarie
Sfinții Ioan Casian și Gherman din 

Dobrogea

Pe data de 
28 februarie, 
B i s e r i c a 
Ortodoxă îi 
sărbătorește 
pe Sfinții 
Cuvioși Ioan 
Casian și 
Gherman din 
D o b r o g e a , 
iar în anii 
bisecți pe 29 
februarie. 

S f â n t u l 
Cuvios Ioan 
Casian s-a 
născut în 
jurul anului 
360, fiind 
considerat întemeietorul monahismului în Apus. 
Prietenul lui, Sfântul Cuvios Gherman, s-a născut 
în jurul anului 368. Cei mai mulţi istorici bisericeşti 
consideră că cei doi sunt originari din Sciţia Minor, 
Dobrogea de astăzi. S-au dedicat vieţii monahale 
încă din tinereţe, mergând la o mănăstire din 
Betleem. În preajma anului 385, cei doi au mers 
în Egipt pentru a cunoaşte vieţuirea părinţilor din 
pustiu. În anul 400 s-au dus la Constantinopol, 
unde era patriarh Sfântul Ioan Gură de Aur, care 
l-a hirotonit diacon pe Sfântul Ioan, iar pe Sfântul 
Gherman l-a hirotonit preot. 

În jurul anului 405 au mers la Roma, încercând 
să-l apere pe Sfântul Ioan Gură de Aur care, cu 
un an înainte, fusese exilat. Sfântul Gherman a 
trecut la cele veșnice la Roma. 

În anul 415, Sfântul Ioan Casian s-a stabilit la 
Marsilia şi a fost hirotonit preot. A întemeiat două 
mănăstiri – una de călugări, cu hramul „Sfântul 
Victor” şi alta de călugăriţe şi a redactat două 
scrieri importante: „Convorbiri cu părinţii pustiei” 
şi „Aşezămintele vieţii de obşte a călugărilor”. 
Sfântul Ioan Casian a murit la Marsilia, în anul 
435.

Laura CALOEAN
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Seminarul musulman din Medgidia, 

O prestigioasă instituţie şcolară şi culturală

Seminarul musulman (medrese) din  
Dobrogea are o istorie  deosebită. Mai 
întâi a funcţionat la Babadag, ca instituţie 
şcolară a comunităţii musulmane, 
înfiinţată în anul 1610. Generalul Gazi Ali 
Pasa, comandant al corpului de armată, 
a donat, pentru întreţinerea lui, moşia sa 
din satul Zebil, de circa 10 000 de hectare. 
În 1837, cu sprijinul sultanului Mahmut al 
II-lea, s-a construit o nouă clădire pentru 
seminarul ce va funcţiona până în 1901, 
cu o întrerupere între anii 1877-1889. 

Primele modificări aduse în structura 
instituţională au fost făcute în 1889, 
când Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, prin ministrul Petre Poni, şi prin 
strădania revizorului şcolar al Dobrogei, 
Ion Bănescu, în baza articolului 21 al Legii de 
organizare a Dobrogei, au redeschis Seminarul 
ca instituţie a statului român, pentru “a forma capii 
moscheilor” şi a se preda tineretului “principiile 
religiunii musulmane”.

Cursurile din cadrul Seminarului musulman 
se ţineau numai dimineaţa pentru ca elevii să 

poată urma şi şcoala primară publică de 4 clase, 
în limba română. Primul director al Seminarului 
a fost imamul moscheii din Babadag, Demirgean 
Efendi.

 In 1895, ministrul Tache Ionescu a înfiinţat 
catedra de limba română, titularul acesteia 

fiind desemnat  dascălul Alexandru Alecu care 
cunoştea bine limba şi cultura turcă, numit director 
administrativ în 1902. Director de studii clericale a 
fost o perioadă Ali Hagi Mustafa.

La începutul secolului, ministrul Spiru Haret 
avea să-l trimită pe directorul şcolii, Alex. Alecu, 
în două rânduri la Constantinopol pentru a 
studia la faţa locului organizarea Seminariilor  

musulmane din Turcia1.  Noul regulament 
va fi făcut pe baza legii organice a 
Dobrogei, la alcătuirea lui avându-se în 
vedere armonizarea intereselor de stat 
ale ţării. Regulamentul realizat de către 
directorul Al. Alecu, din însărcinarea 
ministrului Spiru Haret, cuprindea 36 de 
articole în care sunt dispoziții referitoare 
la condițiile de admitere în seminar, 
structura anului școlar, examenele de 
absolvire, încadrarea în rândul clerului și 
în învățământ a absolvenților, programele 
disciplinelor studiate (în română și arabă) 
de-a lungul celor opt ani de studiu, uniforma 
elevilor, administrația școlară, angajarea 
profesorilor. Unii dinte absolvenții 

seminarului musulman, care și-au definitivat 
studiile în Istanbul, au devenit muftii, președinți 
de tribunale mahomedane, confesori în armată, 
profesori ai seminarului.
1 Al. Alecu, Extras din raportul general No. 256 din 1 Iulie 1927 (p. 
modificarea art. 11 din Regulament) în „Anuarul Seminarului Musulman 
din Medgidia pe anul școlar 1929-1930”, Constanţa, 1930, p. 5.

Corpul profesoral al Seminarului.

Elevii Seminarului musulman din Medgidia
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Programa şcolară a Seminarului, 
care din 1901 s-a mutat în Medgidia, 
cuprindea limbile turcă, persană 
şi arabă, interpretarea Coranului, 
legislaţia musulmană, istoria religiei 
musulmane, limba română ca şi 
parcurgerea în limba română a unor 
discipline cum ar fi: cultura pomilor 
şi a zarzavaturilor, agricultura, 
medicina populară, higiena, drept 
administrativ şi constituţional, 
pedagogia, caligrafia, gimnastica, 
istoria, geografia, matematica, 
muzica vocală şi religioasă.

Prestigiul acestei instituţii de 
învăţământ a depăşit hotarele ţării, 
programa Seminarului fiind solicitată 
de către Seminarul musulman din Constantinopol, 
iar direcţia ziarului Aksam (Seara) îl considera, 
în 1914, un model demn de urmat şi pentru 
seminariile din Turcia. 

Din 17 august 1904, noul regulament al 
Seminarului musulman stabilea durata studiilor la 
8 ani, cu examen de absolvire, pentru a obţine 
diploma de capacitate, în fata unei comisii 
speciale. In 1907, Seminarul a primit şi un internat, 
astfel că pe lângă elevii externi erau şi 70 de elevi 
interni, veniţi din toate colţurile Dobrogei. Din 
personalul Seminarului făceau parte pedagogi, 
secretari, personal de aprovizionare şi întreţinere, 
bucătari, paznici. In 1914 Seminarul avea 11 
cadre didactice din care 6 profesori musulmani şi 
5 profesori romani.

In 1911 s-a constituit şi “Asociaţia absolvenţilor 
Seminarului” al cărui scop de bază a fost 
“ridicarea nivelului moral, infiltrarea şi cimentarea 
sentimentului patriotic al populaţiei musulmane 
din Dobrogea”, ca şi “ lupta contra fanatismului şi 
analfabetismului”. 

După reforma comunistă a învăţământului din 
1948, Seminarul musulman a fost marginalizat, şi 
după o funcţionare intermitentă, şi-a închis definitiv 
porţile in 1965. Absolvenţii Seminarului s-au 
integrat activ în viaţa socială a comunităţii turco-
tătare. Diploma de absolvire le oferea dreptul de 
a ocupa posturi de învăţători în limba turcă şi de 
hogi (imami). Absolvenţii aveau aceleasi drepturi – 
grade şi salarii - ca şi absolvenţii Liceului Normal.

Unii absolvenţi şi-au continuat studiile, au 
ajuns medici, economişti, ingineri, literaţi, 
publicişti, cadre didactice. Printre absolvenţii şi 
profesorii Seminarului se află, între alţii, poetul, 
publicistul şi profesorul Mehmed Niyazi, inginerul, 
diplomat în construcţii, prolificul poet şi scriitor, 

autor de dicţionare şi manuale şcolare, folcloristul 
şi imamul Ismail Ziyaeddin, doctorul Ibrahim 
Themo, poetul si publicistul Iusuf Isa Halim, 
liderul spiritual al comunităţii tătare din perioada 
1935 – 1948, Negip Hagi Fazal, ctitorul Uniunii 
Culturale Tătare din Azaplar (1933), autor al unor 
poezii şi piese de teatru, erou-martir, victimă a 
represiunilor staliniste pentru convingerile sale, şi 
mulţi, mulţi alţii.

Dr Ibrahim Themo era un albanez născut în 
Ohrida, în 1865, refugiat la Constanţa în 1895, 
cu sprijinul studenţilor româno-macedoneni din 
Istanbul. Mai târziu s-a stabilit la Medgidia unde 
a înfiinţat Organizaţia Junilor Turci din România 
care lupta pentru răsturnarea regimului sultanului 
Abdul Hamid al ll-lea. Victoria revoluţiei Junilor 
Turci a fost posibilă şi datorită activităţii comitetului 
condus de dr.Ibrahim Themo. În Medgidia, 
doctorul oftalmolog a fost dascăl la Seminarul 
musulman, iniţiatorul unor activităţi culturale de 
mare impact, autor de cărţi, dăruind din averea 
sa pentru dezvoltarea unor astfel de iniţiative 
comunitare. A fost senator ales, preşedinte al mai 
multor societăţi de binefacere, un brav luptător 
în primul război mondial. În 1939 sunt editate la 
Medgidia memoriile doctorului Themo în legătură 
cu înfiinţarea Asociaţiei “Uniune şi Progres”. A 
murit în 1945.

Muftiii cultului musulman sunt aproape toţi 
absolvenţi ai Seminarului musulman. Lor li se 
adaugă generaţiile de învăţători şi profesori care 
au ca temelie a pregătirii lor profesionale acest 
prestigios lăcaş de învăţământ şi cultură care a 
fost Seminarul musulman din Medgidia.

Aurelia LĂPUŞAN

Profesorii Seminarului.În mijloc, având în braţe un copil, 
se află dr. Ibrahim  Themo.

Fotografii din colecţia Eugenia Dragoş
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Alumni

Din San Diego pentru Datina

Irina Negulescu ne invită la vernisajul expoziţiei sale
Irina Negulescu 

a urmat cursurile 
Şcolii Populare de 
Artă din Constanţa 
în anii 1981-
1988. A studiat 
limba engleză şi 
arta plastică. L-a 
avut profesor pe 
Gheorghe Caruţiu, 
dar şi pe alţi 
excelenţi profesori. 
(Mărturiseşte că 
le-a cumpărat mai 
târziu picturile lor 
din galerie şi le-a 

adus cu ea în America. Le păstrează cu aceeaşi 
admiraţie şi nostalgie pe pereţii locuinţei).

 La Constanţa a urmat şi cursurile clasei de 
arte grafice.  „Şcoala de arte, situată într-o clădire 
frumoasă, în centrul oraşului, a fost foarte bună 
pentru mine personal şi profesorii, toţi, minunaţi”.

Ne scrie cu bucurie în acest ianuarie al anului 
2015: „Sunt foarte mulţi ani de când am fost la 
Şcoala de Artă din Constanţa, dar nu uit timpul 
petrecut acolo şi nici pe profesorii care (literar) 
mi-au pus pensula în mână.  Am făcut şcoala de 
artă şi aici, în San Diego, dar când sunt întrebată 
când am început să pictez şi cui datorez talentul 
la pictură, adevărul este că dau credit unde totul 
a început, adică la Şcoala de artă din Constanţa. 

Nu ştiu cum este acum acolo, sunt convinsă 
că cei care urmează cursurile acum au mai 
mult noroc decât am avut eu şi generaţia 
mea,  unde  numai  culorile  primare se găseau 
pe piaţă, pensulele erau prea scumpe şi foloseam 
numai cuţitul, nu erau finanţe  şi condiţii favorabile, 
cum ar fi electricitate şi căldură, ca să avem sau 
să ne permitem un model. Modelele şi culorile de 
toate felurile le-am găsit aici, şi tot aici mi-am pus 
în practică toată experienţa care am primit-o la 
Şcoala de Artă din Constanţa. 

Irina a imigrat în SUA în 1989, unde și-a 
continuat studiile și a devenit cetățean american 
în 1994.

În urmă cu mai mulţi ani, Irina învăţa copiii 
americanilor să picteze.  Presa scria cu admiraţie: 

”The Art miles Organization, împreună cu The 
Esperantza learning foundation au iniţiat un proiect 
de o mare ambiţie artistică şi umanistă: crearea 
unei piramide în chiar Giza, Egipt, acoperită 
integral cu picturi realizate de copii. Cu o lungime 
totală de aproape 12 mile, pânzele ce vor fi 
expuse vor fi rodul muncii artistice a sute de copii 
din California, Mexic, Uganda, Pakistan, Canada 
şi Japonia. Acest minunat proiect debutează 
în Tijuana, oraşul mexican aflat la graniţă cu 
metropola San Diego din sudul Californiei. Un grup 
de copii orfani din oraşul mexican va picta prima 
parte a muralului sub coordonarea artistei plastice 
Irina Negulescu, o distinsă prezenţă artistică în 
galeriile americane. Cu graţie şi dragoste pentru 
copii, Irina îşi dedică talentul şi experienţa în a-i 
învăţa pe micii artişti bazele picturii pe pânză. Irina 
Negulescu a anunţat, cu această ocazie, o altă 
iniţiativă personală, în memoria evenimentelor 
din 11 Septembrie. Pictoriţa a dorit să doneze o 
lucrare proprie pentru o cauză nobilă. Este vorba 
despre “Ground Zero”, o pânză memorabilă 
ce a fost inspirată emoţional de vizita ei în 
Manhattan. “Am făcut multe fotografii la Ground 
Zero în prima săptămână de după tragedie”, 
ne-a destăinuit Irina. “Pompierul din pictură 
este chiar vărul meu Johnny. El m-a plimbat 
printre ruine şi am fost printre primii care au avut 
ocazia să documenteze în imagini evenimentul.” 
Pe lângă aceste proiecte la care ia parte, Irina 
Negulescu expune constant în galeriile locale 
şi în lume, şi este gazdă primitoare în aproape 
fiecare vineri seara în atelierul ei din cochetul 
cartier Little Italy din San Diego.

“Inspirația mea vine din libertate. Trebuie să 
îmi exprim pasiunea pentru dans și muzică și 
pentru dragostea mea pentru marea albastră, 
pentru cerul strălucitor și pentru oamenii frumoși 
care mă înconjoară în fiecare zi”.

În ultima corespondenţă pe care am primit-o 
de la Irina Negulescu  era şi invitaţia la un 
apropiat eveniment artistic. „Mă pregătesc pentru 
un vernisaj care este pe data de 8 februarie 
2015 şi am câteva proiecte care îmi vor lua tot 
timpul. Mulţumesc foarte mult pentru intenţia de 
a scrie despre mine. 

Cu drag, Irina.
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O familie de artişti

Viorel, Ioana, Adriana Maier
Viorel Maier este un artist complex. Are o voce 

vibrantă, îndelung lucrată, o poftă nebună de a 
găsi şi interpreta folclor ardelenesc, de a îşi arăta 
apartenenţa de neam. Trăieşte româneşte, sub 
semnul iubirii, într-o familie de artişti autentici.

Cunoscut mai ales ca profesor universitar, 
autoritate în domeniul construcţiilor navale, 
mulţi ani manager într-o instituţie de învăţământ 
superior, autorul unor lucrări de referinţă,  
profesorul universitar, doctor inginer, conducător 
de doctorate, Viorel Maier este autorul unor 
vaste tratate de Mecanica şi Construcţia Navei, 
considerate de specialişti lucrări fundamentale şi 
de referinţă pentru literatura tehnică românească 
privind construcţiile navale. Membru al Academiei 
de Ştiinţe Tehnice din România, menţionat în 
cinci enciclopedii şi dicţionare internaţionale de 
specialitate, în prezent aplecat asupra corecturilor 
unei noi lucrări de referinţă în arhitectura navei, 
chintesență a cercetărilor sale de-o viaţă în 
domeniul specializării pe care a făcut-o cu o 
tenacitate şi devoţiune exemplare.

