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editorial

ziua Dobrogei sub semnul recunoştinţei 

Camera Deputaţilor a decis  ca începând cu acest an, data de 14 noiembrie să fie 
instituită ca Ziua Dobrogei. Deputaţii au aprobat astfel un proiect  de lege iniţiat de 27 
de parlamentari, pentru a marca data de 14 noiembrie 1878. La acel moment, în urma 

războiului ruso - româno - turc (1877 – 1878), România a devenit independentă, iar 
Dobrogea a trecut din componenţa Imperiului Otoman în componenţa României.

Proiectul aprobat de Camera Deputaţilor prevede că sărbătorirea anuală a Zilei Dobrogei 
poate fi marcată de autorităţile centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de 

cultură din ţară şi străinătate, prin organizarea unor „programe şi 
manifestări cu caracter cultural - ştiinţific”.

Proiectul de lege iniţiat de parlamentari constănţeni nu aduce, însă, decât autorizarea 
formală şi oficială a unei sărbători pe care dobrogenii au avut-o de 137 de ani, ca 

un semn al recunoştinţei. Chiar aşa s-a numit: Ziua recunoştinţei. Alteori s-a mărit la 
Săptămâna recunoştinţei, iar în perioada marilor sărbători dedicate semicentenarului, 
chiar Luna recunoştinţei dobrogenilor. A fost ridicat şi un monument comemorativ care 

însă a avut cea mai scurtă existenţă: din aprilie până în octombrie 1916, când duşmanii, 
ocupanţi vremelnici ai acestui pământ, l-au pus la pământ repede, fără respect, aşa cum 

au făcut şi cu statuia lui Ovidius sau cum au putut să profaneze bisericile creştine.
Istoria a consemnat prin glasul presei că «În urma voturilor Camerelor, armata va ocupa 

Dobrogea, devenită din nou parte din corpul României».
Marţi 14 noiembrie (n.n. 1878) sosiră la Brăila, mai întâi, Alteţa sa regală Carol, însoţit 
de Carol Davilla, inspector şef, medic, de colonelul adjutant Fălcoianu, din corpul de 
stat major, locotenent Filitis, de prefecţii Capitalei şi ai districtului Ilfov. Aici, la Brăila, 

regele a dat acea cunoscută proclamaţie: „Ostaşi, Marile puteri Europene, prin Tratatul 
din Berlin, au unit România cu Dobrogea, posesiunea vechilor noştri domni. Astăzi, voi 
puneţi piciorul pe acest pământ care revine ţării române. Voi nu intraţi în Dobrogea ca 

cuceritori, ci intraţi ca amici, ca fraţi ai unor locuitori care de
 acum sunt concetăţenii voştri”.

Tulcea este pentru puţin timp capitala Dobrogei. Abia la 23 noiembrie administraţia 
rusă cedează românilor Constanţa şi Sulina, predarea telegrafelor, cazărmilor  şi 

documentelor. Dobrogea capătă numele de România Trans Danubiană. Avea 90.000 
locuitori şi era împărţită în trei judeţe.

După ocuparea oraşului cu trupe române, la 23 noiembrie 1878, odată cu constituirea 
diferitelor instituţii de stat, au sosit şefii de autorităţi şi funcţionarii respectivi, între care 

Remus Opreanu – prefect, Mihail Koiciu – director, George Brătăşanu – prefect la 
Tribunal: George Horezeanu – preşedinte, Mişu Cotescu – judecător, Panait Holban – 

apărător. Căpitanul portului, Nicolache Macri.
John Trevor Barkley, inginer englez, unul dintre cei mai importanţi industriaşi ai Marii 

Britanii, scria redactorului şef de la „Românul” despre importanţa încorporării Dobrogei 
la ţară: ”Încorporarea Dobrogei la România e destinată din două puncte de vedere a 

exercita o influenţă foarte însemnată asupra viitorului României, adică atât din punctul 
de vedere politic, cât şi din cel comercial, pe de-o parte dezvoltând repede resursele 

sale materiale, iar pe de altă parte punând-o în legătură directă printr-un port naţional cu 
marile naţiuni maritime ale lumii./…/ ”. 

Şi aşa a fost! Dobrogea, plămânul ţării, fereastra noastră spre lume, calea mântuirii 
noastre, cum au mai alintat-o istoricii, păstrează în configuraţia ţării un loc aparte. Şi 
astăzi ca şi ieri, cu recunoştinţă faţă de oamenii care i-au dăruit drumul şi destinul.
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În amintirea lui Dan moisescu

La Topalu, toamna se numără... cântecele populare
Mirela STÎNGĂ

„Cetatea de la cotitură”, 
Capidava, una dintre 
cele mai frumoase situri 
arheologice dobrogene 
și Muzeul de Artă „Dinu 
și Sevasta Vintilă”, unic în 
mediul rural din România, 
așează comuna Topalu 
pe harta culturală a țării. 
Acestor două simboluri 
li se mai adaugă unul, 
care, deși mai tânăr (abia 
a împlinit…majoratul) nu 
poate fi ușor trecut cu 
vederea. Este vorba despre 
un eveniment care atrage 
tineri din întreaga țară, 
frumoși, atinși de har și educați cu frică de Dumnezeu 
și cu respect pentru datina străbună. Evenimentul se 
numește Festivalul-Concurs Național de Interpretare a 
Cântecului Popular Românesc și poartă numele lui Dan 
Moisescu. Dirijor, violonist, folclorist și compozitor, 
Dan Moisescu s-a născut în anul 1909 în Moldova lui 
Ștefan cel Mare, pe plaiuri vrâncene, la Odobești, și 
a încetat din viață, în 1976, în străvechea provincie 
dintre Dunăre și Marea Neagră, „veche posesiune a lui 
Mircea cel Bătrân”, la Constanța.

Anul acesta, festivalul-concurs, ajuns la a XIX-a 
ediție, în organizarea Consiliului Județean Constanța, 
a Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada” și a 
Primăriei Comunei Topalu, s-a desfășurat, în perioada 
7-9 octombrie, la Casa de Cultură din localitatea de 
pe malul Dunării, în competiție înscriindu-se 26 de 
concurenți din toate zonele etnografice ale țării. Dintre 
aceștia, doar șase nu au trecut de proba preselecțiilor, 
organizată în cea de-a șaptea zi a lunii Brumărel. Ceilalți 
20 au trebuit să înfrunte avalanșa de emoții, privirile 
scrutătoare ale juriului, atent nu doar la cântece, ci și 
la costumele populare, specifice zonei etnologice de 
proveniență. 

Pe 8 octombrie, tinerii interpreți cu vârste între 
14 și 25 de ani au defilat pe străzile comunei Topalu, 
îmbrăcați în straie de sărbătoare, scoase din lăzile 
de zestre ale bunicilor. A urmat concursul. Topolenii 
de toate vârstele din sală i-au aplaudat cu drag, așa 
cum fac de fiecare dată, la început de toamnă, când 
frumoasa lor comună dobrogeană se umple de fete și 

feciori din toată țara, care dau glas doinelor, baladelor 
și cântecelor de voie bună. După datina străbună, 
în port tradițional. Misiunea juriului, prezidat de 
etnomuzicologul și realizatorul de emisiuni folclorice 
Eugenia Florea, nu a fost ușoară. Evoluția tinerilor 
concurenți a fost urmărită cu atenție și a fost punctată 
autenticitatea pieselor, a costumelor, dar și frumusețea 
vocilor. 

Din juriu au mai făcut parte: directorul Centrului 
Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Doina 
Voivozeanu, directorul Muzeului de Artă Populară, dr. 
Maria Magiru, directorul adjunct al Centrului „Teodor 
T. Burada”, pianista Silvia Ţigmeanu, interpreta de 
muzică populară Cornelia Neaga de la Catedra de 
Folclor Muzical din Sălaj, primarul comunei Topalu, 
Gheorghe Murat, și realizatorul de emisiuni Radio 
România „Antena Satelor”, Dan Voicu. Acesta a cedat 
locul său de pe scenă unui alt prezentator carismatic, 
Dan Cojocaru, care alături de inconfundabila sa colegă 
de televiziune, Gabriela Bădilă, i-a ajutat pe concurenți 
să treacă de emoții.  

A urmat și seara cea mult așteptată: gala laureaților 
și festivitatea de premiere, programate pe 9 octombrie. 
Premiul I, care a coincis cu râvnitul trofeu „Dan 
Moisescu”, a plecat spre Sibiu, în Valea Hârtibaciului, 
fiind-i oferit tinerei de 24 de ani Ioana Bogdan. 
Frumoasa din Valea Hârtibaciului a câștigat Premiul al 
II-lea la ediția anterioară a festivalului, iar, anul acesta, 
după un... antrenament asiduu a arătat tuturor că 
marile performanțe se pot obține prin trudă, dar mai 
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ales prin perseverență. Premiul al II-lea i-a fost înmânat 
Mihaelei Romina Rad din Sălaj, chiar de președintele 
juriului, etnomuzicologul Eugenia Florea. Deoarece 
a fost greu de luat o decizie, Premiul al III-lea a fost 
oferit ex-aequo unei dobrogence din Tulcea, Ancuța 
Gălățanu, și lui Vlăduț Sărmaș din Bistrița-Năsăud. 
Au fost acordate și premii speciale. Astfel, Bogdan 
Octavian Hurban din Sălaj a obținut premiul oferit de 
Primăria Topalu, iar Ștefania Pârlea din Târgu Mureș a 
fost recompensată de Consiliul Local Topalu. 

Cea de-a XIX-a ediție a Festivalului-concurs „Dan 
Moisescu” s-a bucurat de participarea orchestrei 
de muzică populară „Jidvei”, dirijor Stelian Stoica. 
„Prezența orchestrei Jidvei a fost o surpriză 
extraordinară, care a ridicat valoarea acestui festival, cu 
mult peste edițiile anterioare. Cei de la Jidvei, prezenți 
pentru prima dată în acest festival, au lăsat o impresie 
extraordinară, dovedindu-se adevărați profesioniști”, 
a subliniat directorul Centrului Cultural Județean 
Constanța „Teodor T. Burada”, Doina Voivozeanu.  

flori de cântec românesc
Cristina RUSU

Festivalul a debutat cu parada costumelor populare, prezentate de ansamblurile folclorice din Topalu, Negru 
Vodă, Cumpăna, Hârşova, Ghindăreşti, Ovidiu, Cernavodă. Grupul vocal „Fiii Dobrogei” condus de profesorul 
– interpret Elena Ionescu Cojocaru, de la Centrul Cultural Judeţean Constanţa 
„Teodor T. Burada”, a impresionat plăcut juriul şi publicul.  Prima seară de 
festival s-a încheiat cu recitalurile susţinute de Ionela Cristina Bugnar din 
Bistriţa Năsăud, câştigătoarea premiului întâi de anul trecut, îndrăgitul interpret 
dobrogean Aurel Sava şi talentata noastră artistă, ce ne-a dăruit florile sale de 
cântec de pe plaiul strămoşesc, Margareta Clipa. 

Cea de-a doua seară a adus pe scena Festivalului Concurs Naţional de 
Interpretare a Cântecului Popular Românesc „Dan Moisescu” unii dintre cei 
mai iubiţi şi apreciaţi interpreţi de muzică populară din Bucovina – Alexandru 
Brădăţan, Teleorman – Gelu Voicu, Gorj – Maria Loga.

Eugenia Florea, preşedinta juriului, aprecia în finalul concursului: „A fost o 
ediţie bună, întrucât, din 26 de concurenţi au fost selectaţi 20, ceea ce înseamnă 
că a fost un nivel destul de bun al festivalului şi tinerii au demonstrat  dragoste 
pentru cântecul popular. În ceea ce priveşte repertoriul şi costumul popular, 
au venit bine pregătiţi, cu melodii preluate de la interpreţi consacraţi, ce au 
adunat în lada de zestre nestemate folclorice specifice zonei din care provin. 
Câştigătoarea trofeului a fost o tânără din judeţul Sibiu, zona Hârtibaciului, 
Ioana Bogdan. A venit cu un repertoriu bine ales. Din această zona, a Văii 
Hârtibaciului, s-au realizat culegerile marelui folclorist, Ilarion Cocişiu. Costumul 
popular pe care îl poartă este unicat”.

Ioana BOGDAN

Un grup de concurenți în vizită la Muzeul de Artă din Topalu
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Cel mai important artefact din patrimoniul muzeului „Callatis”

un papirus cu o vechime de peste două milenii
Cercet. șt. dr. Sorin Marcel COLESNIUC

Șeful Muzeului Callatis din Mangalia

Exponatul cel mai important al Muzeului 
„Callatis” din Mangalia este, fără îndoială, 
papirusul datat în secolul IV a.Chr., artefact 
unic în România. Celelalte exponate din 
patrimoniul arheologic callatian, cum ar fi: 
capiteluri, arhitrave, frize, cornișe, reliefuri 
sculptate, stele funerare, statui, statuete, 
amfore, apeducte, opaițe, vase din ceramică 
sau din sticlă, bijuterii, monede și multe 
altele sunt și ele importante și deosebite, dar 
papirusul antic, descoperit în anul 1959, la 
Mangalia, este, deocamdată, singurul papirus 
descoperit pe teritoriul țării noastre. 

Despre acest papirus am vorbit în cadrul 
unor sesiuni științifice, colocvii și simpozioane 
și am publicat informații în reviste științifice și 
în diverse reviste de cultură. Mai mult, în anul 
2013 am publicat, cu finanțare proprie, un 
volum intitulat: „Istoria singurului papirus descoperit 
în România”. Numărul mic de exemplare s-a epuizat 
rapid și, convins fiind că foarte puțini cititori ai revistei 
„Datina” au lecturat ceea ce am scris eu despre istoria 
papirusului, voi prezenta, în continuare, cele mai 
importante informații despre acest important artefact 
pentru istoria Dobrogei. 