Rareori două pasiuni atât de diferite se 
îngemănează în personalitatea omului: iubirea de 
folclor şi de meserie. Pentru el folclorul reprezintă 
ţara, sufletul naţiei, istoria şi devenirea ei, stindard 
tricolor…    

Deţine o impresionantă colecţie discografică, 
peste 3000 de exponate. La sărbătorile naţionale, 
pe care le marchează în bucurie cu prietenii, îşi 
anină drapelul în fereastră pentru a bucura inimile 
celor de-un suflu cu el. La Iclod, satul natal din 
inima Transilvaniei, rânduieşte  o gospodărie 
ţărănească după regulile străbunilor săi.

 „Vocea sa bas-baritonală, inedită, frumos 
timbrată, controlată şi dozată, cum îl caracteriza 
Ioan Haplea, etnomuzicolog şi dirijor, cadru 
universitar la Academia de muzică Gh.Dima 
din Cluj Napoca, impresionează auzul şi inimile 
ascultătorilor din cercurile apropiate sau din sălile 
de concert. Este adeptul artei vocal-folclorice 
masculine, de amploare, iniţiate de Felician 
Fărcaşiu, Dumitru Sopon, Ion Cristoreanu, 
Dumitru şi Ilie Muţiu, care i-au bucurat copilăria şi 
adolescenţa cu arta lor interpretativă.”

Viorel Maier este extrem de serios, profund cu 
munca lui. Fie că este la masa de lucru cu rigla 
şi compasul măsurând imaginar traseul unei 
nave pe apă, fie în sala de imprimări, alături de 

prestigioase orchestre, Viorel Maier este la fel 
de preţios cu sine: îşi prezintă materialul cules şi 
prelucrat  în dimensiunile autenticităţii, selecţionat 
cu acribie, readucând în prezent bijuterii folclorice 
muzicale vechi într-o paletă de expresii, de la 
doina lăcrimată, la învârtite repezite, cântece 
pastorale de dor, de dragoste şi satirice. Pe care 
le interpretează cu sufletul, transferând în sunet 
şi vibraţie viaţa alor săi, peste care de prea multe 
ori istoria le-a împrăştiat suferinţă, dor şi jale.

„Cântecele interpretate de Viorel Maier, preciza 
acelaşi critic muzical, propun o înveşmântare 
instrumentală neconvenţională, mai apropiată 
de esenţa alcătuirii şi rostirii lor, realizată cu 
profesionalism şi dăruire de Orchestra populară a 
Academiei de muzică „Gh.Dima” din Cluj Napoca, 
instituţie unde autenticitatea folclorică este la ea 
acasă”.

Un alt specialist, prof.univ.dr. Gheorghe 
Oprea, etnomuzicolog, şeful catedrei de folclor a 
Universităţii Naţionale de Muzică Bucureşti, scria 
despre revelaţia pe care i-a produs-o prestaţia lui 
Viorel Maier, prin calităţile artistice şi repertoriul 
ales.

„O voce puternică, sănătoasă, frumos timbrată, 
de cântăreţ autentic, acurateţea intonaţiei, 
predilecţia pentru o ornamentică tradiţională, cu 
un vibrato egal, natural şi cu atât mai atractiv. În 
melodiile de joc îşi impune cu siguranţă ritmul, 
fie că e de învârtită, de-a lungul sau jienească. 
Savuroase sunt cântecele distractive, pe care 
Viorel Maer şi le-a însuşit şi pe care le redă cu toată 
complexitatea formulelor poetico-muzicale şi cu 

Viorel Maier în costum popular ardelenesc

→
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tot farmecul caracteristic. O menţiune specială se 
impune pentru originalitatea cântecelor, precum şi 
pentru valoarea pieselor preluate de la cunoscutul 
solist Felician Fărcaşiu.”

Transferat în pământul miraculoasei Dobroge 
de mai multe decenii, artistul ardelean se 
străduieşte să adopte şi piese vechi din zonă şi 
să  le interpreteze cu convingerea  apropierii celor 
două provincii istorice româneşti.

Cu mulţi ani în urmă l-a cunoscut pe etnograful 
constănţean Dumitru Galavu, care i-a încredinţat 
o lucrare culeasă de acesta din Munţii Măcinului, 
ca o apropiere a zonelor etnofolclorice pe care 
le reprezintă, şi care este inclusă în repertoriul 
artistului.

Viaţa spirituală a familiei în ansamblu se 
desfăşoară sub auspiciile frumosului artistic. 
De aceea, se cuvin unele menţiuni privind 
manifestările de natură artistică şi ale celorlalţi 
membri componenţi  ai familiei. 

Ioana Maier a fost, ani mulţi, un conştiincios 
funcţionar public. Cu o imensă dăruire a urmărit şi 
ajutat la devenirea artistică a celor doi membri ai 
familiei sale: soţ şi fiică. A fost mereu spectatorul 
exigent, consilierul, purtătorul de cuvânt, miza că 
cei doi trebuie să se facă cunoscuţi, să urce în 
clasamente, în audienţă. I-a ocrotit şi învăluit în 
grijă şi dragoste. Apoi, a simţit că a venit şi rândul 
ei. Avusese mereu o atenţie specială spre pictură, 
spre artele vizuale. În copilărie pictase şi fusese 
apreciată. Nu i-a fost greu să se înscrie la clasa de 
pictură a Gabrielei Gheorghe, din cadrul Centrului 
cultural judeţean „Teodor Burada”. Şi apoi, la 
Universitatea Ovidius din Constanţa, Facultatea 
de arte, pentru masterat în profilul arte vizuale, 
educaţia vizuală prin studiul peisajului şi al figurii.    

A convins, a continuat, a devenit deţinătoarea  
Marelui premiul  la Concusul internaţional de 
pictură şi grafică „Vespasian Lungu” din Brăila, 
ediţia a Xl-a, mai 2007.

„Din copilărie am fost atrasă de pictură şi chiar 
în ultimele clase de liceu mi-am conturat intenţia 
de a urma o formă de învăţământ artistic. Existenţa 
în zona de sud a României a unei singure instituţii 
superioare de profil şi numărul extrem de redus 
de locuri m-au determinat să renunţ la această 
idee. Pe parcursul anilor care au urmat paleta 
culorilor oferite de natură, cel mai mare pictor, 
nu mi-a diminuat  plăcerea de a schiţa uneori 
diverse peisaje. Mai târziu am menţinut legătura 
cu şcoala şi cu profesoara Gabriela Gheorghe 
care mi-au oferit perspectiva unei perfecţionări 
dinamice, lucrative. Astfel, am participat la două 

tabere de creaţie organizate pe plan judeţean şi 
naţional, unde m-am remarcat din nou prin alte 
diplome. Consider că secretul valorilor estetice 
materializate în lucrările pe care le-am realizat 
este marcat de spontaneitatea imagistică şi 
apropierea tonurilor culorilor de spectrul oferit de 
cadrul natural deosebit al locurilor în care trăiesc 
şi-mi desfăşor activitatea.

Evident, în cadrul creaţiei mele predomină 
imaginile din natură şi repetiţia floristică a acesteia 
cu toată  splendoarea, gingăşia şi frumuseţea pe 
care mi le dezvăluie.

Recompensele morale ce mi-au fost oferite 
reprezintă pentru mine o latură a împlinirii estetice 
interioare alăturându-se celorlalte împliniri socio-
profesionale şi familiale.

Centrul cultural « Teodor Burada » Constanţa 
este o instituţie serioară care oferă posibilitatea 
de a ne dezvolta aptitudinile în mod controlat 
şi într-un trend pozitiv. Pentru mine profesoara 
Gabriela Gheorghe, prin conduita sa artistică şi 
pedagogică, se constituie într-un model.

Urmare desfăşurării artistice, în anul 2014 a 
fost primită ca membru al Uniunii artiştilor plastici 
din Constanţa şi acceptată ca membru stagiar al 
Uniunii Artiştilor Plastici din România. 

În prezent participă activ la expoziţii şi vernisaje 
de profil pe plan local  si national.

Despre Adriana Maier, reporterul scria cândva 
că «este o încântătoare prezenţă scenică, o natură 
artistică profundă şi deosebit de interiorizată, că 
posedă o tehnică bine şi atent şlefuită ». La unul 
din rarele concerte ţinute pe scena constănţeană, 
Adriana Maier a făcut să răzbată cu evidenţă, 
într-o interpretare electrizantă, contrastantele 

Ioana şi Viorel Maier alături de 
prof.Gabriela Gheorghe
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alternanţei tematice, deopotrivă profunzimea 
dramatică a polifoniei ca şi unele “extravaganţe” 
sonore ale lucrării, cu o uimitoare siguranţă, 
perfectă redare a conţinutului emoţional al 
partiturii, totul trecut, fără ostentaţie, prin filtrul 
evident al personalităţii sale pianistice”. 

Adriana Maier s-a născut la 15 iunie 1973 la 
Constanţa, studiul pianului îl începe timpuriu, 
la 5 ani, cu profesoara Raluca Ninulescu, iar 
din clasa a 4-a studiază organizat la Liceul 
de muzică «George Enescu» din Bucureşti. A 
urmat Universitatea de muzică, facultatea de 
interpretare muzicală - secţia pian, unde a studiat 
sub îndrumarea alternativă a conf. univ. Dr.Aurora 
Ienei şi a prof. univ.dr. Dan Grigore. Masteratul 
pentru perfecţionarea în arta interpretativă 

i-a avut ca profesori pe Constantin 
Ionescu Vovu – pian, şi Vasile Ţugui 
- muzică de cameră. Cu o temeinică 
pregătire, dar şi cu un talent bine 
susţinut de sensibilitate, tehnică şi 
siguranţă, Adriana Maier are o bogată 
activitate concertistică, participări la 
festivaluri şi concursuri, recitaluri, 
concerte, acompaniamente camerale 
etc. Partiturile pentru pian abordate 
în recitalurile camerale susţinute se 
înscriu în literatura muzicală preclasică, 
clasică, romantică şi contemporană, 
abordând  lucrări de mare dificultate şi  
varietate tematică.

Adriana are o sensibilitate aparte, şi  simfonia 
sufletului ei transpare din  întreg excursul muzical, 
este de o mare profunzime artistică, un caracter 
nobil cum rar se află printre cei aleşi să slujească  
arta adevărată.

Astăzi, doctor în muzică, Adriana Maier este 
lector universitar, la clasa Mu zică de Cameră, la 
Universitatea Na ţională de Muzică din Bucureşti, 
şi este membră a ansamblului ca meral Profil. A 
concertat la filar mo nicile din Braşov, Craiova, 
Ploieşti, Cluj Napoca, Sibiu, Giurgiu, Bacău, 
Rîmnicu Vîlcea, Constanţa şi din străinătate, 
sub conducerea dirijo rilor Ilarion Ionescu-Galaţi, 
Ovidiu Bă lan, Gheorghe Costin, Theodor Costin, 
Paul Popescu, Daisuke So ga, Cem Mansur, Benno 
Foster, Itay Talgam, şi a susţinut recitaluri în ţară 
şi în străinătate, desfăşurînd o boga tă activitate 
camerală în Olanda, Franţa, Grecia, Iugoslavia, 
Germa nia, Elveţia, Polonia. Pianista A dri ana Maier 
este laureată la numeroa se concursuri naţionale 
şi interna ţio nale, printre care: „Concertino“ 

(Pra ga), „Eduard Flipse“ 
(Rotterdam), „E.P.T.A.“ 
(Belgrad), „George Enes cu“, 
„Constantin Silvestri“, „Ionel 
Perlea“ (Bucureşti). 

Prin căsătorie, Adriana 
Maier a adus în familie un 
nou etalon al artei muzicale  
interpretative, Marian 
Movileanu actualmente 
component al Filarmonicii 

«George Enescu» din 
Bucureşti, unde este şef al 
partidei de violă,  prestând, 
totodată,  activitate 
didactică de excepţie la 
Universitatea Naţională 
de Muzică Bucureşti.  De 
menţionat faptul că este 
şi el membru al formaţiei 
Profil şi participă frecvent 
la recitaluri camerale.

Deliciul familiei, 
nepoata,  Andreea  Ioana 
Movileanu  şi-a găsit 
vocaţia muzicală studiind 
şi performând în arta 
interpretativă la violoncel, 
cu rezultate remarcabile 
susţinute prin numeroasele 

premii obţinute la diversele concursuri şi 
festivaluri, inclusiv în Festivalul International 
« George Enescu ».

Aurelia LĂPUŞAN

Mamă şi fiică pe aceeaşi scenă



Datina

18

Gunoiul și conștiința ecologică
Conf.dr.Varvara BUZILĂ, 

preşedinta Societăţii de etnografie a Republicii Moldova

1.Argument
Gunoiul, ori resturile murdare ale activităţii 

vitale: umane, animaliere şi vegetale, constituie 
o prezenţă inevitabilă în fiecare cultură. Dat fiind 
faptul că el  influenţează calitatea vieţii umane şi 
a mediului, e mereu ţinut sub controlul societăţii, 
indiferent la ce nivel al dezvoltării se află aceasta. 
Cultura începe atunci când societatea depăşeşte 
situaţia biologică a gunoiului, reglementează prin 
interdicţii şi prescripţii acumularea şi îndepărtarea 
lui, încât să nu pună în pericol mediul vital. 
Reprezentanţii fiecărei culturi percep într-un mod 
anume gunoiul. Adeseori se întâmplă că ceea ce 
unii consideră drept gunoi să nu  însemne acelaşi 
lucru şi pentru alţii. Iată de ce, pentru a cunoaşte 
mai bune culturile tradiţionale este important să 
cercetăm inclusiv acest domeniu al reziduurilor. 
S-ar putea ca problematica studierii atitudinii 
societăţii faţă de gunoi să-şi facă cu greu loc la 
masa cercetătorilor etnografi, etnologi şi, în acest 
mod, să putem explica puţinătatea lucrărilor de 
specialitate în acest domeniu. Dar, pentru că 
în prezent, problema administrării şi reciclării 
gunoiului este cardinală pentru societatea 
noastră, rezultă că, pentru a găsi relaţiile dintre 
aceste probleme şi soluţiile adecvate, este 

necesar să  cercetăm condiţia gunoiului în 
cultura tradiţională. 

Gândirea mitică, parte esenţială 
a culturii tradiţionale, fiind în esenţă 
instructivă, detaşează clar existenţa unei 
lumi curate, ideale la începuturi, pentru a 
o contrapune celei prezente, cu restanţe 
vădite în acest sens. Astfel, într-o legendă 
se spune „A fost odată, când era lumea 
curată”. Alte credinţe leagă procesele 
cosmogonice de curăţeniei lumii. Mai 
multe legende cosmogonice arată că 
la începuturi cerul era lipit de pământ şi 
atunci Dumnezeu umbla printre oameni şi 
le cunoştea mai bine nevoile. Dar, după ce 
o femeie a şters fundul murdar al pruncului 
şi a aruncat scutecul la cer, murdărindu-l, 
Dumnezeu a îndepărtat cerul de pământ 

şi n-a mai coborât printre oameni. Alte legende îl 
fac vinovat de acelaşi lucru pe un cioban care a 
aruncat o balegă în ochii lunii. Morala legendelor 
cosmogonice e simplă. Murdăria are locul ei bine 
stabilit. Atunci când oamenii încalcă normele 
operării cu gunoiul sau murdăria, impactul este de 
ordin cosmogonic. Pentru că gunoiul şi murdăria, 
ca elemente ale Haosului, sunt relaţionate din 
perspectivă mitologică cu curăţenia şi ordinea, ca 
elemente ale Cosmosului. 

2. Mătura
Mătura este unealta cu care omul direcţionează 

şi adună gunoiul, îl izolează de restul spaţiului 
controlându-l până la o nouă operaţie. Ea are 
funcţii practice, iar în anumite condiţii dezvoltă şi 
funcţii simbolice. Conform unei practici specifice 
mai multor popoare europene, atunci când e 
rezemată de uşa casei, indica faptul că stăpânii 
nu sunt acasă. Din perspectivă semiotică ea 
apăra casa. Alte conotaţii devin relevante când 
interpretăm interdicţia de a lovi pe cineva cu 
mătura, în special pe copii, crezându-se că aceştia 
nu vor creşte. Dincolo de contracararea actelor de 
violenţă asupra celor mai slabi, cum sunt copiii, 
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tradiţia considera periculos a-i atinge cu această 
unealtă care operează direct cu impuritatea. 
Gestul ar putea afecta negativ copilul. Măturatul 
prin casă este strict normat. Se mătură în timpul 
zilei, dar nu dimineaţa, seara şi noaptea, perioade 
ale instabilităţii, ale devenirii. În zilele obişnuite 
se mătură din fundul camerei spre uşă, însă 
nu invers, altfel se crede că întorci oaspeţii din 
drum. Dar sunt zile în care se interzice a mătura 
şi a scoate gunoiul din casă. Atunci, dacă s-a 
vărsat ceva pe jos şi măturatul este inevitabil, se 
schimbă direcţia lui, de la uşă spre vatra focului. 
E un argument în plus privind condiţia de simbol 
a măturii şi a măturatului ca acţiune simbolică. 
Semnificaţiile întrunite de ambele simboluri 
acoperă un spectru larg de la cele pozitive până 
la cele negative. După ce ieşea din uz şi nu mai 
era bună de măturat, se interzicea a da mătura 
pe foc, în caz contrar, se credea despre acel care 
o lăsa să ardă, că se va chinui mult înainte de 
moarte. Ea se înscrie în contextul altor unelte de 
muncă ori părţi ale acestora precum sunt icoana, 
cumpăna de la fântână, jugul, resteiele, roţile etc. 
care, după ce ieşeau din uz, urmau să fie date pe 
apă sau lăsate să putrezească în mediul natural. 

Interdicţia arderii lor în foc, adică a transformării 
lor în altceva, contravine fostei lor condiţii de 
obiecte foarte folositoare. Putrezirea lor în mediul 
natural presupune circumscrierea într-un ciclu 
al continuităţii existenţiale, sub altă formă. E 
edificatoare în acest sens condiţia măturii vechi, 
găsite şi folosite de către descântătoare în timpul 
descântatului. Reinclusă în activitate, de data 
aceasta în una magică şi simbolică în exclusivitate, 
mătura dezvoltă semnificaţii de îndepărtare 
a bolilor, suferinţelor. Petre Ştefănucă atinge 
problematica discutată de noi prin descrierea unor 
practici din primele decenii ale sec. XX. Pentru 
că întruneşte funcţiile unui simbol, se interzicea a 
arunca, pur şi simplu, mătura ruptă. Se credea că 
ea va fi găsită de strigoaice care o vor încăleca şi 
vor călători, din ţară în ţară, dăunând oamenilor. 
Pe ea trec într-o singură noapte 12 hotare. 

3.Gunoiul circumscris criteriilor 
spaţiale şi  temporale

Deşi omul îi rezervă gunoiului un loc marginal în 
spaţiul cultural, pentru că îl consideră un mediator 
important al hotarului dintre cultură şi natură, îi 
conferă în acelaşi timp un avans de statut semiotic, 
corelându-l unor coordonate cosmogonice 
care sunt în stare să menţină ordinea în lume, 
nepermiţându-i să fie transformată în haos. 
Gunoiul trebuia să fie localizat după uşă, putea sta 
un timp oarecare după mătură, în locul marginal 
al spaţiului sacru reprezentat de casă. La sfârşitul 
sec. al XIX-lea începutul sec. XX folcloristul Artur 
Gorovei a atestat mai multe credinţe din acest 
sistem. Bătrânii considerau că nu e bine să laşi 
prea mult gunoiul lângă prag sau lângă prispă, 
căci oaspeţii nu vor veni cu veşti bune (în com. 
Țapu, Tecuci). Din acelaşi considerent, nu se vor 
mărita fetele (în  Lespezi, Suceava). Se interzicea 
a arunca gunoiul spre răsărit. Tinerii erau învăţaţi 
să nu arunce gunoiul în faţa soarelui, căci dacă 
nu se ţinea cont de această interdicţie, se credea 
că vara soarele va arde semănăturile, iar iarna 
va lăsa liber gerul să îngheţe oamenii şi vitele. 
Cele mai stricte reglementări în acest sens 
vizau comportamentele fetelor (în Stânca, Iași).
Scoaterea gunoiului, murdăriei din casă afară era 
corelată unui act mitic, încât se socotea că dacă 
acest act va fi înfăptuit când soarele răsare sau 
după ce apune, familia va avea pagube, ori fetele 

Frumuseţea naturii la Orhei - Rep. Moldova →
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se vor mărita greu (în Tătărești, Suceava).
Tot din aceeaşi perspectivă cosmogonică erau 

respectate şi interdicţiile legate de aruncarea 
gunoiului afară în anumite zile  ale săptămânii. 
Mai des sunt amintite în acest context lunea şi 
vinerea, invocându-se în semn de pedeapsă 
răpitul găinilor de către uliu(Paltin, Putna) ori 
că urmează să se întâmple ceva rău (în Țapu, 
Tecuci). Aceste acte sunt şi mai verificate la 
sărbătorile calendaristice, înţelese ca praguri 
ale anului. Nu scoteau gunoiul măturat în ajunul 
Bobotezei, ca să nu fie scos odată cu el şi norocul 
din casă (în Bucovina). În zilele de Crăciun, 
Anul Nou şi de Paşti, atunci când nu se închid 
nici porţile, nici uşile, nu se dă gunoiul afară. Îl 
scot a doua zi, ducându-l la pomi, ca aceştia să 
rodească. În localităţile din sud vestul Republicii 
Moldova fetele îşi ghicesc norocul pe acest gunoi. 
În schimb, a doua zi după Lăsata de sec nu se 
dă gunoiul afară din casă,  căci noaptea vine 
lupoaica și fură cărbuni, după care fată mulţi pui 
(în Spătărei, Ialomița). Ca să grăbească venirea 
primăverii, de Mucenici toate gunoaiele se ard 
(în Ciulnița, Ialomița). În localităţile din sudul 
Republicii Moldova, România şi Ucraina se fac 
cele nouă focurele de gunoi, amplasate de la 
pragul casei până la poartă. Mucenicii/Măcinicii 
se dau de pomană trecând peste aceste focuri. 
În schimb gunoiul rămas din ziua Sf. Gheorghe 
era indicat să fie îngropat la rădăcina pomilor, 
ca aceştia să rodească bine (în Stânca, Iași). 
Gunoiul se cară pe câmp numai pe lună nouă, 
ca să înnoiască pământul și să nu facă viermi (în 
Straja, Bucovina). După cum relevă materialele de 
teren, timp de o săptămână, de la Duminica Mare 
până la Împrăştierea Rusaliilor (de Rusalii) nu se 
mătură prin casă acolo unde au fost aşternute 
ierburi şi frunzari în Sâmbăta Duminicii Mari, ca să 
nu sperii duhurile bune. În baza unor reprezentări 
larg răspândite la noi şi în cultura altor popoare 
europene atâta timp cât în casă este mort, nu 
se permite a face curat, a mătura, motivându-se 
simplu „Ca să nu dai gunoiul în ochii mortului”, 
ori conform altor înregistrări „Să nu moară 
oamenii unul după altul”. Pentru a contracara 
acest rău, dacă era imperios nevoie, se mătura 
invers, de la uşă spre vatră.  Comparând aceste 
credinţe cu cele specifice slavilor, analizate de  
L.N.Vinogradova , observăm mai multe similitudini 

care demonstrează vechimea acestor reprezentări 
şi modul sincretic prin care erau relaţionate toate 
cele existente, cu scopul protejării curăţeniei, 
ordinii şi îndepărtării haosului. În satele Republicii 
Moldova, gestionarea gunoiului în raport cu mortul 
este foarte importantă. După ce este scos mortul 
din casă, prima pomană care se dă peste sicriul lui 
constă dintr-o pânză albă care a stat la streaşina 
casei, numită frecvent altiţa, având ca rost de a 
semnaliza comunităţii starea de doliu a casei, 
o găină căreia i se dezleagă picioarele, legate 
anterior, şi o lumină. Femeia care le primeşte are 
ca datorie să măture, să facă ordine în casa cu 
mortul până la venirea de la cimitir a celor care îl 
petrec în ultimul drum.

4.Resturi umane ce nu sunt 
considerate gunoi

Mai multe credinţe arată că părţile ce au 
aparţinut corpului uman: unghiile şi părul, împreună 
cu hainele sunt percepute altfel de imaginarul 
popular decât celelalte resturi. Exemplificăm 
câteva, mai răspândite în gândirea populară. 
Nu-i bine să se măture părul omului căzut pe jos 

Biserica “Sf. Teodor Tiron” din Chişinău
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după pieptănat sau după tuns. Femeile în vârstă 
adună toată viaţa părul căzut, din el fac o pernuţă 
pentru a li se aşeza sub cap în sicriu. Tot ele îşi 
strâng unghiile ori de câte ori le taie, pentru a 
le ascunde într-un loc ferit. Tot ce ţine de omul 
mort este izolat cu desăvârşire. Imediat de cum 
omul moare, este spălat de 4 femei, dacă este 
femeie, ori de 4 bărbaţi, dacă este bărbat, astfel 
încât să rămână curat. Indiferent cât de murdar 
este mortul, el trebuie bine îngrijit. Omul vine cum 
vine pe lumea aceasta atunci când se naşte, dar 
trebuie să plece de aici în lumea de dincolo foarte 
curat. Pentru a-i asigura această condiţie, se 
crede că murdăria care a rămas pe mort la spălat, 
va fi mâncată pe lumea cealaltă de cei care nu 
l-au spălat bine. Apa în care a fost scăldat mortul 
este vărsată într-un loc ferit, unde nu calcă picior 
de om, fiind considerată malefică. Şi invers, la 
scăldatul pruncului, apa este vărsată la un pom 
viguros, pentru a sincroniza cele două vieţi. Pe 
vremuri,când naşterea copiilor avea loc acasă, tot 
la rădăcina unui pom, la loc curat era îngropată 
placenta, sau locul copilului, împreună cu resturile 
naşterii. Şapte ani se considera că acel loc are 
puterea de a vindeca (comuna Highideş, raionul 
Străşeni). Având încărcătură polară, negativă 
(înmormântare) şi pozitivă (naştere), nu se 
permitea a se lua apă din aceste scăldători, pentru 
a nu face cu ea farmece în detrimentul oamenilor. 
Indirect se poate ajunge la această concluzie 
analizând expresiile, înregistrate în discuţie cu 
informatorii: „N-are noroc, pentru că i-au furat apă 

din scăldătoare”, „A călcat în spălătură”  sau „I-au 
făcut vrăji cu apă mortului”. În comuna Coloniţa, 
Criuleni nu se recomandă ca hainele mortului să 
se ardă în foc, aşa cum e datina prin alte sate. 
Aici hainele sunt spălate, apoi date de pomană. 
Iar în Căţăleni, Nisporeni, hainele mortului sunt 
îngropate. Exemplele prezentate sunt argumente 
pentru a formula ideea că omul era perceput în 
societatea tradiţională ca un întreg. Iar starea 
de om viu sau de om mort determină calităţile 
benefice ori malefice ale părţilor lui. Natura era 
cadrul mare în care se integra omul imediat după 
naştere. Astfel odată cu socializarea treptată în 
comunitate se producea şi contactul lui treptat cu 
natura, începând cu apa şi cu plantele puse în 
scăldătoare. În acelaşi cadru natural omul este 
reintegrat după moarte, considerându-se în trecut 
că este obligatoriu ca omul să fie înmormântat în 
localitatea natală.

Concluzii
Tradiţia stabileşte locul acumulării gunoiului, 

timpul în care el  poate fi atins, mişcat, ori când 
se interzice a-l scoate din spaţiul casei, încât 
urmărind logica acestor restricţii sau prescripţii 
înţelegem că, de fapt, gunoiul se afla sub cel 
mai strict control mitologic. Amplasarea gunoiului 
trebuie să se facă în conformitate cu ordinea 
cosmică. Mătura are un statut mai înalt decât 
gunoiul. Taxonomic ele nu stau în același registru 
al ordinii lumii. Mătura are locul bine stabilit în casă, 
la fel ca și gunoiul adunat. Pentru că oamenii n-au 

ținut cont de regulile stabilite privind 
localizarea gunoiului și a murdăriei, 
drept urmare s-a schimbat fața lumii, 
a cosmosului, ele fiind aşa cum le 
vedem acum. Gunoiul este un agent 
cosmogonic. Gunoiul se reciclează, 
intră în circuitul naturii, constituind 
un liant important între natură şi 
cultură. Pentru că ţine de acest 
hotar acţiunile asupra gunoiului sunt 
strict condiţionate. Opusul gunoiului, 
murdăriei este curățenia şi  ordinea, 
care stau la celălalt pol al dezordinii, 
dar şi al Haosului.  Curățenia ca și 
ordinea sunt criterii esențiale în lume, 
în cosmos, dar ele sunt percepute în 
relaţie directă cu gunoiul, murdăria şi 
haosul.Instrumente muzicale populare din Orhei
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Tătari, români şi germani în satul Caratai (Nisipari)

- Cartiere, alimentaţie, îmbrăcăminte -

În Dobrogea noastră, de-a lungul timpului, au 
conviețuit români veniți din toate părțile țării, tătari, 
turci, germani, evrei, lipoveni, ucraineni, greci 
etc. În general, relațiile au fost bune, aceasta și 
pentru că s-au cunoscut, și-au respectat reciproc 
obiceiurile, credința religioasă, limba, iar statul 
român, preluând politica otomană, a fost și este 
deosebit de tolerant.

Această situație este valabilă și pentru 
localitatea Caratai (Nisipari), care a ţinut - atunci 
când nu era comună - de comuna Chiostel 
(Castelu) – cum ţine şi azi. 

Satul este aşezat pe valea Carasu, la 24 km de 
oraşul Constanţa, spre nord-est, fiind învecinat cu 
comunele Nazarcea (Galeşul), Chiostel (Castelu), 
Alacap (Poarta Albă), Karamurat (Ferdinand).

Un sat înfiinţat de tătari, în care, după revenirea 
Dobrogei la Ţară, după o politică deşteaptă 
de colonizare a autorităţilor româneşti, au fost 
colonizați și împroprietăriți, în etape, români din 
Transilvania, din părţile Argeşului, Buzăului, 
Râmnicului Sărat şi, în anii 20, germani din 
sudul Basarabiei. În 1940, în condiţiile istorice 
determinate de cel de-al doilea război mondial, 
ultimii au fost evacuaţi în Germania, locul lor 
fiind ocupat de macedo-românii şi românii din 
Cadrilaterul cedat Bulgariei. Un du-te vino al 
diferitelor populaţii. Fiecare dintre acestea, ajunse 
în Caratai, şi-a pus amprenta asupra devenirii 
satului.  

Deşi diferite din multe puncte de vedere, naţiile 
din Caratai au trăit în bună înţelegere. Şi e puţin 
spus. Familiile de nemţi, români şi tătari au devenit 
bune vecine şi prietene. Mai mult, copiii de tătari 
şi germani mergeau, împreună cu prietenii lor 
români, la colindat, iar puii de români şi de germani 
degustau, cu deosebită plăcere, dulciurile făcute 
de mamele prietenilor lor tătari. Şi poate că pare 
ciudată această prietenie între populaţii diferite nu 
doar prin limbă şi obiceiuri, ci mai ales prin religie 
– musulmani, ortodocşi, evanghelici -, dar tind să 
cred că, odată ajunşi aici, toţi s-au simţit români, 
acasă, şi s-au comportat ca atare.

Ne oprim, în acest articol, asupra câtorva 
aspecte ale etniilor ce locuiau în Caratai la 
jumătatea secolului trecut (cartiere, alimentaţie, 
îmbrăcăminte), aşa cum reies ele din monografiile 

semnate de doi dintre dascălii satului: 
învăţătoarea Teodora JIPA (1942) şi directorul 
Tache BĂNICĂ(1946).