DesCoPeRiRea PaPiRusuLui 
În anul 1959, cu prilejul lucrărilor de sistematizare 

a orașului Mangalia, mai mulți specialiști ai Institutului 
de Arheologie al Academiei R.P.R. au efectuat cercetări 
arheologice de salvare în necropola elenistică. 
Cercetările au dus la descoperirea de noi monumente 
arheologice, printre ele fiind și singurul mormânt 
din România în care s-a păstrat, în stare precară de 
conservare, un papirus datat în secolul al IV-lea a.Chr.

Mormântul a apărut în momentul în care se efectuau 
lucrări de nivelare a terenului din zona stadionului și a 
teatrului de vară. Inițial, a apărut un cerc din blocuri 
de piatră, cu diametrul de aproximativ 14 metri. În 
partea de vest au apărut urmele unui altar. În mijlocul 
cercului de piatră s-a observat o groapă rectangulară, 
iar în groapă arheologii au găsit: un kantharos, o 
pateră și două farfurioare de mici dimensiuni. Vasele 
erau acoperite cu firnis negru și erau ornamentate 
cu almete aplicate. Pe baza materialelor arheologice 
descoperite, între care și două monede din timpul 
împăraților macedoneni Filip al II-lea și Alexandru cel 

Mare, mormântul a fost datat în a doua jumătate a 
secolului al IV-lea a.Chr. 

Mormântul, orientat E-V, construit din blocuri mari 
de piatră, lucrate doar pe laturile interioare, a apărut 
la adâncimea de aproximativ 1,50 m de la nivelul 
ringului de piatră. Orientarea este aceeași ca la toate 
mormintele de înhumație din necropola elenistică. 
Capacul era format din trei dale mari de calcar, iar pe 
el se aflau fragmentele unei coronițe aurite ce imita 
cununa de lauri, alcătuită din frunze de bronz și bobițe 
de ceramică, prinse pe un cadru de os. Tot pe capac au 
mai apărut resturi de coji de ouă. 

Continuând cercetările, arheologii au mai găsit 
un schelet bărbătesc, aflat într-o stare precară de 
conservare, cu lungimea de 1,75 m. Pe craniu avea 
o coroniță asemănătoare cu cea de pe capac și 
boabe de grâu. Au mai apărut resturi de țesături de 
la îmbrăcăminte și fragmente de la încălțămintea 
defunctului. Spre marea surprindere a cercetătorilor, 
între oasele mâinii drepte și peste oasele bazinului au 
fost descoperite fragmentele unui papirus, înfășurat ca 
un volumen, cu dimensiunile de aproximativ 0,30x0,05 
m. Se întâmpla în ziua de 18 mai 1959 și arheologii au 
hotărât ca papirusul să rămână acoperit, în mormânt, 
până la sosirea unui renumit specialist de la Moscova.

TRimiTeRea PaPiRusuLui La mosCoVa, PenTRu 
ConseRVaRe 

După aproape două săptămâni de la descoperirea 
papirusului a sosit, la Mangalia, Mihail Alexandrovici 
Alexandrovskii - șeful Departamentului de restaurare 

Fragmentele de papirus
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din cadrul Muzeului Artelor 
Plastice de Stat A.S. Pușkin 
din Moscova. El a adunat 
fragmentele de papirus și, 
împreună cu specialiștii 
români, le-a dus la Institutul 
de Arheologie din București. 
Pentru că în România nu 
existau condiții pentru 
conservare, Prezidiul 
Academiei R.P.R. a hotărât 
ca papirusul să fie trimis la 
Moscova. Ca urmare, în ziua 
de 5 iunie 1959, prof. Radu 
Vulpe, reprezentantul părții 
române, a predat papirusul, 
prin Proces verbal, lui Mihail 
Alexandrovskii, reprezentantul părții sovietice.

De reținut este faptul că, timp de jumătate de secol, 
despre soarta acestui papirus nu s-a mai știut nimic în 
România. În lucrările de specialitate se menționa că 
papirusul a fost distrus în momentul în care a intrat 
în contact cu aerul și lumina soarelui. Conform altor 
informații, neoficiale, rușii refuzau să ne înapoieze 
papirusul.

În schimb, în ziarul Moscow News, publicat în ziua 
de 21 decembrie 1968, au apărut informații despre 
papirus. Intervievat de reporter, Mihail Alexandrovskii a 
declarat că, după ce a terminat procesul de conservare, 
a trimis papirusul înapoi, în România. Declarația 
cercetătorului ne surprinde, întrucât papirusul a rămas 
la Moscova până în august 2011. De la dr. Alexander 
Lesovoy, directorul Centrului de restaurare științifică 
I.E. Grabar din Moscova, am aflat că, într-adevăr, fusese 
întocmită documentația pentru trimiterea papirusului 
în România, doar că nu a mai mers nimeni să-l ia și să-l 
aducă în țară.

În anul 1973, au fost publicate noi informații 
despre mormântul cu papirus, în volumul Археология 
Румынии (Arheologia României), editat la Moscova. 
Articolul a fost citit de către dr. Ion  Pâslaru, la scurtă 
vreme după publicarea cărții, când lucra pentru teza 
sa de doctorat, la Moscova. Ajungând să lucreze la 
Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, el și-a amintit 
de volumul pe care-l citise, în urmă cu mai multe 
decenii, în capitala Federației Ruse.

Ca urmare, Ion Pâslaru a început demersurile pentru 
găsirea papirusului trimis la Moscova, în anul 1959, 
considerat pierdut de lumea științifică românească. 
Pentru a pleca în Rusia să-l caute, a solicitat sprijin: 
Academiei Române, Institutului de Arheologie 
Vasile Pârvan, Ministerului de Externe, primarului 
Municipiului Mangalia și directorului Muzeului de 
Arheologie Callatis Mangalia. Deși a încercat să obțină 

susținerea autorităților locale și centrale, demersurile 
sale au rămas fără niciun rezultat.

ReGăsiRea Și ReCuPeRaRea PaPiRusuLui
În anul 2009, când se împlineau 50 de ani de la 

descoperirea papirusului, am devenit directorul 
Muzeului de Arheologie Callatis Mangalia. Printre 
proiectele pe care mi le-am propus atunci a fost și 
acela de regăsire și recuperare a singurului papirus 
descoperit pe teritoriul României. Împreună cu dr. Ion 
Pâslaru am stabilit pașii pe care trebuia să-i urmăm, 
pentru a afla unde se află acest deosebit de important 
artefact. După doi ani de căutări, în vara anului 2011 
l-am găsit la Centrul de restaurare științifică I.E. Grabar 
din Moscova, iar în ziua de 8 august 2011, împreună cu 
dr. Ion Pâslaru, am plecat la Moscova pentru a-l prelua 
și a-l readuce în țară. 

În ziua de 10 august 2011, am mers la Centrul de 
restaurare științifică I.E. Grabar din Moscova. În cadrul 
întâlnirii, directorul Centrului de restaurare științifică 
I.E. Grabar din Moscova, dr. Alexander Lesovoy, ne-a 
felicitat pentru cercetările noastre perseverente, de 
regăsire a acestui artefact, pierdut timp de jumătate 
de secol. El a menționat că, pentru asemenea 
eforturi, în Federația Rusă am fi fost, cu siguranță, 
decorați de Ministerul Culturii. În România, așa ceva 
nu s-a întâmplat. Au trecut mai mult de patru ani și 
nicio autoritate a statului român nu ne-a mulțumit 
măcar pentru eforturile noastre. Cu prilejul acelei 
întâlniri, l-am rugat pe dr. Alexander Lesovoy să vină la 
Mangalia, unde urma să organizăm predarea oficială a 
papirusului către partea română. Domnia sa a fost de 
acord, după care papirusul a fost preluat de secretarul 
Vasile Joroveanu și a fost dus la Ambasada României.

În ziua de 12 august 2011, Vasile Joroveanu mi-a 
predat papirusul, pe bază de Proces verbal, precum 
și documentele care însoțeau artefactul: Pașaportul 
de restaurare nr. RP-17/2011; Copia Pașaportului de 

Mangalia. Ceremonia oficială  de predare-primire a  papirusului la Muzeul Callatis.
 22 august 2011
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restaurare nr. K-10 din 1961; Rezultatele cercetării 
spectrului polen-praf ale papirusului; Concluziile 
cercetărilor specialiștilor Muzeului de arte plastice 
A.S. Pușkin și CD-ul cu fotografiile papirusului, unele 
realizate cu raze infraroșii și ultraviolete. Pentru a 
putea aduce papirusul în țară, aveam nevoie și de o 
împuternicire din partea Ambasadei Române, pe care 
am primit-o în aceeași zi.

Predarea oficială a papirusului către partea română 
- un eveniment de importanță națională - a avut loc 
la Muzeul de Arheologie Callatis Mangalia, în ziua de 
22 august 2011, în prezența a numeroase oficialități. 
Papirusul mi-a fost predat de către dr. Alexander 
Lesovoy, directorul Centrului de restaurare științifică 
I.E. Grabar din Moscova. Au fost prezenți: ambasadorul 
Federației Ruse la București, Alexandr Anatolievici 
Ciurilin, viceconsulul Federației Ruse la Constanța, 
Vitaly German, primarul Municipiului Mangalia, Mihai 
Claudiu Tusac, directorul Serviciului arheologie din 
cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național, 
dr. Mircea Angelescu, prof.univ.dr. Alexandru Avram, 
de la Universitatea Le Mans din Franța, colegi de la 
Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța: 
dr. Gheorghe Papuc, dr. Livia Buzoianu și dr. Gabriel 
Talmațchi, profesori de la Universitatea Regională de 
Stat din Moscova și studenți ai prof.univ.dr. Evghenii 
Iarovoi de la Moscova, specialiști în istorie veche și 
arheologie, oameni de cultură, pasionați de istorie și 
numeroși jurnaliști. Evenimentul a fost bine mediatizat 
la nivel național și chiar internațional. 

ÎnCeRCăRiLe De DesCifRaRe a TeXTuLui sCRis 
Pe PaPiRus 

În Raportul de cercetare științifică, al cercetătorilor 
de la Centrul de restaurare științifică i.e. Grabar 
din Moscova, se precizează: „Starea fragmentelor a 
fost cu mult mai gravă decât s-a presupus. Culoarea 
tuturor fragmentelor era maroniu-închis, pentru că 
ele au absorbit produsele descompuse ale cadavrului 
... pe acest fond s-au putut vedea literele grecești. 
Fragmentele se aflau pe pământ ud, ceea ce a provocat 
distrugerea lor. Fragmentele papirusului erau atât de 
fragile, încât nu a existat nicio posibilitate de a fi luate 
fără o consolidare preliminară”.

Concluziile la care au ajuns cercetătorii ruși, în 
urma analizării fragmentelor, sunt următoarele: 
caracterul papirusului este în conformitate cu datarea 
complexului arheologic – a doua jumătate a secolului 
al IV-lea a.Chr.; numărul mare al fragmentelor (peste 
150) și dimensiunile foarte mici nu permit, la ora 
actuală, descifrarea textului; există speranța obținerii 
de noi informații în urma aplicării unor noi metode de 
cercetare. Câteva litere sunt totuși vizibile pe unele 
fragmente. 

Așadar, după coronițele descoperite pe capacul 
mormântului și pe craniu, se poate afirma că persoana 
înmormântată a avut un rol important în cetatea 
Callatis. Constantin Preda este de părere că „Avem de-a 
face cu un om de vază al orașului, care a adus servicii 
importante cetății, deci un binefăcător, sau că cel 
înmormântat este, eventual, un literat”. Presupunerile 
sale se bazează pe faptul că astfel de distincții le 
primeau doar acele persoane care se remarcau prin 
fapte deosebite în activitatea obștească sau în cea 
cultural-artistică. Aceste presupuneri sunt întărite, 
bineînțeles, și de papirusul descoperit în mormânt.

Într-o publicație apărută în anul 1966, Radu Vulpe 
scrie următoarele: „Sunt indicii că e vorba de textul 
grecesc al unui decret de proxenie de care beneficiase 
defunctul ... Datând din secolul al IV-lea î.Hr., papirul 
este unul dintre cele mai vechi documente din această 
materie, în limba elenă, cunoscute până acum”.

D.M. Pippidi nu este de acord cu Radu Vulpe, 
în sensul că papirusul ar reprezenta un decret de 
proxenie. El consideră că asemenea dovezi de prețuire 
se săpau în piatră, nu se scriau pe foi de papirus. Mai 
mult, cercetătorul subliniază că instituția proxeniei se 
generalizează în perioada elenistică, iar decretele de 
cinstire sunt scurte, în timp ce papirusul conținea un 
text destul de lung. În final, D.M. Pippidi concluzionează 
că „natura papirusului trebuie să fi fost fie literară, în 
sensul larg al cuvântului, fie religioasă.”

În prezent, noi încercăm să descifrăm textul scris 
pe papirus. Literele sunt scrise cu cerneală de culoare 
maroniu-închis și au dimensiunile de 2-3 mm. Pentru 
reușita descifrării, cercetătorii ruși au făcut fotografii 
cu raze infraroșii și ultraviolete. Munca noastră este 
însă destul de dificilă, datorită faptului că sunt 154 
de fragmente din acest papirus, unele de dimensiuni 
foarte mici. Noi suntem însă încrezători că vom reuși să 
descifrăm măcar câteva cuvinte, pentru a afla care este 
natura mesajului conținut de acest important artefact.