 
CArTIErELE CArATAIULUI
Ca şi în oraşele timpului în care vieţuiau mai 

multe etnii, şi în satul Caratai se remarcă existenţa 
„cartierelor”, în funcţie de etnie. 

Astfel, în cartierul românesc, casele, făcute din 
chirpici, erau formate din: prispă - în lungul casei -, 
o sală la mijloc, cu două camere, una în stânga şi 
una în dreapta. Oamenii mai înstăriţi aveau şi câte 
o polată (un fel de bucătărie). Tipologia caselor 
româneşti diferă întrucâtva datorită modelelor din 
zonele de origine ale coloniştilor. Astfel, întâlnim 
casa din regiunea Argeşului, Buzăului, R. Sărat, 
din regiunea Brăilei, Ialomiţei etc. 

Pe timp de iarnă, toţi membrii familiei se 
retrăgeau într-o cameră, unde, de-a lungul 
pereţilor, erau paturi făcute din scânduri. Vara, 
bărbaţii dormeau, de obicei afară, pe prispa casei, 
pe „paturi” de fân. La venirea lor în Dobrogea, 

Gustav Adam în căruţa proprie
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românii din Oltenia aveau obiceiul de a dormi 
la un loc cu animalele, dar, treptat, au preluat 
obiceiurile locului. 

Curtea ţăranului român, închisă cu zid, sau, 
mai rar, cu gard cu sârmă, era împărţită în trei 
părţi: grădina cu flori şi zarzavat, curtea de păsări 
şi curtea vitelor.  

Curăţenia mare a caselor se făcea de Paşti, 
dar, şi iarna, românii văruiau de mai multe ori 
camera în care locuiau.

Cartierul german se deosebeşte, şi azi, de 
celelalte cartiere. Este adevărat că acesta este 
mai nou, nemţii stabilindu-se aici prin 1920, venind 
din comunele vecine cu vechi colonii germane: 
Tariverde, Caramurat, Ciucurova etc.

Străzi, largi şi drepte, cu pomi pe margine, 
încadrează case aliniate ca şi când un arhitect 
special ar fi făcut planurile. În realitate, ei singuri 
şi le-au clădit, după reguli ce se pare că le au 
în sânge. Şi astăzi, cea mai frumoasă şi îngrijită 
stradă a satului este „Strada nemţească”. Casele, 
zidite din piatră şi chirpici, sunt mari, compuse din 
câte patru camere, în afară de bucătăria de vară. 
La germani, copiii cei mici dormeau cu părinţii, iar 
cei mari în altă cameră.

Pe lângă casă, aveau pentru vite şi coteţe 
pentru porci. Cu toată adâncimea la care se 
găsea apa în sat, fiecare gospodărie îşi avea 
fântâna proprie.

Curţile erau împrejmuite cu zid de piatră tencuit 
şi apoi văruit. Ca şi românii, germanii aveau 

grădină de zarzavat şi flori, separată de curtea 
păsărilor şi oborul vitelor.

Intrând în cartierul tătăresc, ţi se părea că intri 
în altă lume, aflată cu secole în urmă: casele erau 
vechi, mici, din pământ, acoperite cu pământ, paie 
frământate, fără tavan. De regulă, erau compuse 
dintr-o cameră şi o sală. Nu existau duşumele - ci 
numai pământ pe jos -, nici scaune, nici mese, 
iar, în loc de pat, o prispă pe marginea pereţilor 
interiori. Pe jos, era pusă o rogojină, iar, în colţ, o 
sobă oarbă era încălzită, iarna, cu tizic sau paie. 
Privită din exterior, locuinţa avea aspectul unui 
bordei sărac şi neîngrijit.  

 Se remarcau, însă, ordinea şi exemplara 
curăţenie în casă. Tătarii bogaţi, ca  Azis Abdalgeli, 
Negip Segali, Agi Emin Mambet, şi-au reclădit 
casele, având drept exemplu casele românilor. 

Pe lângă casă, tătarii aveau grajduri pentru 
animale şi coteţe pentru păsări, cu acelaşi aspect 
exterior de ruină.

Gospodăriile nu erau împrejmuite şi, poate de 
aceea, nu aveau nici grădină.  

Spre deosebire de femeia româncă şi cea 
germană, femeia tătarului munceşte puţin, iar 
cele bătrâne stau toată ziua cu luleaua plină de 
fum şi cenuşă.

ALIMENTAŢIA românilor, tătarilor şi nemţilor 
se deosebea foarte mult. 

Românul pleca, dimineaţa, la câmp nemâncat, 
având în traistă, în cazul cel mai bun, brânză, 
pâine şi ceapă. Aceeaşi mâncare o avea şi pentru 
prânz, dacă locul de muncă era departe de sat. 
Seara servea mâncare caldă, lângă care prefera 
mămăliga. Gospodina pregătea, atunci când puii 
erau deja mari, ciorbe şi tocăniţe.

Bucătăria românilor era relativ simplă: găteau 
pe pirostrii, rareori la maşini de zid, aveau un 
ceaun şi câteva cratiţe, căldări de apă din tablă şi 
aramă, străchini de pământ şi, mai rar, farfurii de 
porţelan. Treptat, lingurile de lemn au început să 
fie înlocuite cu tacâmuri de fier. Vara, gospodinele 
găteau afară, la umbra unui pom, unde şi mâncau.

Alimentele de bază ale alimentaţiei românilor 
erau: ciorba, mămăliga, ouăle, brânza, laptele 
şi carnea de pasăre. Pâine şi carne consumau 
foarte rar.

Directorul şcolii din Caratai, Tache Bănică, 
subliniază faptul că, deşi aveau din belşug 
zarzavaturi, ouă, lactate, gospodinele românce 
nu erau mari specialiste în a le găti. Tot pe un ton 
critic, acesta spune despre români că „le place 
mult şi vinul, pe care pun mai mare preţ decât pe 

Fântână şi casă tătărască

→



Datina

24

mâncare. În rândul 
bărbaţilor se întâlnesc 
şi alcoolici. Femeile 
n-au patima beţiei.”

Femeia germană 
era cu mult mai 
preocupată cu 
pregătirea mesei 
familiei ei, deşi, 
ca şi româncele şi 
spre deosebire de 
tătăroaice, munceau 
cot la cot, la câmp, cu 
soţul.

Dimineaţa, înainte 
de a pleca la câmp, 
familia îşi bea cafeaua 
cu lapte, mâncau brânză, ouă etc.

La prânz, familia germană servea două feluri 
de mâncare – dintre care unul era, obligatoriu, 
cu carne -, iar seara, mâncare gătită şi o pastă 
făinoasă. Vinul - din viţa proprie - nu lipsea de la 
masă.

Ca fapt deosebit, angajatorul german mânca 
împreună şi la fel cu muncitorul pe care-l plătea. 

Şi tătarii mâncau tot cam o dată pe zi. 
Tătăroaica vindea ouă şi pui, pentru a cumpăra 
tutun şi alimente, deoarece tot ceea ce câștiga 
bărbatul era destinat cumpărării de îmbrăcăminte 
şi alte lucruri necesare în gospodărie. Ca în orice 
comunitate musulmană, „Domuzul” – porcul - era 
interzis.

Alimentaţia copiilor la toate aceste naţiuni 
din comuna Nisipari nu lăsa prea mult de dorit. 
Copilul avea la îndemână lapte curat şi proaspăt, 
ouă, brânză şi gustoase mâncăruri pregătite din 
pasăre.

ÎMBRĂCĂMINTEA diferă şi ea de la 
naţionalitate la naţionalitate şi chiar în cadrul 
populaţiei româneşti, dat fiind locul de origine al 
coloniștilor. Este perioada în care îşi face simţită 
influenţa oraşului în acest domeniu.

Tinerii români aveau haine de sărbătoare, 
numite „nemţeşti”. Nu-i interesa calitatea stofei, ci 
doar să fie frumoase şi după ceea ce credeau ei a 
fi ultima modă. Drept dovadă, mândri, purtau fular 
de mătase chiar şi pe ger. De aceasta profitau 
comercianţii evrei din Constanţa, care ştiau să-şi 
strige marfa. 

 Bătrânii purtau haine din dimie ţesută în casă, 
culoarea naturală a lânii – foarte rar erau vopsite 

în negru -,  cu cămaşă albă din pânză şi, pe cap, 
căciulă.

Femeile românce erau cele mai luxoase în sat. 
La mijlocul secolului trecut, îmbrăcau din ce în ce 
mai rar costumul naţional din regiunea din care 
provenea şi căutau în oraş mătăsuri, ciorapi de 
mătase şi pantofi cu toc înalt.

Copiii erau cei mai neglijaţi, din punct de 
vedere al îmbrăcămintei, în familia de români. 
Atenţia părinţilor era centrată pe fata cea mare, 
care mergea la horă. Ceilalţi copii erau îmbrăcaţi 
şi încălţaţi de la tată sau fraţii mai mari. Coloniştii 
olteni erau văzuţi pe uliţe în picioarele goale. 

Germanii, tineri şi bătrâni, purtau numai haine 
negre. Pe cap, iarna, aveau căciuli, iar vara, şepci 
speciale, numite chiar „şepci nemţeşti”.

Femeia germană avea o fustă plisată, cu o 
bluză de diferite culori şi, pe cap, o basma neagră 
cu franjuri mari de mătase. În picioare, purta 
ciorapi închişi şi pantofi cu tocuri joase. Copiii 
familiilor germane erau bine îmbrăcaţi şi aveau 
hăinuţele lor.

Tătarii bătrâni purtau încă şalvari, în sus o 
haină groasă şi, pe cap, fes şi turban. Chiar şi 
femeile se îmbrăcau cu şalvari şi, pe cap, aveau o 
maramă. Culorile straielor lor erau deosebit de vii.

*

Fără îndoială că, în ciuda elementelor care 
diferenţia etniile din Caratai, au existat influenţe 
reciproce în multe aspecte ale vieţii de zi cu zi. 
Poate mai puţin în cazul tătarilor, mai tradiţionalişti, 
mai conservatori. 

Dr. Lavinia GHEORGHE

Școala din Nisipari
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Obiceiuri la aromânii din Palazu Mare

Julamila  

Două obiceiuri 
încheie ciclul 
sărbătorilor de 
iarnă, în Dobrogea. 
Prima sărbătoare 
importantă de pe axa 
calendaristică de la 
începutul anului în 
viaţa comunităţilor 
tradiţionale este 
Boboteaza, urmată 
îndeaproape de 
ziua Sfântului Ioan 
Botezătorul. Drept 
urmare, ambele sunt 
pregătite şi însoţite 
de manifestări 
reprezentative. În comunitatea aromânilor 
fârşeroţi din Palazu-Mare, un obicei inedit legat 
de sărbătoarea Bobotezei este Julamila. Cu o 
puternică tradiţie locală, Julamila este practicată 
exclusiv în această zonă şi în cartierul Pipera din 
oraşul Voluntari. Astfel, în fiecare an, în ziua de 
şase ianuarie, în zori, câţiva tineri costumaţi în 
diferite personaje, cum ar fi: căpitan, moş, moaşă, 
hrambol (ginerică), înveastă (nevasta), doctor, fur 
(hoţ) şi cenuşar, pornesc prin sat cu colinda. Deşi 
cei pe care urmează să îi viziteze sunt în genere 
tot membri ai comunităţii aromâne, Julamila este 
un obicei cu o importantă componentă interetnică. 
Instrumentiştii care îi însoţesc pe colindători 
sunt de obicei de etnie rromă, aceştia realizând 
acompaniamentul la acordeon. Cel dintâi drum 
al cetei este către Biserică, unde tinerii sunt 
binecuvântaţi cu Aghiasma Mare. Numai după 
acest moment, colindătorii îşi pot începe periplul 
prin localitate.

Pe drumul de la o casă la alta colindătorii cântă 
diferite melodii din repertoriul aromân, pentru 
ca, odată ajunşi la o gazdă, să înceapă colinda 
propriu-zisă “Asta-i Julamila”: “Asta-i Julamila, 
Julamila mare, / Se botează Domnul, Domnul 
cel mai mare, / C-aşa iasti detă di la Dumnidzău. 
/ Scoală ola tetâ, scoală di ni dă/ Di ni measti 
înveasta înveasta-şi cupără.”

Nici o casă nu este ocolită, iar cei care îi primesc 
pe colindători trebuie să se aştepte ca la finalul 

vizitei, unul dintre aceştia - mai exact cel costumat 
în „Fur” (hoţ) -  să îşi însuşească fie vreo găină de 
prin ogradă, fie o sfoară de cârnaţi. Este ajutat în 
acest proces de ceilalţi tineri mascaţi în personaje 
cu valenţe negative. Fireşte, gazdele nu au voie 
să se arate supărate din pricina pagubei.

Unul dintre componentele esenţiale ale acestui 
obicei este dansul - practicat de tinerii colindători, 
atât pe drum cât şi în curţile şi casele oamenilor. 
Deseori şi gazdele se alătură jocului. Nu în 
ultimul rând, există credinţa că făcând astfel, cei 
care joacă alături de colindători se vor bucura 
de sănătate şi bunăstare în noul an. Din acelaşi 
motiv gazdele trebuie să se lase „date” cu cenuşă, 
fără a se împotrivi. Pentru acestea, colindătorii 
sunt răsplătiţi cu vin şi mâncăruri specifice culturii 
aromâne - plăcintă de praz, „miel în cocă”, brânză 
de oaie şi  bani. 

Nu oricine poate face parte din ceata 
colindătorilor, în acest caz numai băieţilor 
necăsătoriţi le este permis să practice obiceiul. Iar 
sarcina lor nu este foarte uşoară, tradiţia cerându-
le să se trezească înainte de a se lumina de ziuă 
pentru a-şi pune costumele şi măştile, urmând ca 
apoi să colinde prin împrejurimi până după lăsarea 
serii. În tot acest timp, scoaterea măştii este cu 
desăvârşire oprită, un astfel de gest determinând 
oprirea imediată a colindului. 
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La românii din Saraiu

Zăuratul

În aceeaşi perioadă, în 
comuna Saraiu, din judeţul 
Constanţa, se desfăşoară 
obiceiul cunoscut sub 
numele de Zăurat. Practicat 
de un grup de patru până la 
cincisprezece persoane, cu 
Zăuratul se merge în ajunul 
sărbătorii Sfântului Ioan 
Botezătorul, mai exact tot în 
ziua de 6 ianuarie. În acest 
caz, selectarea după statutul 
social şi vârstă este cu mult 
mai permisivă, la Zăurat 
putând participa atât tineri cât 
şi adulţi, cu vârsta cuprinsă 
între 17 şi 50 de ani. Spre 
o mai bună ilustrare, vom 
reproduce în rândurile de mai 
jos textul colindului:

«Zăuri, zăuri / Mândre flori, / Şi-am plecat cu 
zăuratul, / Şi ne-apucă noaptea-n sat, / Şi-avem 
trei cai de furat, / Şi-o mândră de căpătat./ Unu-i 
alb ca porumbelul, / Altu-i roşu, ca şi focul, / Altu-i 
negru’ ca şi corbul / Şi de-aici pân’ la Braşov / 

Toate păsările dorm, / Numai una n-are somn, / 
Şi zboară din pom în pom, / Şi strigă: Ion, Ion, / Şi 
zboară din creangă-n creangă, / Şi strigă: Ioane, 
dragă! / Şi la brâu cu cinci pistoale, / Trei sunt 
pline două-s goale, / La mulţi ani, Sfinte Ioane!”

Ana-Laura PArFINOV

Am primit la redacţie numărul 3-4 din 2014 al revistei ACASĂ, 
periodic cultural realizat de Fundaţia naţională „Satul românesc”, 
preşedinte poetul şi publicistul Alexandru BRAD. În concepţia 
grafică a lui Viorel MĂRGINEAN, cele 160 de pagini de revistă, 
în format A3, aduc în atenţie informaţii, comentarii, evenimente 
culturale, antologii de texte ale unor autori cunoscuţi, portrete, 
memorialistică, cronici, recenzii, evocări. Revista susţinută cu 
generozitate de Consiliul judeţean Alba, avându-l în colegiul 
editorial pe Eugen SIMION, Ion BRAD, Horia BĂDESCU, Dan 
Mircea CIPARIU, Georgeta FILITTI, Mircea TOMUŞ ş.a., adună 
cu autoritate materiale culturale de mare actualitate şi ţinută 
intelectuală. 