ConCLuzii. Papirusul descoperit la Mangalia, în 
anul 1959, datat în secolul al IV-lea a.Chr., este singurul 
papirus descoperit pe teritoriul României. Imediat după 
descoperire a fost trimis la Moscova pentru conservare 
și, timp de jumătate de secol, a fost considerat pierdut 
de către toți oamenii de știință din România. Deși 
facem eforturi să descifrăm cuvintele scrise pe papirus, 
munca noastră este aproape imposibilă. Pentru a 
obține rezultate, sunt necesare metode de cercetare 
mult mai performante și aparatură performantă, de 
care noi nu dispunem în prezent. 

În general, pe papirusurile descoperite în morminte 
erau scrise texte sacre sau rugăciuni, pentru a proteja 
sufletele defuncților, în lumea de dincolo. Tocmai de 
aceea, înclin să cred că papirusul descoperit la Mangalia 
conține un text religios. Mai există posibilitatea ca 
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papirusul să conțină și un text literar, în cazul în care 
cel înmormântat fusese un literat al cetății Callatis.  

Cu toate acestea, până vom reuși să descifrăm 
măcar câteva cuvinte, din cele scrise pe papirus, pot 
să afirm că cetatea Callatis a fost un important centru 
cultural în perioada elenistică. O demonstrează: 
inscripțiile descoperite la Mangalia, reprezentările 
unor dascăli pe unele monumente funerare și scriitorii 
antici din vechea cetate, printre care: Istros din Callatis, 
Demetrios din Callatis, Herakleides numit și Lembos și 
retorul Thales. Papirusul confirmă faptul că, în a doua 

jumătate a secolului al IV-lea a.Chr., în cetatea Callatis 
se acorda o atenție deosebită culturii și educației. 

În final, doresc să felicit redacția revistei „Datina”, 
care promovează valorile culturale dobrogene. 
Papirusul de la Mangalia, datat în secolul al IV-lea 
a.Chr., este unic în România și istoria sa ar trebui 
cunoscută de cât mai mulți locuitori ai acestei țări. 
Închei prin a mulțumi revistei „Datina”, și, în special, 
dnei redactor-șef Aurelia Lăpușan, pentru promovarea 
acestui important artefact dobrogean!

Este titlul unui proiect implementat de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați,  finanțat de Uniunea 
Europeană și Guvernul României prin Programul Operațional pentru Pescuit 2007-2013, Strategia de dezvoltare 
durabilă a zonei pescărești „Prut-Dunăre” Galați, Măsura 6. Protecția și conservarea patrimoniului local cultural, 
etnografic și de mediu, Operațiunea 6.3.1 Amenajarea unităților muzeale. 

În cadrul Muzeului Zonei Pescărești din Județul Galați vor fi reprezentate două gospodării tradiționale, 
înțelegând prin aceasta locuințe și anexele aferente (specifice Zonei Etnografice Covurlui Nord – comunități 
situate pe malul drept al Prutului Inferior, respectiv Zonei Etnografice Galați – comunități situate pe malul drept 
al Prutului Inferior), o cherhana, un iaz, un pavilion pentru activități culturale în aer liber și  împrejmuiri.  

Gospodăria specifică Zonei Etnografice Galați – zona Prutului Inferior este reconstituită în baza documentărilor 
și cuprinde două locuințe bicelulare și anexe: ghețărie, chivniță, coștereață, gogineață și cotlon.

Cea de-a doua gospodărie respectă modelul tradițional descoperit în baza cercetărilor de teren din Zona 
Etnografică Covurlui Nord – zona Prutului Inferior, și cuprinde: locuință bicelulară cu etac (soba despărțind odaia 
în două compartimente) și anexe: chiler, bucătărie, coștereață, coșăr, coteț, sandoală. 

Cherhanaua, reprezentativă pentru Zona Prutului Inferior și Zona Dunării Inferioare, conform documentărilor, 
este o construcție situată în zona de pescuit, destinată primirii, sortării, comercializării peștelui și depozitării 
uneltelor de pescuit. Cherhanaua va fi o construcție din chirpici, pe structură de lemn, acoperită cu stuf. 
Replica din „Muzeul Zonei Pescărești din Județul Galați” va respecta structura cherhanalei tradiționale și va 
fi redimensionată, pentru a găzdui expoziții cu specific pescăresc, birourile personalului de specialitate și un 
depozit.

Iazul va reconstitui arealul specific zonei pescărești și va permite realizarea unei expoziții de ambarcațiuni 
pescărești tradiționale. Vegetația specifică, formată din salcie, stuf, papură, va completa din punct de vedere 
estetic obiectivul. De asemenea, iazul va fi populat cu specii de pești specifice zonei. 

Pavilionul, construcție din lemn, având forma în plan a unui octogon, cu stâlpi și florărie (trafor) din lemn, este 
destinat realizării unor activități cultural - educative în aer liber, pentru promovarea tradiției specifice județului 
Galați. 

Împrejmuirea Zonei Pescărești va consta, pe latura de acces principal (latura sudică a muzeului), din gard de 
lemn, cu poartă dublă pentru atelaje și simplă pentru vizitatori, după un model tradițional din comuna Suceveni. 
Pe celelalte laturi, muzeul va fi delimitat de restul pădurii printr-o împrejmuire care va permite dezvoltarea unei 
vegetații specifice, de tip „gard viu”, care să nu fie în dezacord cu mediul înconjurător.

Gândit astfel, „Muzeul Zonei Pescărești din Județul Galați” răspunde atât unor necesități de cunoaștere, 
culturalizare, valorificare și promovare a zonei noastre, cât și unor necesități de petrecere a timpului liber pentru 
vizitatori într-un ambient agreabil, propice desfășurării unor activități recreative. 

Amplasarea „Muzeului Zonei Pescărești din Județul Galați”, în vecinătatea  Muzeului Satului „Petru Caraman”, 
are în vedere extinderea arealului de reprezentare a județului Galați din perspectivă etnografică (ocupații, 
habitat, obiceiuri tradiționale), întregind astfel un proiect amplu de realizare, pe viitor, a unui complex muzeal, 
în cadrul căruia să își regăsească locul binemeritat și alte obiective muzeale: biserica, moara de vânt și de apă, 
casa de secol XX, împodobită cu traforuri lucrate cu măiestrie, stâna, scrânciobul și, nu în ultimul rând, un han, 
pentru a enumera doar câteva dintre acestea.

Flori de cântec românesc
Anișoara V. ȘTEFĂNUCĂ
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Limba noastră cea frumoasă

Povestea vorbei
Prof. dr. Ioan Adam

„Biografia” cuvintelor m-a fascinat dintotdeauna. 
Mai întâi dintr-un refuz instinctiv al cenuşiului, al 
previzibilului. Era atunci, în prima mea tinereţe, şi 
din păcate n-a dispărut nici acum, când se instalează 
alarmant o nouă limbă de lemn, un hău între limba 
de sus, ţeapănă, mortificată, codificată sinistru pentru 
„iniţiaţi” şi aceea de jos, încă vie, rebelă, plină de seve 
în pofida constrângerilor de tot felul. Un cuvânt bine 
ales putea fi o portiţă, o fantă prin care se întrezăreau 
adevăruri oprite. Dar expresiile a căror tâlcuire mă 
deprinsesem să o fac citindu-i, recitindu-i pe Hașdeu, 
Odobescu, Coşbuc, Bogrea, Zanne, Şăineanu, Iordan 
câte corespondenţe secrete nu-mi revelau?  Teribila 
tragedie naţională ascunsă în zicala a lua lumea în 
cap mi se înfăţişa în tot adevărul ei crud contemplând 
deposedarea generalizată a ţăranilor de pământ.  
Ciocnirea cotidiană dintre arbitrar şi bun-simţ,  dintre 
forţă şi raţiune pe care expresia Vodă da şi Hâncu ba! 
o rezumă lapidar  dădea un dureros contur revelaţiilor 
mele de filolog împătimit de istorie. Primele fişe, primele 
însemnări le-am făcut atunci, mai mult pentru mine 
decât pentru un public ipotetic, plecând de la vorbele 
„subiecţilor” mei întâlniţi în numeroase peregrinări, 
parte dorite, multe impuse.  Ştiam de la Maiorescu 
(o spusese în Limba română în jurnalele din Austria), 
că în viaţa cuvintelor se produce o „evaporare a 
sensibilităţii”,  dar fenomenul lua proporţii catastrofale 
în presa standardizată de peste un veac.

VOdĂ dA ȘI HâNCU bA!
Prevestirile prăpăstioase ale unui “seismolog” care 

a băgat lumea în sperieți  mi-au reamintit zicala Vodă 
da și Hâncu ba! Și Vodă și Hâncu au existat aevea, 
atât doar că numele celui dintâi s-a stins din memoria 
colectivă, în timp ce al celui de-al doilea a devenit 
un simbol al opoziției încăpățânate față de centru și 
directiva de sus. Pentru a le afla identitatea reală, să 
deschidem Letopiseţul lui Ion Neculce, la capitolul al 
IV-lea, închinat celei de-a doua domnii moldovenești 
a lui Gheorghe Duca-Vodă, zis cel Bătrân. Acesta, grec 
de origine, mai domnise o dată în Moldova, între 1665-
1666, fusese apoi mazilit de turci în favoarea lui Ilieș 
Vodă, dar revenise pe tron în 1669, fiindcă unsese bine 
cu aur Înalta Osie de la Stanbul. Pauza silită schimbase 
însă caracterul voievodului, îndemnându-l  la asprimi și 
cheltuieli mari, ca de crai.

Dura lui politică fiscală și liota de greci (investitori 
strategici?) puși pe îmbogățire din jurul domnului 
provoacă răscoala serdarului Mihalcea Hâncu, liderul 

revoltei fiind din sudul Basarabiei, de prin părțile 
Orheiului și ale Lăpușnei. În ciocnirea celor două 
tabere se ascundea de fapt conflictul dintre boierimea 
autohtonă și cea străină. Pentru început opozanții 
„naționaliști” triumfară, ocupară Iașii și-l alungară pe 
domn peste Dunăre. Poarta puse însă la îndemâna 
fugarului un corp expediționar tătărăsc  – așezat sub 
comanda altui serdar, guvernamental și xenofil -  care 
bătu pe Hâncești la Iepureni și le împrăștie oastea. „Ce, 
adăuga Neculce, pentru doi, trei vinovaţi au pierit mulţi 
nevinovaţi”. „Numai numele Hânceştilor au rămas în 
pomenirea oamenilor de atunce până azi”. 

Cu trecerea anilor, zicala a dobândit alte și alte 
înțelesuri. În Influenţa austriacă asupra românilor 
din Principate, Eminescu o folosea pentru a semnala 
conflictul dintre interesul de stat, reprezentat de domn 
și libertatea, degenerată în individualism anarhic, 
cerută de boieri: „Vodă, adică statul, putea să zică da, 
Hâncu zicea ba (s.n.) şi pe-a lui Hâncu rămânea. Să 
vedem cum libertatea, când nu porneşte din armonia 
intereselor, ci din individualism, nimiceşte clasele 
sociale şi în urmă şi statul”.

Câteva pagini mai încolo, expresia e reluată pentru 
a nota conflictul dintre un alt interes de stat: nevoia 
de a avea o administrație cu efective reduse, însă bine 
instruită, și sumedenia de aspiranți la sinecuri, la posturi 
bine plătite, dar neonorate prin muncă efectivă: „De 
toate dezastrele vecinilor noştri  noi nu ne-am folosit 
decât spre a ne răsturna domnii. Vodă, adică statul, era 
cu mâinile legate. Vodă zicea da și Hâncu ba (s.n.), şi 
neamul lui Hâncu creştea din ce în ce. Cu cât deveneau 
mai mulţi aspiranţi la privilegii şi posturi, cu atât cereau 
lărgirea privilegiilor, lărgirea libertăţii pe conta puterii 
statului, până ce am ajuns la Constituţie, care dă într-
adevăr tuturor acestor aspiranţi şi numai acestora[…], 
o egalitate de drepturi fără datorii şi proletari de scribi 
au pus mâna pe ţările româneşti.”

Povestea nu vi se pare cunoscută?

A PRINdE CU ARCANUL
Pe  când se ştersese amintirea jefuitorilor de pe 

Volga şi războinicii protobulgari se topiseră în masa 
conştiincioasă, de agricultori, a slavilor de sud, o nouă 
năvală, marea invazie mongolo-tătărească din 1241, 
condusă de Batu Han, urmată apoi de multe altele, 
împrospăta în ochii românilor vechea artă a luptei cu 
lasoul. Tătarii îi spuneau funiei lungi, cu laţ la unul din 
capete, arkan. Cu arkan-ul, tătarii, popor de călăreţi, îşi 
prindeau caii, care trăiau pe atunci liberi, aşa cum azi 
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îi mai vedem doar în clipurile din „Marlboro country”. 
Priponirii, din fugă, a cailor neobişnuiţi cu frâul i se 
zicea în vechime arcănire. În dan, căpitan de plai, 
amplu poem epic inspirat de multele lupte cu tătarii, 
Alecsandri descrie meşteşugul oriental cu care Fulga, 
fiica viteazului Ursan, îi alege tatălui său un cal pentru 
apropiata luptă:

Voinicul e viteaza copilă-a lui Ursan.
Ea intră-n herghelie cu pasul îndrăzneţ
Şi merge drept la murgul sălbatic şi răzleţ,
Zicând lui Dan ce-n treacăt îi dă povăţuiele:
„Moş Dane! Tu cu-a tale şi eu cu ale mele!”
Sirepul o zăreşte, ridică narea-n vânt,
Încruntă ochiul, bate copita de pământ,
Zburleşte coama, saltă, în lături se izbeşte;
Dar Fulga zvârle laţul, de gât îl arcăneşte
Şi răpide ca gândul, s-aruncă uşurel,
Îi pune mâna-n coamă şi-ncalecă pe el.
Însă, precum bulgarii de odinioară, tătarii foloseau 

arcanul şi ca armă de război. Buni călăreţi şi ei, 
moldovenii au intuit rapid avantajele acestei tehnici de 
luptă prin care un războinic mai puţin dăruit fiziceşte 
putea imobiliza un inamic cu statură impunătoare.

Ursan şi-a clădit averea, spune Alecsandri în poem, 
întrebuinţând  cu dexteritate procedeul nohailor:

Pe vremea lui, sub ochii lui Ştefan, domn cel mare,
Intrând în duşmani singur ca vieru-n stuhul tare,
Au prins pe hanul Mârza din fugă cu arcanul;
Iar Ştefan, de la dânsul în schimb luând pe hanul,
I-au zis: „Ursane frate, să-şi faci ochirea roată,
Şi cât îi vedea zare, a ta să fie toată!”
De-atunci el stă de pază în mijlocul câmpiei
Şi nime nu s-atinge de zmeii hergheliei.
În veacurile de regres ale medievalităţii târzii, când 

serviciul ostăşesc nu-i mai tenta pe ţăranii sărăciţi, 
arcanul era folosit şi pentru recrutarea soldaţilor. 
Pentru miliţiile pământene, reînfiinţate după 1830, 
ostaşii erau prinşi cu arcanul, căci serviciul militar era 
lung (7 ani) şi plin de umilinţe şi privaţiuni. O scenă 
dramatică din Amintirile din copilărie ale lui Creangă 
imortalizează chiar un asemenea episod:  

„Întru una din zile, şi chiar în ziua de Sfântul Foca, 
scoate vornicul din sat pe oameni la o clacă de dres 
drumul. Se zicea că are să treacă Vodă pe acolo spre 
mănăstiri. Şi bădiţa Vasile n-are ce lucra? Hai şi noi, măi 
băieţi, să dăm ajutor la drum, să nu zică Vodă când a 
trece pe aici, că satul nostru e mai leneş decât alte sate. 
Şi ne luăm noi de la şcoală şi ne ducem cu toţii. Şi care 
săpau cu cazmalele, care cărau cu tărăboanţele, care cu 
căruţele, care cu covăţile, în sfârşit, lucrau oamenii cu 
tragere de inimă. Iar vornicul Nic-a Petricăi, cu pasnicul, 
vătămanul şi câţiva nespălaţi de mazili se purtau pintre 
oameni de colo pănă colo, şi, când deodată, numai iaca 
vedem în prund câţiva oameni claie peste grămadă, şi 

unul din ei mugind puternic. „Ce să fie acolo?” ziceau 
oamenii, alergând care de care din toate părţile.

Pe bădiţa Vasile îl prinsese la oaste cu arcanul, îl 
cetluiau acum zdravăn şi-l puneau în cătuşi, să-l trimită 
la Peatră...Iaca pentru ce scosese atunci vornicul 
oamenii la clacă. Aşa, cu amăgele, se prindeau pe 
vremea aceea flăcăii la oaste...1

(Nefericita păţanie a celor „arcăniţi” a avut însă şi 
un reflex neaşteptat: hazul de necaz. Aşa cum alaiul 
de gură-cască din jurul recrutorilor din Ardeal juca 
bărbuncul, în spaţiul extracarpatic a apărut arcanul, 
un dans popular românesc asemănător sârbei...)

Anii trecând şi serviciul militar devenind până de 
curând obligatoriu, expresia a prinde cu arcanul şi-a 
pierdut sensul iniţial, ajungând să însemne a lua pe 
cineva cu forţa, în dispreţul legii şi al normei morale.

A INTRA ÎN bUCLUC
Pentru a reconstitui istoria poznaşă a acestei zicale,  

trebuie să coborâm în timp (până în Evul Mediu) şi în 
spaţiu, adică binişor mai la sud, în acel imperiu în care 
sultanii de la Stambul domneau nu doar peste vreo 
limbă, ci peste multe, multe, stăpânirea lor întinzându-
se din Persia (Iranul de astăzi) şi până în Maroc, iar spre 
miazăzi până  la coastele stâncoase ale Yemenului.

Un asemenea stat uriaş nu se putea guverna cu duhul 
blândeţii, ci cu mână forte. Nu doar răzvrătiţii (ghiauri 
ori nu) aflau iute o pedeapsă tare, ci şi hoţii de rând. 
Legea Sharia, pentru reintroducerea căreia se pronunţă 
azi fundamentaliştii islamişti, avea prevederi dure. 
Hoţului prins, prima dată i se tăia mâna hrăpăreaţă, 
a doua oară cealaltă  sau chiar căpăţâna. Iscusiţi în 
torturi, oamenii dreptăţii încercau să pedepsească nu 
doar trupul păcătos, ci şi sufletul. Nu se mulţumeau, 
prin urmare, să biciuiască răufăcătorii, să-i „mângâie” 
cu „brânca” (mănuşa) de fier, care lăsa urme adânci, 
ci, în drum spre locul supliciului, manglitorul ghinionist 
era dus într-un poloboc uriaş, aproape plin cu balegă 
şi alte dejecţii.Acestor gunoaie cu origine infamă li 
se spune în turceşte bokluk. Hoţul sta în ele până în 
gât şi aştepta, sub chiote şi huiduieli, osânda. Pe la 
răspântii, prin pieţele doldora de gură-cască, călăul 
rădea fulgerător cu iataganul marginea butoiului şi 
era vai de capul pungaşului care nu se scufunda la 
timp în duhnitoarea magmă. A intra în bucluc a avut 
deci la început un sens propriu, direct, nemetaforic. 
Ulterior, expresia a trecut de la un sens concret la unul 
abstract, bucluc ajungând să însemne (vezi DEX-ul) o 
situaţie neplăcută, încurcată, un necaz în care intră pe 
neaşteptate cineva. Nu-i exclus ca la această evoluţie 
să fi avut vreun rol şi sinonimul  belea, cuvânt derivat 
din turcescul belä, traductibil prin necaz, pacoste, păs, 
pocinog,  supărare şi suferinţă.
1 Ion Creangă, Poveşti, Amintiri, Povestiri, ed. cit., p. 158-159.



Datina

12

De ultimă oră
Aniversarea dobrogei în Finlanda

Zilele trecute, Asociaţia culturală română 
Helsinki a încheiat un parteneriat cu Centrul 
cultural judeţean Constanţa «Teodor Burada» 
pentru organizarea în capitala Finlandei, 
pentru prima dată, a Zilei Dobrogei. 

 Asociația Culturală Română Helsinki 
fiinţează de câţiva ani în capitala Finlandei, 
adunând în jurul ei peste 300 de membri, 
majoritatea români şi finlandezi, dar şi români 
din Republica Moldova, maghiari, ruşi. Scopul 
asociației este de a face cunoscută România 
prin valorile culturale, literatură, artă, 
muzică şi tradiții. Dar Asociaţia acționează 
în primul rând pentru păstrarea identitații 
culturale şi spirituale a comunității române 
din Finlanda. În acest sens sunt organizate  
diverse evenimente culturale, spectacole de 
teatru, film, expoziţii, sesiuni de prezentări, 
spectacole de muzică, cursuri de limbă, 
tabere de cultură şi tradiții, prelegeri, alte 
evenimente culturale, călătorii personale și în 
grup, informații și activități de editare pentru 
creşterea nivelului de cunoștințe despre 
România în Finlanda. Asociația lucrează în 
cooperare cu alte asociații culturale, asociații de prietenie din Finlanda și asociații similare. Preşedinta asociaţiei, 
Luminiţa Copădineanu, este născută în Constanţa şi a plecat din ţară în anul 2000.

Evenimentul aniversar se va desfăşura în oraşul finlandez Espoo sub titlul « Tradiţii şi obiceiuri din Dobrogea » 
cu participarea realizatorului Dan Cojocaru și a maestrului bucătar Aurelian Daniel Dragoman. Partener media: 
Soti Cable TV NEPTUN SRL.

Parteneriatul propus Centrului cultural « Teodor Burada » va fi unul de mai lungă durată, cuprinzând cursuri 
la distanţă de fotografie, limba română, istoria civilizaţiei şi culturii dobrogene. « Copiii noştri nu trebuie                   
să-şi uite limba, ţara natală, obiceiurile, iar finlandezii trebuie să cunoască tot ce este reprezentativ pentru ţara 
noastră : cultură, spiritualitate, obiceiuri, să vadă frumuseţile locurilor noastre », spune cu mândrie preşedinta şi 
fondatoarea Asociaţiei, Luminiţa Copădineanu. Sperăm ca anul viitor să putem realiza tabere de creaţie artistică 
în România şi Finlanda ».

Parteneriat între Centrul Cultural „Teodor Burada” și Primăria Siliștea
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor Burada” a încheiat, de curând, un parteneriat cu Primăria 

Comunei Siliștea, parteneriat în baza căruia Centrul, prin profesorul Aurelian Scarlat, va asigura formarea și 
instruirea membrilor unei orchestre din comuna constănțeană. Proiectul este posibil datorită accesării unor 
fonduri europene de către Primăria Comunei Siliștea, o parte din acești bani fiind folosiți pentru achiziționarea 
unor instrumente muzicale.
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Floarea Roșca este o femeie de 77 de ani născută 
în satul Vlahi, comuna Aliman, care trăiește în prezent 
singură, în Constanța. A socotit că nu are cine să o 
moștenească și s-a hotărât să facă un gest deosebit. 
A scotocit prin lada cu zestre și  pe cele mai frumoase 
piese păstrate cu multă grijă, care i-au însoțit amintirile 
tinereții, le-a donat, cu generozitate, Centrului cultural 
„Teodor Burada”: fotele de la un costum popular al 
bunicii sale, două ștergare, o pernă pentru căruță, o 
basma. 

Fiecare obiect  are povestea lui. Le spune cu detalii, 
de parcă timpul s-a întors pentru puține clipe înapoi: 
„Fotele din față și spate și perna sunt cusute de mama, 
cu lâna toarsă de bunica. Au o vechime de peste o sută 
de ani. Ai mei sunt din viță de mocani, din Șaptesate 
de lângă Brașov, veniți după realipirea Dobrogei să 
colonizeze satele mănoase. Mama mea, Dumitra 

Chirea, a născut unsprezece copii, a ținut gospodăria și 
tot a avut timp să țeasă în război ștergarele acestea cu 
alesătură românească, maramele din bumbac, lungi, 
cu capetele din borangic.

 Ștergarul este cel cu care m-a tras în casa ei soacra-
mea, la Peștera, în ziua când i-am devenit noră. Așa 
era obiceiul, se mai păstrează și astăzi. Perna țesută 
de mama, tot în război,  avea o unică întrebuințare. Se 
punea pe leagănul căruței în ziua nunții, ca să stea mirii 
comod. Era umplută cu paie și avea o țesătură aleasă, 
cu grijă, fala oricărei fete de măritat.

 Nunțile la sat se făceau cu alai mare, cu multe căruțe, 
gătite colorat, cu caii purtând hamuri multicolore. Era 
un tâmplar de căruțe la Negureni, lucra cel mai bine. 
Coșul de căruță era pictat în roșu, cu buchete mari de 
flori, iar pe leagănul căruței se punea perna pentru 
tinerii căsătoriți. Așa plecau la drum către casa mirelui. 

Într-o lungă și veselă petrecere a satului.”
Floarea Roșca a dăruit aceste odoare pe care 

le-a păstrat până acum în speranța că doar aici, 
la Centrul cultural „Teodor Burada”, unde sunt 
valorificate asemenea obiecte de patrimoniu 
popular își vor găsi locul și întrebuințarea. 
Generațiile de tineri trebuie să știe cum era 
civilizația Dobrogei la începutul secolului trecut. 
Și să respecte tradițiile!
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Învăţătorul Ion Mușat de la Cernavoda
un exemplu pentru generaţiile trecute, 

prezente și viitoare
dr. Lavinia dUMITRAȘCU

Cu nostalgie mă gândesc 
la perioada interbelică, când 
dascălii și preoții noștri erau 
„fruntea” satelor și orașelor. Nu 
doar că aveau cel puțin un cuvânt 
important în cadrul comunității, 
dar, ei și familiile lor reprezentau 
exemplul.

La un asemenea dascăl mă 
opresc în rândurile următoare și 
cu speranța că acesta reprezintă și 
un exemplu pentru românii de azi. 

S-a născut pe 20(25) septembrie 
1903 în comuna Zilișteanca, 
județul Buzău. Părinții săi au fost 
Ion Mușat și Maria Mușat.1 După 
ce a absolvit Școala Normală din 
Buzău (1925), a urmat un curs 
pedagogic la București, pe care-l 
finalizează în 1930, an în care i se 
oferă un post la Școala primară din 
Cernavodă. 

Pe 15 noiembrie 1936, se 
căsătorește cu Eleonora Dobrescu, 
fiica secretarului general al 
primăriei Nicolae Dobrescu - născută la Cernavodă, în 
1902 -, și ea absolventă a Școlii Normale din Brașov și 
profesoară la școala primară de fete din oraș, din 19232. 
Împreună, au un băiat, Costin Mușat, născut în 1939, 
care va deveni arbitru internațional de volei și inginer. 