La propunerea publicistului Alexandru BRAD, revista Datina 
a Centrului cultural judeţean Constanţa „Teodor Burada” va 
fi inclusă în schimbul de publicaţii pe anul 2015, găzduind la 
reciprocitate materiale culturale de interes.

Casa lui Vasile Piţigoi din Saraiu.Foto:Vasile Tudoran
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O CARTE – CA UN CÂNTEC POLIFONIC FĂRŞEROTESC

„Aromânii.  Poveşti de suflet”
                          

Remarcându-se prin realizarea unor filme 
documentare despre aromâni, difuzate de 
Televiziunea Română şi de postul local TV 
„Neptun”, Maria CICA îşi pune la încercare 
şi condeiul, debutând cu volumul  Aromânii. 
Poveşti de suflet (Constanţa,  “Muntenia”, 2013), 
însumând peste 430 de pagini.  

Gestul vine să ne confirme că investiţiile Mariei 
CICA, în acest univers de viaţă al aromânilor, nu 
au fost întâmplătoare, că sunt rodul unei chemări 
speciale,  autoarea căutând şi alte alternative de 
exprimare, mai libere, mai personalizate, dincolo 
de rigorile profesionale ale 
realizării unui film documentar.

La prima vedere a titlului 
cărţii ai tentaţia s-o asociezi 
cu o scriere simplă, care incită 
emoţional, dar lectura ei îţi 
răstoarnă această percepţie 
iniţială, cartea dovedindu-
se mult mai grăitoare, prin 
modul modern de abordare a 
sufletului aromânesc – direct, 
pe teren. Intuind potenţialul 
emoţional şi informaţional  al 
acestor surse vii - oamenii, 
în exerciţiul său profesional, 
autoarea încearcă să-l 
valorifice şi în scris, spre 
a-i asigura circulaţia şi 
perenitatea, aşa cum 
deducem şi din  “Argumentul“ 
lucrării. Rezonând cu acest 
tezaur nescris de  experienţe, 
gânduri şi simţiri, Maria CICA  
îşi scrie şi propriile poveşti, 
împletind trăirile  trecutului cu cele ale  generaţiei 
sale, pentru  restituirea unei imagini cât mai 
relevante a  universului  de viaţă fărşerotesc, care 
i-a dat leagănul moral. 

Salutară intuiţie, s-ar putea spune, pe cât 
de salutar este şi modul modern de restituire a 
acestei arhive vii, sub formă de interviu, derulat 
în aromână sau împletind naraţiunea în limba 
română cu mărturisirile în aromână, atunci când 
sunt necesare prelucrări şi intervenţii ale autoarei.   

Orice cititor avizat poate constata că,  o astfel 
de abordare este fără precedent în peisajul culturii 
scrise despre/pentru aromâni, cel puţin în spaţiul 
românesc. 

Literatura inspirată din universul de viaţă al 
aromânilor excelează în lucrări remarcabile, sub  
aspect, atât calitativ, cât şi cantitativ, în limba 
maternă şi în limba română, începând de la clasici, 
precum Nicolae Batzaria, George Murnu, Nuşi 
Tulliu şi mulţi alţii, până la  cei contemporani, din 
diferite locuri ale lumii, dintre care aş menţiona, 
în acest context dobrogean, numai pe cunoscuţii 

scriitori Hristu Cândroveanu sau 
Cola Fudulea şi  ar fi suficient,  
pentru a avea o imagine, în acest 
sens. Producţiile lor, care au 
înălţat sufletele aromânilor, sunt 
însă literaturizate, travestite 
artistic.

Genul de scriere, pe care–l 
exersează autoarea, aflat 
la graniţa dintre jurnalism şi 
literatură, cu mărturisi autentice 
ale unor persoane reale, cu date 
biografice, comportă însă altfel 
de avantaje: avem o ofertă de 
date nude, netravestite artistic, 
nealterate de interpretări, 
dar care pot constitui surse 
de inspiraţie pentru multe 
interpretări ce ţin, în cazul 
acestei lucrări, de preceptele 
sociologiei, psihologiei sociale, 
etnografiei, lingvisticii şi, uneori, 
chiar  ale  istoriei. În ansamblu, 
aceste restituiri se constituie şi 

ca o ofertă  pentru eventuale  studii de caz, în 
domeniile menţionate. 

Astfel de avantaje sunt cu  atât mai importante, 
cu cât, timp de mai mult de  4 decenii, nu au apărut 
publicaţii destinate aromânilor, în care jurnaliştii, 
„martorii clipei”,  să consemneze starea de spirit a 
acestei comunităţi.  O dată cu apariţia publicaţiilor 
aromâne contemporane („Deşteptarea”, 
„Dimândarea” ş.a.)  au început să fie cultivate şi 
interviurile, dar acestea se limitează, în general, la 
personalităţi, la oameni ce trebuie puşi în vitrină. →
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În această lucrare însă lucrurile se întâmplă 
altfel. Aici, intră în dialog „mumi”, „pâpăn’i”, „teti”, 
lâlăn’i (bunici, unchi, mătuşi), iar cele câteva elite, 
de sorginte  aromână, vorbesc tot despre  bunici, 
părinţi, fraţi sau rude, cum se întâmplă în poveştile: 
„Toma Caragiu - aromânul”, „Un mecena aromân 
contemporan”, „Primul aromân din elita sportului” 
sau „Românismul ca tradiţie de familie”. Indiferent 
de vârstă, categorie socială,  grad de cultură sau  
rang, români sau aromâni, în faţa reporterului toţi 
sunt ceea ce contează: oameni  care vorbesc 
despre aromâni.

Forţa cărţii este dată, într–adevăr, de 
valorificarea acestor arhive vii – oamenii,  cu 
întâmplările, faptele şi problemele  din viaţa lor, cu 
mentalităţile, simţurile, crezurile şi nostalgiile lor, 
cu adevăruri din sufletul lor, adevăruri incomode 
pentru ei şi pentru alţii. Efectul scontat depinde 
însă şi de altfel de investiţii, ce ţin de intelect, 
dar şi de afectiv. În primul rând, trebuie să provii 
din acest mediu, să creşti în acest leagăn de 
identitate, să-i cunoşti limba şi sufletul, imperativ 
asigurat, în cazul acestei lucrări. Apoi, intervin şi 
alte elemente, ce ţin de  dibăcia  autorului de a-şi 
alege oamenii implicaţi în dialog, de a pătrunde 
în sufletul lor şi de a-i provoca să comunice, de 
importanţa subiectelor abordate, pentru a contura 
o imagini cât mai reală, a acestui univers de viaţă 
identitară.   

În cazul persoanelor provocate la dialog,  găsim 
foarte inspirată ideea autoarei de a contacta 
acea generaţie de „mume şi pâpăn’i”, aflată pe 
cale de ducă, unii s-au dus deja, fiind pentru 
prima şi ultima dată când cineva le caută sufletul 
armânesc, majoritatea fărşeroţi ai Cogealacului 
dobrogean. 

Este acea generaţie saturată de tradiţii şi 
obiceiuri, scoasă din matcă la vârsta copilăriei 
şi purtată pe drumurile emigrării, din vârfurile 
munţilor balcanici spre Amarea Laie (Marea 
Neagră), spre a coloniza  Cadrilaterul.  L-au  
românizat şi înstărit ca pe un paradis, doar într-
un deceniu şi jumătate, purtându-i apoi nostalgia 
o viaţă întreagă căci, fiind din nou  strămutaţi în 
Dobrogea de Nord,  în contextul nefast  al  anilor 
1940, încrâncenarea  de a-şi  încropi un nou 
paradis i-a aruncat în euforia  legionarismului şi  
a rezistenţei împotriva  „ciumei roşii”, care avea 
să le ia totul, rupându-i chiar şi de legăturile cu 
fraţii diseminaţi în alte state, cu regimuri diferite, 
stârnindu-le, mai mult ca niciodată, dorul de 
lumea de „acasă” a bunicilor şi străbunicilor. 
Vorbind despre crâmpeie din viaţa lor, ei îşi evocă 
şi  părinţii sau bunicii, ceea ce face ca lucrarea 

să se extindă  considerabil în timp, în spaţiu şi în 
numărul persoanelor evocate. 

Asemenea unei contribuţii colective, lucrarea 
este alimentată consistent de această generaţie 
de vârstnici, ale căror nume sunt: Sofica Duşu 
(teta Fica) Olimpia Mutiş (teta Limbeada), Dumitru 
Racu, Nicu Bagia, Olimpia Baţu, Limbia Funda, 
Victoria Saca, Victoria Niculache, Nacu şi Hristu 
Preşa, Cola Şunda, Nacu Muşi, Gogu Cuşa, Vasile 
Giuvara. Cu ei, intră în cor şi nume de notorietate, 
din aceeaşi generaţie, ca cel al academicianului 
Matilda Caragiu Marioţeanu sau al sculptoriţei 
Geta Caragiu Gheorghiţă. Aceste nume meritau 
să trăiască într-o carte, cu poveştile lor încărcate 
de înţelesuri şi subînţelesuri, aşa cum trăieşte şi 
azi bătrâna Despa Manachia, în vârstă de 102 
ani, pe pelicula nepoţilor ei Ion şi Milton Manachia, 
pionierii cinematografiei în Balcani, ca model tipic 
al neamului, într-un  anumit moment al existenţei 
lui. 

Dr.Maria PArIZA

Familie de aromâni. 
Fotografie din colecţia Steliana Gima
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Comuna SARAIU ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Povestea lui Mihalcea Cărăratu (l)

Vasile TUDORAN a împlinit 
vrerea alor lui : a scris o consistentă 
monografie a comunei Saraiu. A 
scris ca o datorie faţă de învăţătorul 
Constantin Gh.TUDORAN, unchiul 
său, care nu şi-a putut vedea cu 
ochii împlinită munca - tipărirea 
caietelor cu însemnări despre 
comunitatea locală. A scris pentru 
a nu se uita. A adus la zi poveştile 
oamenilor din sat. A adunat 
fotografii, însemnări, orice poate fi 
pus în lada cu zestre a Dobrogei. 

Vasile TUDORAN este un mare 
iubitor de cultură. Este un om 
cu suflet ales. Dintre poveştile 
strânse cu râvnă din Saraiu ne-a încredinţat 
şi nouă spre publicare câteva. Le-am ales 
pentru acest număr din Datina pe cele despre 
eroii satului, ilustrând paginile cu fotografii 
din albumul adunat de Vasile TUDORAN şi 
reprodus şi în monografia comunei Saraiu.

Din când în când, fraţii Munteanu şi cumnaţii 
lor ne adunam fie la unchiul Bucur, zis Deliul, 
fratele mai mare, fie la noi acasă. La una din 
aceste întâlniri, cumnatul nostru Mihalcea 
CĂrĂrATU din Dăieni, participant la luptele 
din Dobrogea ca soldat în armata română, 
poveşteste episodul când frontul româneasc 
din Dobrogea, după înfrângerea dureroasă 
de la Turtucaia, ajunsese pe aliniamentul 
Băltăgeşti-Sarai. 

«De la Constanţa, armata noastră a opus o 
rezistenţă dârză pe linia cătunului Băltăgeşti, 
pentru a da răgaz grosului armatei să treacă 
Dunărea în voie pe la Vadu Oii. Germanii, 
bulgarii şi turcii, văzând că nu ne pot da peste 
cap la Băltăgeşti, au înaintat cu forţe armate pe 
drumul judeţean Constanţa–Pantelimonul de 
Sus şi de Jos - cătunul Runcu-Vulturul (Cartalu)-
Dulgheru-Stejaru-Albina. Ţinta lor era satul 
Sarai, punct strategic, prin care trecea drumul 
naţional Tulcea–Bucureşti. Aici noi aveam numai 
un regiment de apărare, uşor de dat peste cap. 
Trupele de la Băltăgeşti erau în primejdie de a 
fi încercuite şi făcute prizoniere, dar şi trecerea 

trupelor româneşti peste Dunăre.
De îndată ce a primit informaţia de primejdie, 

comandantul armatei de la Băltăgeşti a ordonat ca 
două batalioane de infanterie, din care am făcut 
şi eu parte, să plece în marş forţat la Sarai, la 
circa 20-25 km. Era aproape de asfinţitul soarelui 
când comandanţii noştri ne-au pornit, când în 
marş forţat, când în fuga mare. La căderea 
întunericului, am ajuns pe Dealul Căşeriei din 
marginea Saraiului. Din sat venea miros greu de 
fum şi de scrum, amestecat cu miros de carne 
arsă de animale. Mai ardea câte o casă, dar multe 
şiri şi clăi de paie erau cuprinse de flăcări. Am 
început a lăcrima, la gândul că poate şi casele 
noastre din Dăieni au ars.

A doua zi am văzut o jale mare. Casele satului 
Sarai erau dărâmate şi arse, mulţi pomi tăiaţi cu 
toporul şi trântiţi la pământ. Câinii urlau, pisicile 
miorlăiau. Sute de oameni rămaşi pe drumuri, 
săraci lipiţi pământului. Printre dărâmături, am 
văzut câini fugărind câte o găină sau raţă care 
scăpase de ruşi.1 Într-un coşar am văzut un cal şi 
o vacă făcute scrum. Satul Sarai fusese jefuit şi 
apoi incendiat de armata rusă; casele dărâmate 
şi populaţia evacuată forţat. Aceeaşi soartă au 
avut şi multe alte sate dobrogene în timp ce noi 
luptam să apărăm Constanţa. 

Din 350-370 de case câte existau în Sarai, 
numai 16 au rămas nedărâmate şi nearse. Casele 
voastre, cumnate Irimia, mai aveau numai două 
ziduri. Într-o curte am găsit doi godaci băgaţi 
1 Citiţi mai jos de ce satul a fost ars de ruşi, aliaţii noştri.

Alături de camarazii săi, soldatul Iancu din Saraiu

→
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într-o groapă de bucate, guiţând 
de mama focului. Într-o pivniţă, 
butoaiele cu vin şi ţuică erau 
împuşcate şi conţinutul scurs pe 
jos. Am trecut pârâul Romano 
(Topolog) şi am urcat pe dealul 
de alături, unde casele erau 
mai dese, şi am găsit un bărbat 
şi o femeie, tineri, amândoi 
împuşcaţi. Am pus mâna şi i-am 
îngropat. Ce să spun, jale mare, 
cu cât mergeam, vedeam mai 
multe nenorociri. Dar unul dintre 
camarazi a zis: “Haideţi, băieţi, 
la companie, că ne-am depărtat 
mult, să nu ne dea dezertori.” 
Când ne-am apropiat de ai 
noştri, am auzit anunţându-se 
din om în om să nu se bea apă 
din fântâni că au fost otrăvite de 
ruşi. Prima căruţă care intrase 
în sat a scos apă dintr-o fântână 
să dea cailor să bea şi caii au 
căzut morţi. Până să-şi dea seama că toate 
puţurile sunt otrăvite, au mai murit câţiva cai. Am 
săpat în malurile pârâului, unde am găsit izvoare 
cu apă bună de băut. Imediat am fost trecuţi pe 
poziţie să săpăm tranşee la marginea satului, că 
se apropia bătaie mare. Cea mai mare luptă s-a 
dat pe izlazul comunei, la Chiatra Mare (Piatra 
Mare). Comandantul regimentului a trebuit să 
ia două companii de pe poziţie din gura Văii 
Cişmelei şi de pe Dealul Căşeriei, unde mă aflam 
şi eu, şi le-a mânat în fugă cam la doi kilometri, cu 
puştile în mână, sacii cu cartuşe după gât, şi cu 

grenadele. Am ocupat poziţii la 
Piatra Mare, că turcul şi bulgarul 
veneau mereu năvală, în număr 
mare. A tras vârtos şi artileria 
noastră, instalată pe dealul din 
vatra comunală, lângă Valea lui 
Purice. Dacă au văzut păgânii 
că nu ne pot răzbi, s-au mai 
potolit şi au început să-şi adune 
morţii şi răniţii şi noi la fel. 