Se împrietenește cu preotul T. Samoilă și cu primarul 
R.N. Iordăchescu, alături de care se implică în viața 
urbei. Dascăl fiind, a semnalat necesitatea construirii 
unui nou local de școală și se implică în acest proiect.3 
Și-a luat definitivatul în 1929; gradul II pe 1 septembrie 
1936. A urmat Cursuri de vară ale Marinei, cursurile de 
comandant cercetași și străjeri (1935) și cele de străjeri 
(1937). De asemenea, a fost și secretar al Căminului 
Cultural din localitate.4

Împreună cu cei doi prieteni ai săi pune bazele 
săptămânalului „Danubiu”, o gazetă locală ce conține 
informații utile locuitorilor din Cernavoda. Pentru a 
păstra caracterul independent pe care și-l propuseseră, 
aceștia nu acceptă nici un fel de sponsorizări, periodicul 
1 SJCAN, fond Inspectoratul Judeţean Constanţa, dos. 1/1942, f. 558
2 Ioan I. Mușat, Istoricul orașului Cernavoda, Tipografia „Viața literară”, Buc., 1938
3 http://www.primaria-cernavoda.ro/
4 SJCAN, fond Inspectoratul Judeţean Constanţa, dos. 1/1942, f. 558

trăind din publicitate și abonamente.5 
Astfel se explică și scurta viață a 
săptămânalului: 3 februarie - 21 
iulie 1935. Înainte de apariția sa, 
inițiatorii organizează o adevărată 
campanie de promovare. Periodicul, 
al cărui director era Ion Mușat, avea 
redacția pe str. Carol 34 , fiind tipărit 
la Tipografia „Flacăra” din localitate – 
aparținea unui negustor local, ce nu 
avea nicio legătură directă cu redacția 
ziarului. 

Periodicul este încadrat în rândul 
celor cu orientare de extremă 
dreapta. Și, așa cum își propuseseră 
inițiatorii lui, publica articole pe 
teme social-economice, numeroase 
informații locale și, din când în când, 
apărea și o Pagină literară. Semnatarii 
articolelor din periodic nu sunt doar 
din rândul dascălilor din Cernavoda, 
ci și persoane din satele din jur. Între 
aceștia, îi amintim pe G.S. Calamară, 
I. Dascălu, St. Paraschivescu, G. 
Șerbănescu, C. Simionescu” și, 

bineînțeles, Ion Mușat și preotul T. Samoilă. 6

Din 1934, Ion Mușat începe adunarea materialelor 
pentru realizarea unei monografii a orașului Cernavoda, 
bazându-se și pe discuțiile purtate cu bătrânii. Lucrarea 
este finalizată peste un an, dar date fiind costurile mari 
ale publicării – peste 30 000 de lei -, aceasta va apărea 
abia în 1938, cu titlul „Istoria orașului Cernavoda”. 
Lucrarea finalizată este prezentată în „Danubiu” din 7 
iulie 1935.   

Cariera militară a lui Ion Mușat este una deosebită. 
Nu atât din punct de vedere al urcărilor în grad, ci al 
atracției sale față de armată, instrucție, dovadă fiind 
aprecierile deosebite ale comandanților săi. Sursa 
principală de informare pentru acest subcapitol este 
Memoriul Lcot. Muşat Ioan, aflat la Arhivele Militare 
Pitești, la cota MB.-M.-Cpt. 750. Este remarcabil 
numărul de concentrări pe care-l înregistrează Ion 
Mușat, de multe ori, la cerere, pentru a se pregăti 
pentru cariera de ofițer în cunoașterea operațiunilor 
de război. Cum la cerere a fost și plecarea sa pe front 
5 http://www.primaria-cernavoda.ro/
6 Publicații periodice dobrogene 1878-1944, Biblioteca Municipală Constanța - 
pentru uz intern -, p. 165; http://www.primaria-cernavoda.ro/
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în Regimentul 2 Grăniceri de front. Se remarcă mai 
ales prin seriozitate, omenie, camaraderie, precum și 
prin spiritul de sacrificiu. Fapt subliniat de numeroase 
ori și de superiorii săi care apreciază că locotenentul 
în rezervă Ion Mușat se ridică oricând la nivelul unuia 
activ. Pentru a ilustra aceste afirmații, oferim câteva 
dintre aprecierile comandanților săi, înscrise în Foile 
calificative scrise.

Ion Mușat și-a început cariera militară, pe 15 martie 
1926, ca soldat la Regimentul 34 Infanterie. În același 
an, în august, este trimis la cursurile Școlii pregătitoare 
pentru ofițeri în rezervă de la Bacău. Pe 1 mai 1927, 
este înaintat la gradul de sergent, iar pe 29 iulie 1927, 
este admis la examenul pentru sublocotenenți în 
rezervă, grad la care este ridicat pe 25 octombrie 1928, 
dată de la care este mutat la Regimentul 2 Grăniceri. 
Mai mult, dorința sa de a servi patria este apreciată 
și subliniată de fiecare dată de superiorii săi:  „În 
baza Ord. 1316/934 M.St.M. ofiţerul a primit să fie 
concentrat fără drepturi”; „Numai dacă am considera 
voinţa de a servi cu renunţare la soldă se califică 
elogios adeverindu-şi sentimentul Patriotic.”; „Îi place 
mult cariera armelor, cerând să rămână concentrat 
aproape tot anul.”

În urma calificativelor primite, pe 10 mai 1935, Ion 
Mușat este înaintat la gradul de locotenent în rezervă, 
cu specificarea că este ofițerul „în care Țara să aibă 
totală nădejde în orice caz armat”.

În toate Foile calificative este prezentat de superiorii 
săi ca având „o constituţie foarte solidă dând dovadă 
de o rezistenţă foarte mare, şi o sănătate perfectă. 
Poate suporta cu uşurinţă greutăţile unei campanii.

Bun camarad, fizic plăcut, sincer, cu multă 
bunăvoinţă şi dragoste de ţară şi de soldat. Fire 
impresionabilă şi entuziastă. Punctual. Îi place armata 
şi regretă că nu se poate activa.”  

„Este inteligent; are judecată clară. Cultură generală 
foarte bună; cea profesională corespunde gradului.”

„Inteligent. Cultură generală frumoasă. Se ocupă 
cu literatura. Are câteva lucrări personale tipărite.(…) 
Talentat. Cântă bine. Priceput în organizarea serbărilor.

Bun  patriot. Îndrăsneţ.”
De asemenea, rezultatele obținute în pregătirea 

trupei, în calitate de comandant de pluton, sunt 
apreciate ca fiind foarte bune, în condițiile în care 
„pe timpul marşurilor lungi a mers cu plutonul său 
încurajând oamenii şi fiindu-le exemplu viu, mulţumită 
cărui fapt niciodată nu a avut vreun om căzut.”

„Blând cu ostaşii însă autoritar. Se îngrijeşte de 
avutul statului făcând chiar eforturi materiale pentru 
completarea şi punerea la punct la unele materiale 
absolut necesare bunului serviciu”.

„Bun camarad. Știe să îndrumeze şi să formeze pe 
ofiţerii tineri.”

Iar toate concluziile sunt aceleași: „este un bun ofiţer 
căruia i se poate încredinţa orice misiune cu siguranţa 
că o va duce la bun sfârşit”; Un ofiţer de rez. din acei 
de nădejde. La război se va putea conta pe el ca pe un 
element de mare nădejde”; „Ofiţer de rezervă excelent 
pe cari se poate conta în orice împrejurare”.

Între 7-24 decembrie 1939, a fost detașat la  
Comandamentul Litoral Maritim. În condițiile celui de-
al doilea Război Mondial, pe 29 iunie 1941 este trecut 
pe picior de război.

Locotenentul în rezervă al Regimentului 2 Grăniceri 
Ion Mușat este scos din evidențele armatei, pe  18 
iulie 1941, acesta murind „pe câmpul de luptă pentru 
Patrie”, într-o vie din regiunea Sărățeni-Vozniceni 
județul Cahul, cota 151. În aceeași zi, este ridicat, 
post mortem, la gradul de căpitan în rezervă. A fost 
decorat cu „Coroana României” cu spade și panglică 
de „Virtutea Militară”

În continuare, cităm parțial din mărturia unui preot, 
martor ocular, despre sfârșitul comandantului său, 
locotenentului Ion Mușat.

„Eroul învăţător Ioan Muşat. Clipe de sublim eroism, 
prin cari mândria unui neam adânc jignit avea să se 
integreze în ordinea firească a istoriei măreţe, sau 
neaşteptate de toţi cei înfrăţiţi cu arma,  cu seninătatea 
şi bucuria unei mari împliniri. De-a lungul Prutului, 
ostaşii Regelui şi ai Mareşalului, îţi duminicau sufletele, 
cu perspectiva dealurilor basarabene, peste cari plutea 
duhul celei mai sfâşietoare tristeţi. (…) Evacuarea 
satelor de pe întinsul frontului îşi urma desfăşurarea în 
ritmul unor jalnice, dar prudente băjenii.

În seara zilei de 21-22 Iunie am fost toţi ofiţerii 
Regimentului 2 grăniceri invitaţi la comandament 
spre a ni se face comunicări. Se întârzie până la ora 1 
noaptea, timp în care îngrijoraţi dar şi cu un oarecare 
neastâmpăr sufletesc de a ne împărtăşi cât mai curând 
din necunoscut, ne amuzăm şi ne conturăm speranţele. 
Cu o oră înainte de 3 şi 15 minute când sunt pregătite 
primele lansări de proiectile, ni se face cunoscut de 
comandant că suntem în război cu Ruşii. Neastâmpăr, 
nervozitate. În general o stare de exuberanţă până 
când prima orchestraţie a gurilor de foc începu.

În apropierea noastră o formaţie din artileria 
grănicerească sub comanda slt. Fălcăoaru, într-un ritm 
viu, trimitea misivele morţii peste Prut.

Satele Văleni, Slobozia, iar mai spre dreapta noastră 
Giuleşti şi Reni parcă vroiau printr-o miraculoasă forţă 
să-şi întindă braţele spre colinele Moldovei ca să 
întâmpine pe dezrobitori.

Printre ofiţerii cari aflaseră vestea cea bună a 
împlinirii vremilor unui neam întreg, era şi locotenentul 
Ioan Muşat. Am şi acum în minte imaginea aceea de 
dârză ţinută ostăşească, cu tresăriri de amplă încordare 
bărbătească ori de câte ori simţirea sa era sensibilizată 
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pe considerente şi motive epice. După ce a tăcut şi 
cu aer de reculegere ia cunoştinţă de toate ordinile, 
îmbrăcat cu obişnuita-i bluză de culoare închisă, 
peste care diagonala şi centura prindeau într-o ţinută 
distinsă, boiul unui tânăr plin de viaţă, plecă împreună 
cu comandantul companiei să organizeze sectorul lor.

Dacă pentru mulţi clipa aceea a intrării noastre în 
(război) cu Ruşii, a fost oarecum neaşteptată, pentru 
locotenentul Ioan Muşat a fost momentul celei mai 
intense…

Era un fanatic al dorinţei de valorificare eroică. Era 
un predestinat al marii jertfe. Aşa se explică de ce la 
începutul rânduit să rămână la partea sedentară a 
regimentului, el cere cu insistenţă să vie la partea 
operativă ca să pună şi el umărul – cum spunea (lipsă 
text) - la îmbrâncirea unui hotar nedrept.

Iscodit de mine asupra motivului ce l-a determinat 
să ceară să fie prezent în rândurile celor care aveau cea 
mai eminentă perspectivă a morţii parcă văd cum cu 
mândrie îmi spunea că numai îndemnurile sufletului 
său impetuos şi dragostea faţă de ostaşii săi pe care i-a 
(indescifrabil) atâta (lipsă text) în vederea acestui ceas 
mare şi pe cari nu vroia să-i părăsească tocmai atunci, 
l-au hotărât.

Nu trebuie să trec sub tăcere faptul că deşi îmbrăca 
haina ofiţerească în raport cu ostaşii săi nu se socotea 
decât un camarad, căruia îi incumba rosturi de 
conducere, era cu adevărat ofiţerul-pedagog.

Sincer înţelegător al sufletului ţăranului-ostaş le 
câştigase în aşa măsură dragostea încât de cuvântul 
şi ordinul lui spânzura sufletul întregii companii. Bun 
organizator şi minunat gospodar nu odată a fost dat 
exemplu de comandantul batalionului I din care făcea 
parte.

Îmi amintesc că în timpul concentrărilor ce au 
premers războiul, când regimentul nostru se afla la 
frontiera de sud, am făcut o vizită la bat. I care făcea 
de pază în sectorul Echiscea. 

Cel mai înaintat post de comandă şi unitatea de 
avant gardă, menită în cadrul unor eventualităţi 
sângeroase, să ia cel dintâi contact cu inamicul, era  
comp. III de sub comanda lt. Ioan Muşat. Și aceasta 
după dorinţa sa.

Cu câtă încredere mi-au spus ostaşii că ei se gândesc 
şi se simt pe linia acestor mari înfruntări în deplină 
siguranţă pentru că însuşi comandantul era ca în 
elementul său.

În postul de comandă un bordei în pământ, 
compartimentat de aşa fel în cât să înlesnească şi să 
satisfacă imperativele unei aşezări omeneşti, încadrată 
de o grădiniţă în cari cu mâna lui sădise diferite flori, 
am putut să admir simbolul gospodăresc şi pasiunea 
după mai bine a acestui ofiţer. Baia(?), făcută dintr-
un butoi suspendat, îşi avea rostul (lipsă text) linie de 

frontieră departe doar cu vreo câteva sute  de pichete 
inamice.

A fost singurul ofiţer care m-a dus pe la toate 
(felurile) de mitraliere, pentru ca prin prezenţa mea 
şi rostul (lipsă text) torn, în sufletul servanţilor cari 
cu ochii pe linia de ochire a armelor stau nemişcaţi la 
piese, balsamul de încredere în încordarea braţului lor 
hotărât.

Toate acestea îmi veneau în minte atunci când, 
în seara zilei de 22 Iunie, urmăream după o luare de 
rămas bun şi o invocare de protecţiune divină, pe 
locotenentul Muşat care mergea să aducă vestea 
cea bună <<băieţilor>> cum spunea el ostaşilor săi, 
cari se găseau pe poziţie pentru repararea prin foc şi 
sânge a unor mari nedreptăţi. Cum nu a urmat nici o 
reacţie în sectorul încredinţat regimentului nostru şi 
totul se limita la incursiuni în diferite puncte peste Prut 
şi Bratea, am avut putinţa unor revederi atunci când 
venea pe la comandant pentru noi comunicări. Într-una 
din zile colonelul comandant pune întrebarea ofiţerilor 
adunaţi la popotă cerându-le să se ofere cineva pentru 
efectuarea unei misiuni. Locotenentul Muşat este 
printre cei întâi care se oferise. Un neastâmpărat 
al faptelor deşi parcă în căutarea celor mai dificile 
situaţii./…/

Anunţaţi ca într-o oră să fim gata, pornim prin beznă 
şi noroiul proaspăt depus cu obiectivul Podul Albiţa.

Batalionul I de sub comanda maiorului Polizu căzut 
eroic în luptele de la Odesa, din care făceau parte şi 
compania lt. Muşat, îşi strecura în marş peste dealurile 
Tătarca şi prin defileul Zidilienilor (?) oamenii şi 
muniţiile de tot felul.

Reflectoarele de peste Prut îşi înfigeau fascicolele 
de lumină spintecând bezna cu scopul de a surprinde 
astfel de deplasări.

Satele Cuca, Drăguşeni, Epureni, Șuletea sunt la 
în urmă în etape de drum necontenit. În răgazul unui 
popas am vizitat împreună cu lt. Muşat, pe scriitorul 
în rezervă Virgil Car (lipsă text) la locuinţa din Șuletea.

Bătrânul cu o statură încă viguroasă, cu 
căutătura acelor ochi cu irizări de autentică blândeţe 
moldovenească, ne depăna din cele petrecute în 
războiul trecut. Acum în modesta-i locuinţă de ţară 
păstra ca un scump tezaur, rama în care se afla încadrat 
pieptul cămăşii şi vestonului, îmbibate cu sângele curs 
din rana căpătată la Mărăşeşti, în 1916.

Impresia celor povestite, prezenţa acelor vestigii de 
vitejie precum şi bubuitul tunurilor artileriei noastre de 
la Bogdăneşti şi Fălciu cari se găsea într-un duel violent 
cu Ruşii retranşaţi la Țiganca, Leova şi Tom (lipsă text) 
completau condiţiile unei transfigurări în faţa celor mai 
curate emoţii.

Astfel  pregătiţi în dimineaţa zilei de 10 iulie am 
trecut Prutul punând piciorul pe pământul Basarabiei. 
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Pe dealurile dela Leuşeni, muniţiile aruncate, grenadele 
de mână părăsite, ne lămuri asupra combativităţii 
inamicului alungat. Trecerea prin satele basarabene, 
Călmăţui, Tapor (?), târgul Cărpineni se făcea în 
formaţie de apropiere.

Prin lanurile de secară mândră şi prin păpuşoi, 
pe o caniculă abia suportabilă, se strecoară ostaşii 
detaşamentului nostru, vrăjiţi de dorul unei sfinte 
răzbunări.

După câteva zile, fără să întâmpine vre-o rezistenţă, 
detaşamentul se regrupează în satul Horjeşti 
îngăduindu-ne ca ziua de 13 Iulie să o cinstim cu 
solemnitatea unei slujbe bisericeşti. Locotenentul 
Muşat era printre ţărani inventariindu-le necazurile din 
timpul acelei „lumpendiktatur” a bestiilor roşii.

Pentru simţirea lui de român cari vibra vânjos în 
încordarea celor mai autentice aspiraţiuni, precum şi 
a unei legitime mândrii naţionale, apăreau în conturul 
celor mai abjecte (lipsă text) acei autohtoni care 
abdicaseră de la demnitatea naţională. Pentru aceştia 
de i-ar fi fost în putinţă ar fi fost fără cruţare. Ziua de 
16 Iulie aceea care aduce regimentului 2 Grăniceri 
încununarea speranţelor sale făcându-l părtaş la 
botezul focului din acest război sfânt. Inamicul retras 
pe linia Cazangic, Sărăţica, Troiţa, Bulgărica, Covurlui 
şi Tomai opune rezistenţă înverşunată.

Compania lt. Muşat se găsea într-o aprigă încleştare 
în direcţia Sărăţica Nouă. După o zi de crâncene lupte în 
care locot. Muşat se găsea tot în fruntea <<băieţilor>> 
săi, înfrăţit cu ei în tumultul unor încordări comune, 
primesc ordinul de a se deplasa în direcţia Troiţa, unde 
luptele erau concentrate asupra cotei 151.

De la postul de comandă al regimentului ce se găsea 
în satul Sărăţeni, aflăm că această cotă 151 acoperită 
de mândrele vii ale Cahulului, în repetate rânduri – 
pentru importanţa ei strategică – trecuse din mână în 
mână.

În risipa aceea de elan, în avalanşa aceea de energie 
susţinută de armele de foc, comandantul companiei III 
anunţă la telefon că bolşevicii cedează, dar muniţia 
este pe sfârşite. Până ce va sosi muniţia din urmă el 
asigură pe comandant că nu va ceda terenul ocupat 
măcar că va lupta cu dinţii.

E ziua de 17 Iulie. E ziua de grea încercare pentru 
tot regimentul. Colonelul comandant distins mai apoi 
cu Mihai Viteazu mi-a spus că a mers vestea eroismului 
şi a succesului de arme până la Bucureşti şi că însuşi 
Mareşalul s-a interesat informându-se asupra ofiţerilor 
şi trupei. Locot. Muşat credincios devizei formulată de 
comandantul diviziei sale că vor lupta cu dinţii, pleacă 
în acea zi de 17 Iulie într-un suprem efort spre cota 
151 în speranţa de a exploata succesul unui formidabil 
tir de artilerie, bine susţinut de regimentul bravului 
colonel Ștefănescu. Ceasul era hotărâtor, bolşevicii 

atacau cu aceeaşi înverşunare. Armele lor de tot felul 
împroşcau moarte într-un tir concentrat. Cota trebuia 
cucerită şi păstrată. Locot. Muşat în fruntea ostaşilor 
săi îmbărbătează şi îndeamnă. Aceasta o făcea el fără 
teamă de moarte./…/ 

Nu ştiu ce s-a mai întâmplat. E de ajuns să 
consemnăm că la ora 9 a.m. a acelei zile de 17 Iulie, ne 
povestea că în fruntea plutonului său, urmat bărbăteşte 
de băieţii săi, a înflorit cu roşul celui mai aprins sânge,  
jertfa cea mai sublimă a unuia dintre cei mai vrednici 
luptători.

 Locot. Muşat şi-a lipit tâmpla însângerată, lovit de 
o schijă de brand, de glia Basarabiei, pe care adesea o 
evoca cu curaj şi pasiune.

Rămase acolo trupul său neînsufleţit tot timpul 
atacului ca să permanentizeze îndemnul de înainte.

Seara târziu prin jertfa sa cât şi aceea a atâtor bravi 
ofiţeri şi ostaşi, inamicul este pus pe fugă şi se retrage.

Trupurile lor ridicate cu evlavia cuvenită celor 
purificaţi prin dăruire supremă, sunt depuse apoi în 
biserica satului Sărăţeni.

Alături de comandantul regimentului, în pâlpâiala 
unei singure lumânări, ne închinăm în faţa jertfei 
ofiţerilor căzuţi în cele două zile de încordare eroică: lt. 
Colonel Antonescu, Căp. Hentes (?), Căpt. Chiriacescu, 
Lt. Muşat, Lt. Floreşteanu şi Slt. Filimon.

În ziua de 18 Iulie, într-o autosanitară pusă la 
dispoziţie de divizie, duceam spre Prut şi de acolo la 
Huşi ca să depun în pământul Moldovei în cimitirul 
eroilor din acest oraş, în umbra bisericii Sf. Toma, 
relicvele sfinte ale încordării noastre spre un destin de 
(lipsă text) naţională.

După dorinţa colonelului comandant al regimentului 
au trimis odată cu vestea morţii pentru neam, Rege şi 
conducător a lt. Muşat şi verigheta pentru ca familia 
să păstreze ca un simbol că jertfa sa a fost pentru 
strălucirea patriei, pentru siguranţa familiei, pentru 
slava sfintei noastre Biserici.

În felul în care a ştiut să moară lt. Muşat el se găsea 
pe linia unei consacrări şi a unei predestinări.

Toată viaţa sa nu era decât o elaborare de fapte şi 
acţiuni cari gravitau în jurul acestui frumos destin./…/
Acesta a fost învăţătorul, aşa a ştiut să trăiască şi să 
moară Lt. Erou Ioan Muşat.

Pr. Indescifrabil.”
Dascălul și militarul, devenit erou, Ioan Mușat din 

Cernavoda. Un exemplu pentru copiii pe care-i educa. 
Și pentru generația de azi.
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meDia şi iDenTiTaTea CuLTuRaLă RomÂneasCă
Training pentru viitori jurnalişti din 

Republica Moldova
buşteni, 3-9 octombrie 2015

Georgeta adam

Trainingul „Media și Identitatea Culturală Românească” (3-9 octombrie 2015, Hotel Alexandros, 
Buşteni) a fost realizat cu sprijinul MAE-Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni 
pentru 20 de studenţi la Jurnalism şi Ştiinţele comunicării de la Universitatea de Stat din Republica 
Moldova, Chişinău, însoţiţi de două profesoare - conf. univ. dr. Silvia Grossu şi lector univ. Mariana Marcu 
la Hotel Alexandros din Buşteni, România, prin proiectul U1-1/776. Organizatoarea acestui proiect a fost 
Asociaţia Femeilor Jurnaliste din România “Ariadna”, condusă de dr. Georgeta Adam, ziaristă, scriitoare, 
lider al societăţii civile. Experienţe noi, gânduri frumoase, momente artistice, schimburi de bune practici 
privind media şi societatea civilă, drumeţii şi vizite la Castelul Cantacuzino, Muzeul Naţional Peleş, 
Sinaia, Braşov, Biserica Neagră, Parlamentul României, Bucureşti. Printre traineri: prof. univ. dr. Marian 
Petcu, prof. univ. dr. Maria Cătănescu, conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, dr. Ştefan Lăpuşan, jurnalist, poeta 
şi realizatoarea de radio Liliana Ursu, realizatoarea de radio Mihaela Helmis, prof. univ. dr. Ioan Adam, 
scriitor şi realizator radio, conf. univ. dr. Marina Roman. O experienţă unică atât pentru cursanţi, cât şi 
pentru traineri. Studenţii s-au întors la Chişinău, dar pagina de Facebook realizată chiar în prima zi a 
trainingului RoMedia-Identitatea culturală Românească este un produs on line care vorbeşte despre 
aceste extraordinare momente petrecute la Buşteni, România, între 3-9 octombrie 2015! Viitorii jurnalişti 
din Republica Moldova ne-au bucurat cu prezenţa lor, cu spiritul de iniţiativă, creativitatea şi dorinţa de a 
lucra în echipă.

„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului 
Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni.”

ROMEdIA – dINCOLO dE FORMULAR
La început a fost dorinţa de a realiza un 

proiect pentru studenţii care studiază jurnalismul 
la Chişinău. Pare simplu şi posibil, dar etapele 
totdeauna aduc emoţii şi proiectul poate să fie 
sau să nu fie aprobat... Multe necunoscute, mulţi 
concurenţi... Totuşi, de ce nu? Experienţă avem, 
public ţintă da, idei se mai găsesc...Oportunitatea 
s-a ivit în februarie când Departamentul Politici 
pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni al 
Ministerului Afacerilor Externe a deschis  sesiunea 
de proiecte. Cineva m-a întrebat de ce fac acest 
program, dacă nu mi-l cere nimeni? Sigur, este 
mai comod să nu faci nimic... Ultima oară am fost 
în Republica Moldova acum trei ani,  la o sesiune de 
comunicări  de la Facultatea de Jurnalism a Universităţii 
de Stat din Moldova. Nu mai fusesem din 1995, de la 
apariţia cărţii  Bat clopotele pentru Basarabia... 

Oare de ce? Poate am aşteptat să crească  şi să 
ajungă studenţi copiii care se năşteau atunci şi care 
acum au 20 de ani! Între timp, am realizat numeroase 
emisiuni de radio şi despre Basarabia, am aşteptat  ca 
lumea să se schimbe, am încercat, poate, s-o schimb 
şi eu. De aceea spun că acest training pentru 20 de 
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studenţi de la jurnalism şi ştiinţele comunicării din 
Chişinău (alături de  două profesoare admirabile – conf. 
univ. dr. Silvia Grossu şi lector univ. Mariana Marcu) 
are mai multe conotaţii pentru mine, ca organizator, 
decât alte proiecte europene de succes pe care le-am 
realizat. Am ales  localitatea montană Buşteni pentru 
că se află într-o zonă splendidă, nu departe de Sinaia, 
unde este Castelul Peleş, dar şi de Braşov. Aici munţii 
sunt atât de spectaculoşi încât  impresia cucereşte pe 
oricine, dar-mi-te pe nişte tineri care veneau – aproape 
în majoritate – pentru prima dată în România! Am vrut 
să le transmitem cunoştinţe  despre profesiunea de 
jurnalist, despre puterea presei, despre responsabilităţi, 
pericole, încercări. Despre nevoia respectării unui cod 
deontologic al profesiunii, despre solidaritate, despre 
necesitatea de a ne apăra drepturile prin  asociaţii, 
organizaţii, care să  poată avea sprijin european etc. 
Mai presus de toate, noi, trainerii, am fost luaţi prin 
surprindere de emoţiile întâlnirii cu aceşti tineri dornici 
să înveţe, să asculte, dar şi să comunice despre ei... 