Am stat liniştiţi până după 
amiază, când duşmanii au dat 
iar buzna peste noi, dar noi i-am 
ţinut la distanţă. Noaptea, la 
crăpat de ziuă, au venit iar la atac 
şi noi, cu mitralierele, cu puştile 
şi cu câteva tunuri venite în 
ajutor, i-am ţinut la distanţă până 
pe la prânzul mare, când s-au 
retras în tranşee, lăsând câmpul 
presărat cu morţi şi răniţi. În acel 
timp, noi am stat în tranşee şi 
am avut pierderi mult mai puţine. 

Acolo au rămas mulţi morţi şi răniţi dintre oştenii 
români. Peste o sută de morţi au fost băgaţi într-o 
groapă mare, dar au mai rămas şi neîngropaţi. 
Groapa mare am făcut-o lângă drumul judeţean 
la vreo două sute de metri de Piatra Mare.  

Până seara a fost linişte, noi ne uitam la ei şi ei 
la noi. Noaptea tot aşa. Dar pe la miez de noapte 
am primit ordin să ne retragem dincolo de sat şi 
să ocupăm o nouă poziţie, pe Dealul Hârşovei, 
în faţa movilelor, la 6-7 km. Trebuia să săpăm 
tranşee şi să luptăm pentru a ţine inamicul în sat 
cât mai mult timp posibil, până se retrăgea armata 
de la Constanţa şi Băltăgeşti. Am părăsit poziţia 
de la Piatra Mare în cea mai mare linişte, dar 
când am intrat în sat, hait! că nu se putea trece. 
Plouase la deal, iar pârâul şi Valea Cişmelei au 
înecat toata lunca, cu şoseaua pe care trebuia să 
ne retragem spre Hârşova. Artileria de pe dealul 
din vatra comunală nu putea trece podul, care 
era sub apă. Să săpăm alte tranşee nu se făcea, 
pentru că poziţia era mai proastă ca la Piatra 
Mare, de unde plecaserăm.

În revărsatul zorilor, duşmanii au început iar 
să vină peste noi. Am deschis focul cu puştile, 
mitralierele şi, ajutaţi de artilerie, i-am ţinut pe 
loc. Până după amiază apele s-au retras în albie 
şi artileria a putut atunci să treacă podul şi să ia 
poziţie pe Dealul Hârşovei. Susţinuţi de tunuri, 
ne-am putut şi noi retrage din Valea Cişmelei 
şi din Dealul Căşeriei. Am săpat tranşee în faţa 
tunurilor şi am rămas pe poziţie toată noaptea. 

Fraţii Vasea Gheorghe, Ion şi Ştefan

Soldatul Şerban Marin din Saraiu
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Când a început a se crăpa de ziuă am primit ordin 
să ne retragem spre Hârşova în marş forţat. Cum 
batalionul I se retrăsese de cu seară, noi cei din 
batalionul II eram în pericol de a cădea prizonieri 
dacă mai întârziam. 

Am mers pe şosea până la ghiol (Lacul 
Asarlâc), până la gura Văii Dovlecelului. Acolo, 
treci dacă poţi, că din cauza ploii de la deal apa 
venea furioasă şi tulbure şi era pericol mare să ne 
fure picioarele şi să ne înecăm. Batalionul nostru, 
comandat de un căpitan, învăţător din Constanţa, 
s-a oprit şi ne gândeam cu toţii cum să trecem 
prin apă. Neamţul şi bulgarul puteau să ne sară 
în spate în orice moment. Atunci căpitanul a zis: 
“Compania a 6-a puşcaşi, front stânga împrejur şi 
pe poziţie în vârful dealului până găsim soluţia de 
trecere!” Dar, iată că vine soldatul Ion Ciobanu, 
trăgător la mitralieră, cu calul de căpăstru. Era 
un om tare posnaş. Era aşa bun de glume, că 
nu puteam să mâncăm şi să bem apă când era 
lângă noi şi ne făcea să râdem întruna. Purta la 
brâu fluierul şi cavalul, fiind cioban de meserie. 
Cânta doine şi în tranşee. S-a apropiat şi i-a 
zis comandantului: “Don’ căpitan, uitaţi funia 
asta pentru care aţi vrut să mă pedepsiţi că am 
luat-o de undeva; cu ea vreau să-l leg de gât 
pe generalul Makensen când l-om prinde. Până 
atunci o să ne ajute să trecem cu bine prin apă: 
un soldat îşi ridică pe umeri cartuşierele, sacul 
cu cartuşe şi puşca, să nu ia apă; apucă funia 
de un cap cu mâinile şi trece prin apă pe celălalt 
mal. Alţi soldaţi ţin funia aici pe mal. Apa nu poate 
să-i fure picioarele, că se ţine de funie. După 
ce ajunge dincolo, ţine funia întinsă şi trece tot 
batalionul în şir, cu mâna pe funie.” Căpitanul 
s-a gândit niţel şi a zis: “Bine, Ioane. Executarea! 
Apa nu-i mai mare de un metru şi ceva.” Şi am 
trecut cu toţii, în timp ce Ion cânta din caval. După 
aceea, Ion s-a adresat din nou comandantului: 
“Don’ Căpitan, la un kilometru şi ceva de aici 
este Valea Bălăceanu, unde apa e şi mai mare. 
Eu cunosc locurile, pentru că am ciobănit pe aici. 
Noroc că peste pârâu este un pod bunişor.” Cum 
apa trecuse peste pod cu mai mult de jumătate de 
metru, ostaşii au trecut tot ţinându-se de funie, cu 
apa până la genunchi.  “Mai avem şi alte necazuri 
până la Hârşova, Ioane? a întrebat căpitanul. “Nu, 
don’ căpitan, de-aici până la Dunăre nu mai avem 
decât apă în bocanci.” 

După un marş forţat, ne-am întâlnit cu o 
patrulă de 24 de călăraşi, trimisă de comandantul 
rezistenţei de la Băltăgeşti să vadă ce este cu noi. 
Ne-au spus că inamicul este foarte aproape. La 
întâlnirea drumurilor naţionale Tulcea-Bucureşti 

şi Constanţa-Bucureşti, la intrarea în Hârşova, 
ne aşteptau două escadroane de cavalerişti 
români. Ei ne-au spus să ne grăbim către Dunăre 
şi să trecem cât mai repede dincolo, că ei sunt 
ariergarda armatei din Dobrogea. De pe dealul 
de lângă Hârşova ne-am uitat înapoi şi am văzut 
nori de fum până în înaltul cerului. Satele noastre 
au fost date focului, munca şi sudoarea noastră. 
Au ars: Crucea, Topalu, Horia (Muslubei), 
Pantelimonul de Sus şi de Jos, Râmnicu, Runcu, 
Vulturul (Cartalu), Dulgheru, Sarai (Eni-Sarai), 
Topologu, Făgăraşul Nou, Hârşova, Ciobanu, 
Gârliciu, Dăieni, Ostrov, Pecineaga, până dincolo 
de Măcin. După cum ştiţi şi voi de la bătrânii 
satelor şi de la muierile voastre, ruşii au dat foc 
satelor după ce le-au jefuit de toate bunurile 
din jurul caselor. Când armata română apăra  
oraşul şi portul Constanţa, ruşii, aliaţii noştri, 
la circa 100 km în spatele nostru, se retrăgeau 
de zor, lăsându-ne singuri în faţa duşmanului şi 
forţa populaţia românească să plece în pribegie 
strigând în batjocură: “Paghiom na Rusia!” 

După ce am trecut Dunărea la Vadu Oii, 
am luptat cu Divizia a 9-a până la Mărăşeşti şi 
Răzoare unde eu, soldatul Mihalcea Cărăratu 
din Dăieni, am luptat într-o companie de 350 de 
ostaşi, din care am rămas doar şapte, fără nici un 
ofiţer sau gradat.»

Bucur Vlad MUNTEANU, zis Deliu, povesteşte 
cum a luat el parte la Marele Război, dar şi despre 
viaţa lui de haiduc.2 Scrie Nicu Irimia Munteanu: 
Această povestire este scrisă la gura sobei în 
1929, când aveam nouă ani şi eram în clasa a 
III-a primară. Dar tot purtând hârtiile cu mine pe 
unde am umblat, din 1940 până azi, în 1983, s-au 
deteriorat şi a trebuit să le scriu din nou.

“Când s-a făcut mobilizarea, prin august 1916, 
eram haiduc pe Marea Baltă a Brăilei. Am stat 
niţel pe gânduri şi mi-am zis: “Ţara noastră e la 
cumpănă grea şi cu toţii trebuie să mergem să 
o apărăm. Mi-am adunat ortacii, câte trei-patru 
la un loc, şi le-am spus că eu am hotărât să mă 
prezint la Cercul de recrutare din Constanţa, că 
trebuie să merg la oaste să apăr ţara. Am ciocnit 
câte un pahar de vin, ne-am îmbrăţişat şi ne-am 
urat să ne vedem după victorie. Am luat cu mine 
doi oameni buni de-ai mei: Ion CÂMPEANU şi 
Radu MUGUR. Am trecut pe la Brăila, de unde 
am luat două scrisori de recomandare de la 
oameni mari de-ai mei. La Cercul de recrutare 
am dat scrisoare de recomandare comandantului 
biroului de mobilizare, care mi-a spus că sunt dat 
2 Caiet 4, p. 10-41.
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în urmărire ca nesupus la mobilizare. “Eu ştiam 
că sunt urmărit de vreo douăzeci şi ceva de ani 
şi pentru altele, dar n-a fost război. Acum m-am 
prezentat singur, de bună voie, aşa că nu e vreme 
de pierdut. Galbeni la chimir sunt, afară e o căruţă 
plină cu de toate de-ale gurii, a avut grijă Deliu, 
am şi doi oameni cu mine.” “Dumneata eşti Bucur, 
zis Deliu?” “Da, da, eu sunt, dar nu trebuie să ştie 
toţi oştenii şi ofiţerii cine sunt eu.” “Bine, bine”, a 
zis colonelul, “te dau la Regimentul 18 obuzieri 
Constanţa, pentru coloana de aprovizionare. 
Comandantul regimentului este un văr de-al 
meu.” M-am prezentat la Regimentul 18 obuzieri, 
la colonel, am descărcat din căruţă de toate şi la 
el acasă, după care a vrut să mă cunoască mai 
bine. M-a invitat la el acasă şi, la un păhărel de 
vin vechi de Niculiţel, adus de mine, mi-a spus 
că vrea să fim prieteni toată viaţa. Într-o seară, 
am plecat în oraş, că îmi dăduse colonelul bilet 
de voie permanent. Ca să-mi respect tradiţia mea 
haiducească, am ales un restaurant mai dosnic. 
După ce am mâncat şi am băut bine cu cei doi 
oameni ai mei, s-a trezit în mine pofta de a rămâne 
singur, după tradiţia mea haiducească. Le-am zis 
celor câţiva clienţi ai restaurantului să mă lase 
singur, iar oamenii mei s-au aşezat la ferestre 
să mă păzească. Eu am cerut proprietarului o 
pastramă întreagă de oaie, mai zvântată şi crudă, 
vin multe kilograme, tutun cinci-şase pachete, un 
kilogram de lumânări mari, pe care le-am aprins şi 
le-am lipit de jur împrejurul mesei, am scos două 
cuţite şi le-am înfipt în masă, între ele am pus 
sabia, am scos cremenea, amnarul şi iasca şi am 
aprins ţigara. Am cerut să iasă toţi consumatorii 
din local, că eu plătesc consumaţia. În lipsa 
lăutarilor, am scos fluierul şi cavalul de la brâu şi 
am început a cânta şi juca singur 
brâul mocănesc, hora pe bătaie 
şi, ce-mi plăcea mai mult şi-mi 
place şi azi, “biru’ greu”. 

Când petrecerea mea 
personală era în toi, a trecut 
pe acolo patrula Comenduirii 
oraşului. Întâmplarea a făcut ca 
în acea seară să fie de serviciu pe 
garnizoană tocmai Regimentul 
nostru, 18 obuziere. La comandă 
era un locotenent care mă 
văzuse de vreo două ori pe la 
colonel la comandament. Om de 
vreo 35 de ani, cu scaun la cap, 
a dat să intre în restaurant, dar 
s-a oprit brusc când a văzut ce 
nu mai văzuse şi nici nu auzise 

vreodată. Oamenii mei s-au prezentat şi au spus 
că sunt cu Bucur Vlad Munteanu, prieten cu d-l 
colonel. Locotenentul a spus că mă cunoaşte şi 
ne-a lăsat în pace.

        A doua zi după petrecerea mea, a venit 
un ordin urgent, care spunea că Regimentul 18 
obuzieri Constanţa trebuia să plece de urgenţă pe 
graniţa bulgară. Ne-au dat hrană rece pe trei zile 
şi ne-au trimis în marş forţat pe poziţia indicată 
în ordin. Acolo am instalat tunurile şi a doua zi 
a început lupta. După câteva ore de tragere, 
am primit ordin să ne retragem la Turtucaia, 
căci neamţul, bulgarul şi turcul au început să 
ne încercuiască. Cu toată zarva mare, am aflat 
repede că vom fi luaţi prizonieri. Eu i-am chemat 
pe Ion Câmpeanu şi pe Radu Mugur şi le-am 
spus că trebuie să facem rost de haine civile cât 
mai repede, să ne putem strecura spre Dunăre 
sau să ne ascundem până trece urgia. Dar 
vine, iute ca fulgerul, altă veste, că vreo patru-
cinci escadroane de cavalerie comandate de un 
căpitan au hotărât să nu se predea şi să atace în 
goana cailor spre Silistra şi Ostrov, ca să iasă din 
încercuire. La această ştire, am deshămat şi noi 
caii de la căruţe, am luat puştile, cartuşe, săbii 
şi tot ce era necesar pentru luptă, am încălecat 
pe cai şi ne-am oprit în mijlocul cavaleriştilor. Am 
recunoscut vreo doi oşteni din bateria noastră, 
apoi l-am văzut şi pe căpitanul nostru venind la 
adunarea ofiţerilor. Căpitanul cavaleriştilor m-a 
fixat cu privirea şi mi-a spus: “Moşule, fără şa 
pe cal ai să ne încurci în luptă.” “Don’ căpitan”, 
i-am răspuns, “eu călăresc fără şa mai bine decât 
oricare cavalerist şi o să vă fiu de mare ajutor.” 

(Va urma)

Dulgheria din Saraiu. Fotografiile din colecţia V.Tudoran
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Silvia Grossu, a lui Ionica Donos din Basarabia

RĂDĂCINILE sau un fel de arbore genealogic

Așadar, vom povesti despre străbunei – buneii 
mamei de pe mamă, adică părinții mămunii Gața 
– Ion şi Maria Andrieş din Cureşniţa, sat de mazili 
și răzeși de pe valea Nistrului, situat la 10-12 km 
mai la nord de Soroca.