Iată ce înseamnă „a comunica” atunci când participi 
la un training cu tema „Media şi identitatea culturală 
românească”: să respecţi portul popular românesc 
purtându-l –  ii, bundiţe, fote străluceau în sala de curs 
– şi un salut către profesori „inventat” ad-hoc, chiar din 
prima zi... Să aduci un cântec din Basarabia pe care să-l 
interpretezi în aşa fel încât nu patetismul, ci o anume 
nostalgie profundă a liniei melodice să impresioneze... 
Să fii creativ, să ştii să foloseşti instrumentele de 
comunicare astfel încât o pagină de Facebook intitulată 
RoMedia-Identitatea culturală românească să ia 
fiinţă  chiar din prima zi a întâlnirii! Astfel că postările 
din timpul acestui training au devenit dintr-o dată o 
modalitate de comunicare, o punte digitală de gânduri, 
fotografii, clipuri video, audio!  Nu este nicio problemă 
să plecăm pe ploaie la Braşov, nici să vizităm Peleşul între 
două trenuri, urcând trepte, sute de trepte! Numele  
studenţilor din Basarabia devin extrem de cunoscute 
pe Facebook – Tudor Arnăut, Marionela Adam, 
Dumitriţa Nicu, Diana Enache, Victoriţa Muntean, 
Lidia Mîra, Luminiţa Ghemu,  Marcela Zămoşteanu... 

Astfel că fotografia postată pe pagină 
în ultima zi, petrecută la Bucureşti, 
vizitând Palatul Parlamentului, a fost 
vizionată de peste 1200 de persoane 
într-o singură zi! Nu au vrut să rateze 
nimic, au luat în posesiune totul cu 
o deschidere şi o bucurie proprii 
tinereţii... Şi ce-au aflat, despre ce-au 
dialogat? Dau câteva răspunsuri!

Poeziile Lilianei Ursu, experienţa ei 
americană (dar şi de la Radio România), 
enigmele limbii române povestite 
de Ioan Adam, lecţiile de jurnalism 
ale Aureliei Lăpuşan (ziaristă şi cadru 

universitar la Universitatea „Ovidius” din Constanţa), 
starea media din România diagnosticată de profesorul 
universitar Marian Petcu şi Ioan Adam (jurnalist şi 
scriitor), rigorile editorialului (analizate de prof. univ. 
dr. Maria Cătănescu), provocările new media amintite 
de  conf. univ. dr. Marina Roman, lumea văzută de 
la Radio România Actualităţi (cu Mihaela Helmis), 
importanţa documentarului prin prisma experienţei 
lui Ştefan Lăpuşan, coautorul atâtor monografii 
de succes!- primele noţiuni despre necesitatea de 
organizare, de coagulare a unor  structuri  ale societăţii 
civile atât de importante pentru tinerii aflaţi la început 
de drum (mi-am asumat această misiune...). Le-am 
ascultat apoi discursurile concentrate din momentul 
diplomelor şi evaluării... Cuvinte cu miez, calde, rostite 
într-o frumoasă limbă română pentru a ne convinge 
că punţile sunt deschise şi că aceşti tineri minunaţi 
ştiu că drumul  poate fi parcurs numai dacă vrei să 
porneşti, numai dacă eşti hotârât să schimbi tu ceva şi 
să dăruieşti...

Ei bine, ultima noapte petrecută la Buşteni a fost 
pentru bagaje şi nu numai... Două mari foi albe au fost 
desenate cu mâinile lor (palme desenate şi scrise cu 
numele lor), pentru a-şi lua la revedere, pentru a ne 
mulţumi... Versuri din Grigore Vieru, din Lucian Blaga, 
colorate cu sentimente şi totodată cu bucuria de a 
comunica....

...Din propria mea experienţă  ştiu că momentele nu 
se pot repeta, niciodată nu vom mai trăi identic. Dar 
pot  fi alte şi alte asemenea acţiuni care-şi propun să 
deschidă lumea, să  zidească ceva...    

18 octombrie 2015
Suportul pentru exerciţiul jurnalistic impus de 

rigorile proiectului  ni l-a oferit generos editorul 
acestei minunate reviste datina aparţinând Centrului 
cultural judeţean Constanţa “Teodor burada”, astfel 
că în paginile următoare, studenţii-cursanţi au semnat 
propriile producţii, într-o competiţie a subiectelor 
adecvate tematic şi documentate la faţa locului. 



Datina

20

Jurnaliștii din basarabia și identitatea culturală 
românească

Studentă Anastasia ANTOCEANU

Douăzeci de viitorii jurnaliști din Republica 
Moldova, de la Universitatea de Stat de la Chișinău, 
Facultatea de Jurnalism și Științe ale Comunicării, au 
participat, recent, la trainingul „Media și identitatea 
culturală românească” organizat la Bușteni de către 
Asociația Ariadna a femeilor din presă din România și 
Ministerului Afacerilor Externe, Departamentul Politici 
pentru Relația cu Românii de Pretutindeni.

Tinerii de la Chișinău au rămas entuziasmați de 
această posibilitate de a veni la Bușteni, județul 
Prahova, pentru a-și aprofunda cunoștințele în 
domeniul culturii românești. 

De îndată ce au poposit în Valea Prahovei, studenții 
și cei doi profesori care i-au însoțit, conf. univ dr. 
Silvia Grossu și lectorul univ. Mariana Marcu, au 
fost întâmpinați călduros de către coordonatorul 
proiectului, conf.dr. Georgeta Adam. 

„Sunt foarte bucuroasă să-i văd aici pe acești tineri 
frumoși, dornici de a absorbi de la noi, jurnaliști cu o 
experiență în spate, tot ce e mai bun. Intenția acestui 
program este de a-i familiariza cu posibilitatea de a se 
asocia, fiindcă e mai bine să lupți pentru drepturile 
jurnaliștilor în grup, decât individual”, a menționat 
președinta AFJR „Ariadna”, membra USR, UZRP și ARIP, 
Georgeta Adam.

După o noapte liniștită la poalele Bucegilor, a 
și început trainingul mult așteptat. La deschidere, 
studenții au avut ocazia de a-l cunoaște pe prof. 
univ. dr. Marian Petcu, de la Facultatea de Jurnalism, 
Universitatea București, autorul unor valoroase 
manuale de jurnalism și istorie a presei, care a susținut 
un curs despre starea mass-media din România. 
După această familiarizare cu situația actuală a 
presei românești, conf. univ. dr. Marina Roman, de la 
Universitatea Hyperion din București, i-a cucerit pe 
participanți cu secretele imaginii televizate.

Bineînțeles că surprizele nu au luat sfârșit aici. 
Programul proiectului fiind unul bogat și variat, viitorii 
jurnaliști au avut parte de invitați cu renume în fiecare 
zi. În plus, temele puse în discuție au fost captivante 
și strict necesare pentru formarea acestora. Spre 
exemplu, despre identitatea națională, brandul de țară 
și sistemele europene de valori a vorbit conf. univ. dr. 
Aurelia Lăpușan. „Imaginea sau reputația unei țări este 
construită și de jurnaliști. Pentru noi, discursul despre 
identitate națională înseamnă astăzi și o recuperare a 

valorilor europene, fie că aceste valori s-au exprimat 
în plan politic, economic, cultural, fie că s-au exprimat 
în planul vieții cotidiene, în general”, a menționat 
Aurelia Lăpușan. Studentul Tudor Arnăut afirmă că 
„sentimentul național este ceea ce ne unește, ceea ce 
ne face mai puternici. Moldova și România au o serie 
de elemente comune, care, în opinia mea, ar trebui 
promovate intens prin mass media”.

Printre invitații care au participat la acest training se 
numără Mihaela Helmis, realizator, Radio România, dr. 
Ștefan Lăpușan, prof. univ. dr. Ioan Adam, prof. univ. dr. 
Maria Cvasnâi Cătănescu. 

În pofida programului generos, studenții au reușit 
să-și facă timp și pentru excursii. Aceștia au vizitat 
atât destinațiile turistice din Bușteni, cât și din Brașov, 
Sinaia și București. Serile petrecute împreună la hotel 
au avut un farmec aparte. Tinerii au înlocuit cluburile 
de noapte și dansurile provocatoare, cu recitalurile de 
poezie și muzică românească. 

La finele acestui training, absolvenții au rămas foarte 
mulțumiți de organizare. „Mi-aș dori să repet această 
experiență. Am cunoscut mulți oameni frumoși care 
ne-au povestit ce înseamnă cu adevărat jurnalismul. 
Atmosfera a fost plină de căldură, de asta și m-am 
simțit minunat”,  ne-a mărturisit studenta Marcela 
Zămosteanu.

 „Cultivarea limbii române, frumoasa rostire si 
corecta structurare a discursului, grija pentru interesul 
public, dragostea pentru semeni sunt valori perene 
pentru jurnalismul românesc de pe orice mal al 
Prutului, a subliniat conf.dr. Silvia Grossu. Să nu risipim 
aceste valori printre ambalajele orbitoare ale falselor 
valori, cu care ne împresoară societatea consumistă în 
acest veac grăbit – acesta a fost laitmotivul cursurilor, 
ținute de profesori cu nume și ziariști consacrați, 
oricare ar fi fost tema sau domeniul abordat. Sunt 
atâtea încă de învățat, sunt atâtea încă de preluat și 
dezvoltat de la înaintașii noștri, de la cei care au făcut 
istoria în vremuri deloc ușoare. Mai e loc pentru alte 
proiecte, axate pe valorile culturale românești!

Inițiatoarea și coordonatoarea, mai bine-zis, inima 
acestui proiect a fost ziarista, scriitoarea și profesoara 
Georgeta Adam, doctor în filologie, președinta 
Asociației Femeilor Jurnaliste din România „Ariadna”. 
Proiect bine conceput, corect organizat, excepțional 
realizat!” 

„Acest proiect este realizat cu sprijinul Ministerului 
Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia 
cu Românii de Pretutindeni.”
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Ansamblul de dansuri populare „Leagănul”
Tudor ARNĂUT, student-jurnalist

 Universitatea de stat a Republicii Moldova

Ansamblul de dansuri populare «Leagănul»  a 
fost creat în 1992 în Chişinău, Republica Moldova. 
Fondatorul colectivului este maestru în artă din 
Republica Moldova, maestru de balet principal şi 
director artistic al ansamblului - Tamara Tiurin. 

Bazându-se pe o moştenire populară bogată 
aparţinând moldovenilor,  dintr-un tezaur de dansuri 
din regiunile nordice, centrale şi de sud ale Moldovei, 
repertoriul ansamblului îmbrăţişează un spectru larg  
de genuri şi stiluri, de  la liric, lent, precum «Hora 
fetelor», mândru curajos, în  «Roata voinicilor», 
la dansuri temperamentale, scăpărătoare precum 
«Mărunţica», «Codreneasca», «Moldoveneasca», sau 
dansul ritual «Ciuleandra». 

Programul  prezentat de Ansamblul de dansuri 
populare «Leagănul» permite înţelegerea sufletului 

moldovenesc, caracterul lui, sentimentele lui, 
temperamentul său şi dragostea sa pentru viaţă. 

Ansamblul de dansuri populare «Leagănul» este 
câştigătorul a numeroase concursuri naţionale şi 
internaţionale, participant la festivaluri din Italia, 
Franţa, Danemarca, Austria, Bulgaria, Rusia, Ucraina, 
Serbia. A fost prezent la Festivalul Internaţional al 
Copiilor TRT 23 Nisan în Turcia şi la cele mai multe 
festivaluri şi concursuri organizate în Republica 
Moldova - «La vatra horelor» şi «La Fântâna Dorului». 

Membrii Ansamblului de dansuri populare 
«Leagănul» au două mari obiective sub deviza: 
«Tradiţia, Continuitatea şi Dezvoltarea» şi «Creată 
de Popor, achiziţionată (luată) de la Popor și dată 
Poporului».
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Sărbătoarea bostanului
Lidia MIRA

Toamna este un anotimp extrem de frumos și bogat 
în roade, iar poporul român profită de orice motiv sau 
pretext pentru a se aduna la o vorbă bună și, de ce 
nu, pentru a se lăuda cu belșugul primit de la mama-
natură. Astfel,  mii de cetățeni ai Republicii Moldova se 
adună an de an în satul Lozova pentru a organiza și a 
participa la Festivalul Etno-Gastronomic ”Bostaniada”, 
în cadrul căruia eroul principal este, firește, bostanul. 
Alături de frumusețea toamnei, Bostaniada ne aduce 
cei mai mari și mai frumoși dovleci. 

Istoria Festivalului a început în octombrie, 2012, în 
satul Lozova. Acolo oamenii s-au bucurat de peste 200 
de feluri de bucate din dovleac. Nu au lipsit expozițiile 
de obiecte artizanale lucrate cu mare grijă de către 
meșterii populari. Aceștia susțin că bostanul este o 
materie primă foarte bună pentru ei, deoarece bostanul 
are o carapace foarte dură, iar odată prelucrat, acesta 
ține și în timp.

Cea de-a doua ediție a Bostaniadei a adunat peste 
5000 de curioși. Pe lângă expoziții, muzică bună și 
mâncare, oamenii au avut parte și de diferite activități, 
jocuri și concursuri cu premii. Unul dintre concursuri a 
constat în rostogolirea cât mai rapidă a bostanului. De 
altfel, la această ediție a fost inclus și un dress code: 
fiecare vizitator trebuia să fie costumat în bostan sau 
să fie îmbrăcat în culorile galben, verde sau arămiu. 
Cel mai mare dovleac din 2013 a ajuns pînă la 82 de 
kilograme. Grătarele au fost pline cu frigărui și carne 
de prepeliță, iar ceaunele au fost umplute cu sarmale.