Ca să fie mai clar ce fel de sat a fost Cureșnița, 
o să vă povestesc o întâmplare din viața mea de 
școală. Eram în clasa a patra, adică terminasem 
cele trei clase primare. Prima mea învățătoare 
Elena Ivanovna Bostan preluase altă clasă, iar 
noi, zburătăiți deja, aveam mai mulți profesori 
pentru discipline. La una din lecțiile de literatură, 
noua profesoară Eudochia Cuzminicina Cebotari 
ne explica tema nouă – figurile de stil. Eram la 
metaforă. În calitate de material ilustrativ ni s-au 
recitat primele strofe din „Miorița”. „Bineînțeles, 
aceste descrieri (prin metafore, adică) sunt 
exagerate, astfel de locuri nu există” – spuse 
profesoara. Și atunci, eu am ridicat mâna, 
fluturând-o cu insistență, așa încât profesoara 
n-a putut să nu observe.  Am sărit în picioare și, 
aproape răstit, am zis: „Ba da, există! Eu știu unde 
este un astfel de loc. Eu am văzut gura de rai în 
satul bunicii – la Cureșnița”. Pentru a nu fi întreruptă 
am stăruit cu descrieri, în formă exclamativă, una 
peste alta – ce de drumuri șerpuite străbat satul 
și împrejurimile, ce de povârnișuri priporoase 
înconjoară satul, ce priveliște de poveste oferă 
Nistrul, șerpuind elegant printre maluri line cu 
lunci şi păduri, ce dealuri cu stânci, din care 
curgeau neîncetat izvoare, are această localitate 
deosebită. Nu unul, nu două, ci câte șapte odată, 
iar în Huruitoare, adică pe mahalaua mămunii 
mele, dintr-un povărniș stâncos țâșnesc tocmai 
17! Șaptesprezece – unul lângă altul! De atâtea 
ori le-am numărat! Imi plăcea să le număr. Aveam 
nevoie să mă conving în fiecare dimineată că nu li 
se întâmplase nimic peste noapte. Că erau toate 
ca fraţii – grămăjoară, împreună, pe acel picior 
de plai, pe acea gură de rai. A rămas valabil până 
acum – ştiu cu certitudine – cele mai puternice 
impresii din copilăria mea sunt legate de acest 
sat medieval cu peisaje de poveste. Mi-a oferit și 
lecții – de demnitate și credință. 

Am fost o norocoasă că am luat unele lecţii 
direct de la strămoşi – fără intermediari şi 
interpretări. Am mers direct la sursă. L-am apucat 
în viață pe străbunicul – tătuca Ion. Avea peste 
nouăzeci de ani. Deja scund, că-l trăgeau tot mai 
aproape de scumpa lui ţărână nu doar anii, ci şi 
poverile vieţii. Veleatul său a fost unul frământat şi 
dezbinat, ca însuşi veacul. Veac chinuit de două 
războaie ale lumii, care au tăiat, ca în carne vie, 
destinul Basarabiei, dar şi soarta neamului meu. 
Veacul trist al Basarabiei – cu foamete, asedieri, 
izgoniri din ţară, deportări, încarcerări fără de 
vină, dispariţii fără de urme... Acest veac nu doar 
a trecut peste destinul străbunicului. L-a mutilat. 
Străbunicul le-a suportat pe toate – stoic şi cu 
demnitate. Demnitatea superioară de om creştin, 
fiu al pământului. “Pământul este sfânt. Cine îşi 
bate joc de el, pe Dumnezeu îl sfidează. Să se 
teamă de mânia Lui...” – zicea, privind cu tângă la 
fosta sa gospodărie, lăsată în paragină, la râpile 
ce rămâneau în urma tractoarelor, la terenurile 
arate de pe povârnişurile, care odinioară ţineau 
pământul grămadă, iar acum se duceau la vale 
măcinate de vânturi şi ploi. Povârnişurile, care 
veac de veac nu simţiseră tăişuri de brăzdare pe 
spatele lor, că ele, povârnişurile din jurul satului, 
o altă menire aveau. 

A spus-o atât de răscolitor Grigore Vieru în 
versul, de mulţi neînţeles nici atunci când a fost 
scris, nici acum:

→



Datina

34

DEALULE, DOMN, DrEPTULE...
Dealule, domn, dreptule,
Mare înţeleptule!
Aur legănând în pai,
Frică tu de hoţi nu ai?
Rupe-mi-s-ar inima
Nu că hoţii m-ar fura.
Dar că hoţii m-ar ara
Şi tot ei m-ar semăna,
Şi tot ei m-ar secera.

Dealule cu mamele
Şi cu sfinte poamele,
Cu izvoarele ce-adânci
Ne-au scris numele pe stânci!
Ne-au scris numele pe stânci!
Dealule, domn, dreptule,
Mare înţeleptule,
Dealule, domn, dreptule!

Cum îl priveam cu interes la cei 6-7 ani ai 
mei, străbunicul mi se părea că e de-o vârstă 
cu acele dealuri şi că e tot aşa – veşnic ca ele. 
Vestea despre stingerea lui nu m-a întristat. M-a 
mirat! Era posibil oare să moară, să nu mai fie? 
El doar era ca acele dealuri cu stânci de pe malul 
Nistrului. Şi era de-o vârstă cu ele, adică fără de 
vârstă, adică veşnic. 

L-am urmărit de multe ori dimineţile, atunci când 
mă trezeam o dată cu zorii şi alergam la izvoare 
după apă proaspătă, “neîncepută”, cum îi zicea 
mămunea (şi mama tot aşa zicea despre prima 
apă – fie de izvor, fie de la fântână). Zi de zi, pe la 
cântat de privighetori, el lua sapa pe umăr (uneori 
şi ranga sau hârleţul) şi se îndrepta spre izvoarele 
sale. Erau dimineţi de rouă, când se îngâna 
ziua cu noaptea, în acea linişte miraculoasă, 
liniştea jinduită de păsări pentru a lansa cele mai 
sfâşietoare triluri – cu aer limpede şi proaspăt, 
cu susurul apei de cleştar, cu foşnet de ierbi. O 
singură dată, la oră matinală, din curtea bunicii, 
am apucat a-l zări ca prin ceaţă cum mergea pe 
drumul din capătul grădinii – cu pas mărunt, dar 
sigur spre izvoare. De cele mai multe ori, atunci 
când eu coboram cărăruia să aduc apa neîncepută 
pentru porăiala de dimineaţă, el era deja acolo. 
Lucra. Cu mişcări încete, domoale, de parcă se 
temea ca nu cumva să tulbure ritmul de veacuri al 
izvoarelor, curăţa calea apelor de prundişul care 
se adunase între timp, scotea mătasea broaştei 
de pe jgheaburile de piatră, aduna buruienile 
şi tufarii care îngrădeau pârăiaşele. Cumpătat, 
împăcat, senin, luminos chiar.

Eu urmăream mişcările lui cu acea fascinaţie a 
copilului, care crede că e aşa de simplu şi lesne 
de făcut ceea ce alţii fac în faţa ta. M-aş fi repezit 
să iau sapa din mâinile lui şi să fac eu ceea ce îmi 
părea aşa de firesc şi de la sine înţeles. Dar ştiam 
că nu e voie să-l întrerupi. Toţi ştiau. Îi dădeau 
bineţe doar. Nici răspuns nu aşteptau. El doar 
dădea din cap sau nici atât. Nu trebuia deranjat. 
Era un fel de evlavie în munca lui, care parcă nici 
muncă nu era, ci mai degrabă un ritual. Şi tot aşa, 
mutându-se de la un izvor la altul, după un traseu 
pe circulară, stabilit şi ştiut doar de el, – în fiecare 
zi. În afară de duminică, bineînţeles. Era ziua 
Domnului. Se ruga.

Peste zi, atunci când mergeam amiezile cu 
bunica să-i ducem mâncarea de prânz, era altul. 
Ursuz, sever, tăcut. Uneori vorbea ceva cu bunica 
– certa pe unii, se revolta de alţii, sporovăia. 
Dar de multe ori vorbeam doar noi de noi. El nu 
participa. Şedea cu capul în palme în scaunul său 
cu picioare strâmbe, cioplit chiar de el din lemnul 
copacilor din grădină. De altfel toate în căsuţa 
sa erau făcute de mâna lui – străchini, linguri, 
scaune, masă, laiţă, covată – toate. 

De mare curiozitate, dar şi de frică să nu-i 
tulbur lumea lui, am îndrăznit s-o întreb doar pe 
mămunea de ce este aşa, el, tătuca Ion. Şi bunica 
mi-a povestit, câteva seri la rând, istoria vieţii lui. 
Era şi istoria vieţii ei, istoria familiei noastre, de 
fapt, a neamului întreg. Istorie tristă, pe care o 
ascultam cu nod în gât.

“Tata era puternic, mintios şi foarte hotărât. Toţi 
veneau la el după sfat şi ajutor. Dar trebuia să 
faci aşa cum zicea el. Noi eram trei copii – fratele 
Anton era cel mai mare. Semăna cu tata: era 
înalt, uscăţiv, osos chiar. Avea faţa alungită, da la 

Tătuca Ion şi Maca Marianca
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voce era cam domol şi tatei asta nu-i plăcea. I se 
părea un molatec, de aceea se răstea mereu la 
Anton, căutându-i nod în papură: că ba-i aşa, ba 
pe dincolo”. 

Mămunea continua: ”Eu eram la mijloc. Mai 
aveam o soră – Paraschiţa. Cam alintată şi nu 
prea harnică. Anton era mai mult cu tata – la 
muncă, pe deal. Ajutam şi noi – la secerat, la 
adunat, la treierat. Mai înnăneam (angajam, 
adică) şi oameni din sat – pe vremea strânsului, 
mai ales. Dar toată treaba pe lângă gospodărie 
şi în casă era pe seama mamei şi a mea. Tare 
chinuiţi de muncă am fost. Când mi-aduc 
aminte cât aveam de lucru la cânepă doar – cu 
semănatul, cu seceratul, cu adunatul, îmblătitul, 
înmuiatul la izvor, clătitul în atâtea ape, alesul, 
scărmănatul, torsul, apoi ţesutul şi celelalte – mă 
apucă ameţeala. Nu ne mai rămânea timp să 
răspundem acătării nici la bineţe, nu încă să ne 
mai uităm în oglindă. Tare am mai muncit.” – tot 
istorisea măminea. Urmau păţărănii şi întâmplări 
triste sau hazlii despre familie, rude, consăteni. 
Eu eram numai ochi şi urechi.

“Mama era femeie frumoasă, semeaţă, 
dar avea privirea tăioasă. Când te străfulgera 
câteodată, dacă nu făceai ce trebuie sau cum 
trebuie... îți pierea cheful de hârjoană. Femeie 
vrednică și ma-a-re gospodină. Tot obiceiul casei 
şi rânduiala bisericii se respectau cu sfinţenie în 
familia noastră. Duminicile și de sărbătorile înalte 
nu se aprindea focul în sobe. Mâncarea era ținută 
în cuptor sau în cotruță și se menținea caldă. 
Posturile se respectau cu stricteţe, de cei mari și 
de cei mici, deopotrivă, iar mâncarea de sec era 
pe masă şi în căşlegi. E drept că mama tare bine 
ştia să gătească – şi sarmale, şi plăcinte de tot felul 
– cu curechi, cartofi, sfeclă, vișine, cireșe, prune. 
Borșurile și ciorbele erau gustoase întotdeauna, 
nici nu simțeai că sunt de post. Pâinea o coceam 
tot noi. Numai de Paști și de Crăciun era doar 
din făină albă. Deși grâu aveam destul, coceam 
pâine cu mălai, cu făină de popușoi și din făină 
cu tărâțe. Era mai de saț. Mămăliga era zilnic pe 
masă – cu murături, fasole bătută, cartofi prăjiți 
– în post; cu frupt de vacă, brânză de oi, scrob 
și friptură – în câșlegi. Mâncam pe săturate, dar 
nu ne îndopam. Trebuia să lucrăm, şi de aceea 
nu ne îngrelam cu mâncarea. Da la sărbători nu 
ne scumpeam la bunătățuri – și aveam de toate 
– și carne înăbușită, și năut cu carne (mâncare 
boierească), și cârnați de tot felul, și saltisoane, 
alivenci, tot felul de învârtite și cozonaci. 

De era vară, de era iarnă lucru, ca drumul, 
nu se oprea. Iernile, la șezătorile de la noi sau 

din alte case de gospodari, aveam atâtea de 
făcut! Aveam lâna de scărmănat sau de tras în 
piepteni, caiere de tors, urzeala pentru covoare 
de învârtit. Noi singure ne țeseam covoarele, 
lâicerele, păretarele. Mai țeseam și hainele grele 
pentru bărbați – și burcile, și sumanele. Croșetam 
și brodam, învățându-ne una de la alta. Ne 
pregăteam totul pentru măritiș – zestrea, hainele, 
podoabele. Cum le făceam, așa le aveam.

Mama era severă și cu noi, și cu toată lumea. 
Mulți se temeau de ea. Nevestele tinere îşi 
doreau să fie observate și lăudate de ea. Erai în 
rând cu lumea dacă la biserică sau la dugheană 
îţi vorbea. Dar dacă după slujbă te chema la ea 
în musaferie, atunci ca și cum te scotea în lume. 

La noi acasă era mult de muncă, dar e drept 
că aveam de toate – aveam două perechi de cai 
buni, și căruță, și sanie, și car. Tata mai cumpărase 
și mașini – primul în sat a avut semănătoare și 
treierătoare. Părinții mergeau cu trenul la Cernăuți 
ca să cumpere lucruri scumpe în casă sau de 
zestre nouă. Așa mama avea pentru noi șaluri 
groase, aduse de peste mări și țări, încălțăminte 
de hrom (din piele bine lucrată), stofe fine, năfrămi 
și altele. Eram socotiți, alături de Bulați, printre cei 
mai avuți din sat”. Eu o ascultam cu atenție, dar 
privind în jur la cât de modest trăia mămunea, 
nu puteam crede că avusese o viață atât de 
îndestulată. Dar începeam să pricep cu mintea 
mea de copil de ce era atât de trist și îngândurat 
tătuca Ion. Avea de la ce să se întunece la chip.

Căci toate astea au fost până intr-un moment. 
A venit pe neașteptate vara lui 1940 cu dezastrul 
din 28 iunie. Li s-a confiscat mai toată averea. 
Apoi după revenirea administrației românești 
li s-a restituit aproape totul. Dar nu mai puteau 
reface gospodăria așa cum fusese altă dată. Era 
vreme de război. Viața se scumpise. Au mai dat 
și nenorociri peste familia lor... Sfârșitul războiului 
le-a adus bucurie, ca pentru toată lumea. Dar a 
durat foarte puțin. Puterea sovietică așa și nu 
i-a iertat pe basarabeni că au dus o viață liniștită 
în anii de război. Foametea din 1946-1947 nu 
i-a distrus, deoarece bunicul se învățase să 
dosească din calea ”eliberatorilor de hambare” 
și grâne, și vin, și slănină. Așa că cei din familia 
lor au rezistat. Cu mare greu, dar au ieșit toți din 
acea încercare.

În 1949 au intrat în altă belea. În lista chiaburilor. 
A fost cumplit: li s-a luat totul – crama şi podgoriile, 
vitele toate – vacile, boii, oile. Hambarele cu tot 
cu grâne, seminţe, fân, hlujani, lemne de foc. Nu 
li s-au lăsat nici găinile, nici raţele, nici gâştele. 
Casa cu toate în ea – mobilele, covoarele, →
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vesela, hainele – nu le mai aparținea. Nimic nu 
li s-a lăsat. Se făceau colhozurile. Cu averile 
gospodarilor. Și pe ei i-au ridicat. Li s-a permis 
sa ia atât cât pot duce în mână. Cu atâta au şi 
rămas – straiele de pe ei, o desagă cu merinde 
şi lucruri de primă necesitate. Au fost deportaţi în 
Siberia, în regiunea Kurgan. Șapte ani străbunica 
și străbunicul au stat departe de casa lor, de 
meleagul lor, de toți ai lor. S-au întors la doi ani 
după moartea lui Stalin. Ofiliți, slăbiți, chirciți – de 
obidă, durere, frig și nedreptate. Maca Marianca 
avea optzeci de ani. Când a întrebat-o maica-mea 
cum a fost acolo, ea a zis: ”Numai credința ne-o 
ținut în viață. Tare am vrut să ajung acasă”. Nu 
mult după revenire a murit. Eu nu eram pe lume 
când a plecat străbunica la cele veșnice. 

După ce am ascultat istorisirea mămunii mă 
uitam cu alți ochi la tătuca Ion. Teama se risipise. 
Iși făcură loc mila și duioșia. În curtea din vale, 
acoperită cu troscot mustos, nu se regăseau 
decât urmele dureroase ale bunăstării de altă 
dată – câteva şure mari, cu acoperişurile găurite şi 

Noroc, dragi cititori gurmanzi!
Pentru această perioadă rece a anului recomand un borş scăzut.

BOrŞ SCĂZUT 
(denumirea vine din părţile Sorocii).
 Pentru prepararea borşului vom avea nevoie de :

1. Costiţă de porc                       1200 gr.
2. Varză murată                 1600-1800 gr.
3. Morcov                                      150 gr.
4. Piper boabe                               6-7 gr.
5. Foi de dafin                               2-3 buc.
6. Pasta de tomate                       120 gr.
  
Proces tehnologic
1. Spălăm costiţa şi separăm bucăţi mici:
2. Lăsăm varza în apă pentru 30 min.
3. Punem în cratiţă costiţa peste care aranjăm varza tăiată mediu, lăsând puţin spaţiu:
4. Turnăm apă fiartă cât să acoperim varza, aducem până la fierbere, facem focul mai mic şi lăsăm 

să fiarbă 2 ore.
5. Punem morcovul tăiat rondele, piperul boabe si foile de dafin, mai lăsăm să fiarbă 50-60 min
6. Mijotim pasta de tomate, adăugând un pic de apă, lăsăm la foc mic cam 2-3 min.
7. Adăugăm în borş, mai lăsăm la foc mic 15-20 min.
Notă:

Se poate da la cuptor după ce s-a pus morcovul, borşul scăzut va fi mai gustos si mai aromat. 
Serviţi-l cu plăcere!

Cu drag de voi şi de gătit, a voastră MĂRIOARA

pereţii coşcoviţi, în care pe timpuri se adăposteau 
de vreme rea vitele; grajdurile pentru cai – numai 
moloz şi buruiene, ruinile pereţilor zugrăviţi ai 
fostului conac, scările înalte, pe jumătate dărâmate 
de către căruţele ce se sprijiniseră de ele, atunci 
când în fosta Casă Mare a culacului (chiaburului) 
Andrieş se descărca roada colhozului. Noua 
stăpânire făcuse depozit de grâne în Casa cea 
Mare, zugrăvită de pictori aduși de străbunicul 
tocmai de la Cernăuți. Şi el, tătuca Ion, prin 
geamurile şi gemuleţele mici şi înceţoşate ale 
fostei bucătării de vară, privea zilnic la acest 
dezastru, la propriu şi la figurat. Nu-i mai aparţinea 
nimic. Nici n-avea dreptul să păşească dincolo de 
gard, că era averea colhozului. Munculiţa lui de-o 
viaţă, aşa, pur şi simplu, peste noapte devenise 
averea colhozului.

Tătuca Ion a mai dus-o vreo zece ani, după 
moartea străbunicii. ”Izvoarele, ele l-au ținut”, 
așa zicea mămunea. De aceea l-am apucat în 
viață. S-a stins, ca o lumânare, la nouăzeci și 
șase de ani. A plecat tăcut. Dumnezeu i-a trimis 
împăcarea.
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Carvăn, un loc de baladă

Trei ciobani
variantă locală a «Mioriţei» (comentarii şi interpretări)

Gradul de localizare este vizibil încă de la 
început, având în vedere păşunile de pe întinsele 
dealuri ce străjuiesc lunga vale Cara-Culacu, cu 
văi şi văioage colaterale, cu suprafeţe agricole 
întinse, dar şi cu păşuni (de stepă şi de silvostepă).

Fiind vorba de o variantă a “Mioriţei”, între 
cele două texte există fireşti deosebiri, dar şi 
asemănări (la fel de fireşti).

Pădurile, specifice zonei de stepă şi silvostepă, 
se-ntind pe dealuri şi pe văi, iar stejarul şi salcâmul 
domină suprafeţele împădurite.

Suprafeţele agricole sunt destul de întinse, 
iar păşunile, întinse şi ele, favorizează creşterea 
turmelor de oi (aproape numai de rasă albă). Ca 
urmare, păstoritul a favorizat existenţa, până 
prin anii optzeci, a cunoscutului fenomen al 
transhumanţei pastorale, cu turme chiar de prin 
părţile oltene subcarpatice.

Şi-n “Trei ciobani” aflăm, de la început, cum 
oierii “scoboară” cu oile “Pă la soare-apune”, pe 
un drum tăinuit, nelipsit, ca urmare, de primejdii 
de tot felul (adică “Dă blestem lovit”). Aflăm, astfel, 
cum “ăi doi ciobani” hotărăsc, în mare taină, să-l 
doboare pe cel de-al treilea (care-i mai “străinel”) 
ca să-i ia oile.

Taina celor doi o află o mioară a ciobanului 
“străinel”, iară adevărul “doborârii”, prezumtive, a 
lui nu trebuie să-l ştie decât mioarele lui dragi!

Procedeul, clasic, al personificării este prezent 
şi-n varianta locală, ca motiv al desfăşurării, “pas 
cu pas”, a subiectului creaţiei.

Iară nunta “străinelului” apare, şi-n varianta 
locală, ca un adevăr de viaţă, pe inevitabilul drum, 
al vieţii, de la “răsărit” (naşterea) şi până la “apus” 
(moartea)!

Dar marea deosebire dintre varianta locală şi 
“Mioriţa” constă în felul (diferit) în care ar urma 
să fie înmormântat ciobanul “străinel”. El doreşte, 
atât de mult ca, dacă o fi doborât de cei doi oieri, 
să fie îngropat cu mioarele lui dragi, nicidecum 
de prezumtivii ucigaşi ai săi! Această dorinţă este 
pe deplin motivată: mioarele sale îi sunt lui cele 
mai apropiate fiinţe, la fel de dragi ca şi măicuţa 

sa! “Străinelul” se destăinuie, astfel, mioarei sale: 
“Mă-ngropaţ’ la strungă, / Dor să mă ajungă, 
/ Dor dă voi, mioare, / Mândre, bălăioare, / Că 
v-am ocoli, / Eu v-am ciobăni.” Aici verbele “am 
ocoli” şi “am ciobăni” au, local, o încărcătură 
semnatic-afectivă cu totul aparte, care dezvăluie 
un ataşament deosebit al oierului străinel faţă de 
mioarele lui atât de dragi!

Referitor la planul celor doi prezumtivi ucigaşi 
ai “străinelului”, se consideră, cu temei, că este 
de necrezut ca “ăi doi ciobani” (care plănuiesc, în 
mare taină, să-l doboare pe oierul “străinel”) să-l 
îngroape după datina creştină.

Învăţătoarea Valeria Ciobescu, care ne-a 
comunicat varianta locală, susţinea, cu 
convingere, că “este de necrezut ca presupuşii 
ucigaşi ai ciobanului să-l îngroape tot ei, după 
datină, ca să-i ia, apoi, oile!”

Iar un bătrân cărvănean, om cu credinţă 
în Dumnezeu, afirma cu mare convingere 
creştinească: “...păi, bre, dacă ei, ciobanii ăia doi 
haini, erea’ neşte creştini buni, ei nu mai avea’ 
inima aia rea să-l omoare pă tovaroşu’ lor pentru 
oi, să-l jăcmănească, adică, şi p-ormă tot ei să-l 
îngroape creştineşte!”

Când omori pe cineva ca să-l “jăcmăneşti”, ţie 
nu-ţi mai stă gândul ca să-l îngropi, apoi, după 
datina creştinească, mai adăugăm noi.

Mitul stelei căzătoare, călăuzitoare a vieţii 
omului, apare şi-n “Trei ciobani”: călăuzitoare a 
trecerii omului prin viaţă, steaua cade odată cu el!

În varianta locală, mai aflăm cum oierul se 
destăinuie mioarei sale dragi: “Eu cân’ oi pica, / 
O cădea o stea, / Steaua mea dă foc / Şi făr’ dă 
noroc!”

Iară cântecul păsărilor cerului îi va alina oierului 
dorul de mioarele lui atât de dragi (în ipoteza că el 
va fi doborât pentru oi).

În “Trei ciobani”, eternitatea vieţii de dincolo 
apare, vizibil accentuată, prin prezenţa adverbului 
de timp “mereu”, alăturat substantivului noaptea, 
văzut, şi el, ca valenţă stilistică a vieţii de dincolo 
(adică de după moarte). Căci şi oierul (poate chiar →
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cărvănean) constată, resemnat, zădărnicia luptei 
cu destinul, care, totuşi, nu poate ostoi, oricum, 
setea de viaţă a omului!

Binecunoscutul motiv al “măicuţei bătrâne” 
apare şi-n “Trei ciobani”; despre feciorelul ei drag, 
mama trebuie să afle doară vorbe bune: “Mamei 
mele-i spune / Numa’ vorbe bune.” Ceea ce 
înseamnă că măicuţa lui dragă nu trebuie să afle 
adevărul despre moartea lui (prezumtivă).

Portretul ciobănelului, sugestiv realizat 
în variantă, sporeşte, credem noi, gradul de 
localizare a acţiunii baladei. Astfel “străinelul” 
mamei apare înfăţişat: “Ca un stejărel, / Cu ochi 
negrişori, / Roua dă pă flori, / Ochii dă pă tăciune, 
/ Păru’ dă cărbune.” Aici, credem, răzbate ecoul 
unui refren familiar din basme: “un tăciune şi-un 
cărbune” (ca o perenitate în spaţiu şi-n timp, a 
folclorului, căci “codru-i frate cu românu’”).

Într-un fel specific, diminutivul “stejărel” 
sporeşte, vizibil, gradul de localizare a subiectului 
baladei. Se fac referiri la întinsele păduri 
înconjurătoare, de stejar: măreţia arborelui este 
“reflectată”, parcă, în înfăţişarea, măreaţă, a 
ciobanului (dobrogean), asociată cu vârsta lui.

La “nunta” lui (moartea, prezumtivă şi-n varianta 
locală), ciobanul doreşte mult să aibă o “Cunună 
dă flori, / Culese în zori, / În rouă scăldate, / Dă 
zori luminate.” Prezenţa florilor, în zori de zi, 
scăldate de roua dimineţii o aflăm şi-n cealaltă 
baladă locală, unică şi ea, în “Canaraua Fetii”. 
Iar în varianta locală a baladei este foarte posibil 
să fie vorba şi de cunoscutul “cântec al zorilor”, 
“spus” tinerei perechi (mirilor) în faţa camerei 
nupţiale, în dimineaţa zilei de după nuntă, de un 
grup de apropiaţi (tineri, băieţi şi fete).

Mai îndrăznim, tot acum, a opina că substantivul 
ar mai putea fi considerat ca o virtuală “trimitere” 
la zorii vieţii ciobanului, la tinereţea lui!

 Înfrăţirea dintre om şi natură înseamnă, şi-n 
“Trei ciobani”, integrarea într-un mediu familiar, 
în care şi “ciobănelul” a văzut o izolare, totală, a 
omului de tumultul atât de sinuos al trecătoarei 
vieţi pământene! Profunzimea ataşamentului 
sufletesc al ciobanului faţă de natură, faţă de 

mioarele lui dragi, apare subliniată convingător în 
versurile următoare: “Drag mi-a fost su’ soare, / 
Drag dă voi, mioare, / Mândre, bălăioare!”

Textul variantei locale “Trei ciobani” reproduce, 
- pe cât ne-a fost posibil -, trăsături specifice 
subgraiului local, satul Carvăn aflându-se destul 
de aproape de localitatea bulgară Cainargea’, dar 
departe de Lipniţa, centrul comunei (omonime).

Până-n 1940, în perioada “Cadrilaterului”, între 
cărvăneni şi locuitorii din satul Cainargea’ se aflau 
dese relaţii de interferenţă etnofolclorică, dar şi 
de altă natură socială, de bună seamă, ceea ce 
era destul de firesc, desigur.

În ceea ce priveşte specificul, aparte, al 
subgraiului, el reflectă structura etnosocială 
a actualilor locuitori ai satului “de la marginea 
ţării”, alcătuire etnică accentuată, - după cum 
se ştie -, de retrocedarea “Cadrilaterului”. Foştii 
locuitori vremelnici ai Cadrilaterului (olteni şi 
munteni, mai ales) au revenit, desigur, în “regat”, 
mulţi din aceştia “fixându-se” şi-n Carvăn, alături 
de “băştinaşi” români dară şi turci (ţiganii fiind 
majoritari).

În această ipostază etnosocială locală, se 
poate vorbi, în ceea ce priveşte trăsăturile de 
limbaj aparte, de o virtuală “unitate-n diversitate”, 
fără a “atinge” câtuşi de puţin, ceea ce ar putea 
însemna “tezaurul etnofolcloric” al băştinaşilor (îi 
avem în vedere, de bună seamă pe români).

Din amintitul “tezaur etnofolcloric” local, trebuie 
să amintim, întâi şi-ntâi, frumoasele balade 
“Canaraua Fetii’ şi “Trei ciobani” (varianta, locală, 
a “Mioriţei” alecsandrine).

 Ca un “adaus”, inevitabil, al amintitului 
“tezaur etnofolcloric” al satului “de la marginea 
ţării”, mai amintim străvechiul obicei local “Cucii”, 
ca un ecou într-un obicei local din satul bulgar 
Cainargea.

În ceea ce priveşte “Cucii” din Carvăn, am 
alcătuit o monografie aparte pe care ne-o vom 
completa cu numeroase ilustraţii, convingătoare 
şi ele!

Prof. Ion I. ZAMFIRESCU



PLUGUrELUL

Aho, aho - Plugurelul mititel
Cu rotițele de fier
Plugurel cu șase boi.
Cei din ‘nainte
Cu coarnele-n frunte,
Cei de la mijloc, 
Cu stebe de busuioc, 
Cei de la roată,
Cu coarnele-n baltă.
Hai mai tare cu colacul,
Că fărâmă boii pragul!
Căci avem doi buhai,
Cu plugul de putregai, 
Cu proțapul de mălai,
Unde dai, acolo stai.
Hai mai tare cu sămânța,
Că vi s-a uscat brăzdița!
De urat, am mai ura
Dar ni-i că vom însera

,,SEMNE BUNE ANUL ARE”

De sute de ani ne conducem după legi ancestrale pe care, chiar dacă nu le mai știm, ele 
preexistă acolo în ființa noastră. Și cum ar putea fi altfel ... Ce farmec ar mai avea iarna dacă nu 
ar fi sărbătorile de iarnă să ne umple sufletul de bucurie, să ne dea speranța de mai bine?

       Cum ar fi putut supraviețui omul sărman, ”țăranul obidit” dacă nu ar fi  existat optimismul, 
credința că Dumnezeu își va întoarce fața și la el și că anul ”ce va să vie” va fi mai bun, mai 
rodnic, mai frumos. Din această credință curată, nealterată de progresul vremurilor moderne  
s-au născut acele inestimabile comori, creații populare de o frumusețe inefabilă .

       Iată un plugușor vechi ”de când e lumea” cum ar spune soacra mea, Mihai Iinca în vârstă 
de 79 de ani și pe care l-a învățat la rândul său de la tatăl ei- Cojocaru Ștefan, care s-a prăpădit 
de foarte tânăr, lăsând orfani 9 copii, toti mărunței. Dar asta e o altă poveste, foarte tristă. Cert 
este că dincolo de moștenirea materială, care a fost insignifiantă, le-a lăsat zestre astfel de 
creații:

 Aceasta este așadar o altă creație scoasă din lada de zestre a comunei Ciobanu, ladă 
care a fost uitată în podul imaginar al lumii acestui sat, care ca multe alte așezări s-a primenit 
cu haine moderne de-a lungul timpului. E datoria noastră, a dascălilor, a tuturor până la urmă, 
să coborâm lada noastră de zestre, să ne căutăm identitatea, să ne cunoaștem rădăcinile și să 
transmitem acest tezaur generațiilor următoare.

Prof. Marioara MIHAI, satul Ciobanu

Pe la poarta dumneavoastră,
Departe de casa noastră.
Și-avem a trece,
O apă rece.
Unde stau lei,
Lei paralei.
Cu gurile căscate,
Cu limbile lăsate,
Să ne-apuce pe la spate.
Hopoi, hoporate !
La mulți ani cu sănătate!
Să trăiți, să înfloriți,
Ca merii, ca perii,
În mijlocul verii,
Ca poamele de vii,
În postul Sfintei Mării!
Mânați măi! Hăi, hăi!
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