Al treilea an consecutiv, Bostaniada și-a adunat 
oaspeți din toate colțurile țării. De data aceasta, pe 
lângă sprijinul acordat producătorilor autohtoni, 
organizatorii au susținut și trei cauze de caritate, 
fondurile venind către Asociația Națională „Învingem 
Fibroza Chistică”, „Speranța Terrei” și „Mojo Hands”. 
A fost creată o linie non-stop de plăcinte cu bostan. 
Viitorii arhitecți ai Universității Tehnice din Moldova au 
elaborat o expoziție de sculpturi gigantice din bostan. 

Anul 2014 a adus cel mai mare dovleac de până 
acum, cel care a bătut recordul cu cele 115 kilograme 
ale sale. 

Pentru prima dată, Ediția a patra a Festivalului 
Etno-Gastronomic „Bostaniada”  a ținut două zile. 
Nu în zadar, ci tocmai pentru a susține cât mai mult 
dezvoltarea economiei la nivel de comună. Veniți în  
grupuri mai mici sau mai mari, oamenii au participat 

la cultivarea frumosului. Vizitatorii festivalului au 
avut parte de dovleci în orice formă, de la plăcinte cu 
dovleac pînă la înghețată cu gem de dovleac și chiar 
suc natural din dovleac. 

Organizatorii ne-au asigurat că recolta a fost 
suficient de bogată pentru a satisface poftele fiecărui 
vizitator. Nimeni nu a plecat de la festival flămând sau 
însetat. Și apropo de sete, cum de pe nicio masă de 
sărbătoare a moldovenilor nu lipsește vinul, la Festival 
licoarea din struguri a curs din sute de butoaie. 

Unul dintre cei mai cunoscuți gospodari din țară 
cultivă în grădina sa peste 30 de soiuri de dovleci 
decorativi și de masă. O mare parte dintre aceștia au 
fost folosiți pentru a decora Festivalul, dar și pentru 
a pregăti bucatele alese. A adus anul acesta semințe 
de bostan din Belgia, Ucraina, SUA, România, dar și 
din Moldova. De diferite forme și de diferite greutăți, 
începând de la 100 gr. pînă la 100 kg.

Au fost organizate concursuri pentru toate tipurile de 
public: pentru a distra atât copiii, cât şi adulții. Vorbim 
despre „Balul Cenuşăresei”, „Parada Bostaniadei”, 
Concursul “Cel mai greu bostan” sau „Sculpturi din 
bostan”. A fost elaborată chiar şi o hartă a Republicii 
Moldova, tot din dovleci apetisanți, iar cel mai mare 
bostan a cântărit 86 de kilograme. 

Atmosfera de sărbătoare a fost întreținută de 
interpreți autohtoni, dar și de invitatul special al 
evenimentului, Fuego. 

Astfel, dacă vrei să te lași ademenit de aromele 
îmbietoare ale bucatelor pregătite de gospodarii 
adunați de prin toate părțile Moldovei, și dacă vrei 
să îți răsfeți simțurile culinare cu gusturi exclusive ale 
mâncărilor tradiționale moldoveneşti preparate din 
dovleac și alte produse sezoniere, te invităm și la anul, 
la cea de-a cincea ediție a Bostaniadei.
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Tradiţia nunţii în satele din Raionul Rezina(l)
Maria CIOCANU

Acest articol este publicat în cadrul parteneriatului încheiat între Centrul cultural “Teodor Burada” şi 
Societatea de Etnologie din Republica Moldova. „Uniţi de dorinţa comună de a dezvolta relaţii de colaborare 
mai strânse în domeniul cercetării culturii tradiţionale din România şi Republica Moldova, în susţinerea şi 
dezvoltarea colaborării stabile între organizaţiile noastre, în scopul diversificării şi eficientizării formelor de 
colaborare, adaptării lor la specificul şi obiectivele celor două organizaţii, pentru dezvoltarea unor relaţii 
durabile, menite să contribuie la promovarea etnografiei, etnologiei, patrimoniului cultural al României şi 
al Republicii Moldova, părţile au încheiat prezentul acord”, se spune în preambulul documentului.

Documentarea de teren pentru prezenta lucrare 
a fost făcută în mai-august 2010 în satele Lalova, 
Ţâpova, Horodişte, Saharna, Saharna Nouă, Buciuşca 
şi Echimăuţi din raionul Rezina. Mai avem şi material 
etnografic acumulat în 1989 în satul Saharna. 
Obiectivele urmărite în timpul investigaţiilor ţin de 
obiceiurile de nuntă în forma păstrată în memoria 
colectivă. Informaţiile au fost culese de la reprezentanţii 
mai multor generaţii, cei mai în vârstă fiind născuţi 
în anii 1919, 1921, 1926, 1927, 1929. Răspunsurile 
intervievaţilor de această vârstă conţin date preţioase 
despre nunta postbelică. Persoanele născute în 
perioada anilor 30-70 ai sec. al XX-lea descriu nunta 
de mai târziu. Segmentul temporal cercetat este 
relevant pentru a surprinde modificările determinate 
de mai mulţi factori sociali, cum ar fi mutaţiile 
ce s-au produs la nivelul mentalităţii 
oamenilor din mediul rural. Mai multe obiceiuri 
arhaice sau practici socio-folclorice au fost erodate, 
date uitării, ca rezultat al dramelor produse de 
război, foametea organizată, deposedarea ţăranilor 
de proprietăţi în procesul colectivizării. Degradarea 
economiei rurale a luat proporţii şi din cauza 
deportărilor forţate, urmată de traumele provocate 
de ideologia ateismului combatant. Nu trebuie pierdut 
din vedere nici exodul masiv al tinerilor, care a luat 
amploare în ultimele decenii. 

Este important să cercetăm evoluţia nunţii şi din 
considerentul că unii etnografi de la noi au calificat 
schimbările produse în ceremonialul nupţial drept o 
consecinţă a formării atitudinii noi a ruralilor faţă de 
obiceiurile şi tradiţiile vechi. Acest concept ideologic 
era motivat prin „creşterea gradului de cultură al 
ţărănimii, participarea tot mai activă la viaţa politică şi 
socială, lichidarea deosebirilor esenţiale dintre modul 
de viaţă al satului şi cel al oraşului”1. Ca urmare a  
intervenţiilor forţate nunta tradiţională a fost înlocuită 
cu nunta nouă sovietică, nunta comsomolistă sau aşa  
zisul vecer. 
       

Lucrarea are ca suport ştiinţific metodologic mai multe 
lucrări consacrate nunţii moldoveneşti2.                    

În acest context, trebuie menţionat faptul că 
primele date  referitoare la nuntă le găsim la cronicarii 
moldoveni, în scrierile călătorilor străini în ţările  
româneşti din sec. XVI-XIX.                                   

 Bibliografia  poate  fi  completată  cu un şir de autori, 
care în sec. al XIX-lea au fixat în scrierile lor şi această 
datină: Boleslav Haşdeu, I. Tanschi, Teodor Burada, 
Alexandru Zaşciuc, Zamfir Arbore, Alexei Mateevici. 
Informaţii vizavi de unele aspecte matrimoniale găsim 
în revista Кишиневские Епархиальные Ведомости 
(anii 1873 şi 1876). Relatări despre nunta din prima 
jumătate a sec. al XX-lea  aparţin lui P. Sârcu, Gh. 
Madan, O. Constantinescu şi I. Stoanu, N. Dăscălescu, 
B. Malschi, P. Ştefănucă. În a doua jumătate a sec. al 
XX-lea tema obiceiurilor matrimoniale şi a folclorului 
nupţial a fost abordată de mai mulţi autori: Valentin 
Zelenciuc, Andrei Hâncu, Ludmila Loscutova, Svetlana 
Badrajan, Varvara Buzilă, Elena Postolachi etc. 

Din punct de vedere al tipologiei etnice, ritualul 
nupţial moldovenesc este răspândit, conform 
specialiştilor, în trei zone de bază – centrală, de sud şi 
de nord. Satele puse în discuţie întră în zona centrală, 
care cuprinde centrul Republicii Moldova şi teritoriul 
dinspre sud până în raioanele nordice şi central-estice 
ale Bugeacului, la nord se mărgineşte cu regiunea 
Cernăuţi3. În înţelegerea oamenilor, căsătoria a fost 
şi rămâne un lucru firesc, foarte important pentru 
continuarea neamului. Scopul mai multor acte magice, 
efectuate la naşterea copilului, urmăreşte ca băiatul 
sau fata să nu rămână fără pereche în viaţă. Foarte 
multe credinţe şi obiceiuri aveau la bază dorinţa fetelor 
şi a flăcăilor să-şi întemeieze o familie, să-şi facă o casă, 
să crească copii şi să-i aşeze la casa lor, să cunune şi să 
boteze. Toate acestea îl pun pe om în rând cu lumea. 
A nu te căsători înseamnă „că nu ţi-i dat, că nu ai 
darul ista”4. Condiţia nefirească a flăcăului şi a fetei 
rămaşi, după o anumită vârstă, necăsătoriţi, era una 
deranjantă, nu numai pentru ei personal, ci şi pentru 
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comunitate. Divorţurile nu erau nici ele aprobate. A 
divorţa însemna ruşine şi o deposedare a copiilor de a 
fi în rând cu lumea5. Postulatele principale privitoare la 
căsătorie au fost expuse elocvent de folcloristul Simion 
Florea Marian în preţioasa monografie Nunta la români: 
„…de a avea o consoartă spre împărtăşirea binelui şi a 
răului, a bucuriei şi întristării în decursul întregii vieţi, 
de a avea urmaşi legitimi, care să păstreze numele de 
familie, să aibă cine moşteni averea părintească, să 
aibă cine a se îngriji de dânşii şi a-i sprijini la bătrâneţe 
şi nu în ultimul rând ca să nu li se reproşeze că numai 
degeaba s-au născut şi trăit în lumea aceasta”6. 

Nunta, considerată, de rând cu naşterea şi moartea, 
un rit de trecere7, în componenţa ei este structurată de 
specialişti în rituri preliminare, rituri liminare şi rituri 
post-liminare8. Mai mulţi autori în domeniu utilizează 
altă terminologie: obiceiuri prenupţiale, obiceiuri de 
nuntă propriu-zisă şi obiceiuri postnupţiale9. Simion 
Florea Marian a distribuit obiceiurile de nuntă în felul 
următor: Înainte de nuntă, Nunta sau ospăţul şi După 
nuntă10. Folcloristul Andrei Hâncu structurează nunta 
în: obiceiurile de până la nuntă, obiceiurile nunţii 
propriu-zise şi obiceiurile de după nuntă11. Mai recent, 
acelaşi autor propune utilizarea sintagmelor: faza de 
început (iniţială), faza centrală (nunta propriu-zisă) 
şi faza de încheiere12. În satele cercetate rânduielile 
nunţii se împart după aceleaşi criterii: până la nuntă, 
la nuntă şi după nuntă.

                        
oCaziiLe De CunoaşTeRe a TineRiLoR 

Prilejurile propice înfiripării unor relaţii de dragoste 
erau dintre cele mai diverse. În primul rând, satul le 
ştia pe toate şi pe toţi. De mici, copiii aveau suficiente 
posibilităţi de comunicare prin tot felul de jocuri şi 
şotii, prin îndeplinirea anumitor lucrări din gospodărie. 
Apoi veneau anii de şcoală, adolescenţa fantezistă, 
duminicile, sărbătorile şi nunţile, scrânciobul de Paşte 
din mijlocul satului şi alte forme de petrecere în comun 
a timpului liber. Mai multe informaţii consemnează 
întâlnirile tinerilor întreprinse în zilele de duminică, 
când perechi de flăcăi şi fete se plimbau în văzul 
oamenilor. Pline de romantism erau plimbările în livada 
mare şi frumoasă de pe malul Nestrului13. În zilele de 
vară, tineretul, întorcându-se de la muncă, se oprea în 
vârful dealului şi cânta. 

Primele întâlniri se făceau în taină, „să nu afle 
părinţii, era ruşine”. Tinerii mai stăteau de vorbă la 
poartă. Băiatul intra în casă să stea de vorbă cu fata 
doar primind acordul părinţilor şi numai în cazul în 
care se duceau tratativele de căsătorie. De multe 
ori neamurile şi prietenii de familie erau persoanele 
indicate să faciliteze apropierea tinerilor, de aici şi 
expresia a aduce mire, a găsi mireasă/ mire. 

Cadrul social al satului tradiţional cuprindea 

instituţii cu circumstanţe funcţionale extraordinare de 
cunoaştere a tinerilor aflaţi în condiţia premaritală. 
Aceste forme, constituite de comunitatea sătească, 
aveau menirea să faciliteze apropierea dintre tineri, 
oferindu-le, în acelaşi timp, adevărate lecţii de hărnicie, 
omenie, norme etice şi estetice. Vârstnicii îşi amintesc 
de clăcile organizate întru ajutorare, mai ales la lucrările 
agricole de toamnă – curăţatul păpuşoilor şi balotatul 
frunzelor de tutun. Pe timp de iarnă, şezătoarea, cu 
caracterul ei festiv de petrecere în comun a fetelor şi 
a flăcăilor, era o împrejurare dintre cele mai indicate 
pentru relaţiile sociale între tineri. La vârsta de 15 ani 
fetele începeau a merge la şezătoare. Flăcăii începeau 
vizitele pe la astfel de întruniri la vârsta de 18-19 ani. 

Principalul prilej de cunoaştere şi apropiere a 
tinerilor îl reprezenta jocul care semnifica trecerea 
fetelor şi a flăcăilor de la copilărie în grupa celor maturi. 
Tradiţia locală de organizare şi desfăşurare a jocului era 
una deosebită. Tineretul trebuia să respecte cu stricteţe 
normele consfinţite de colectivitate. Astfel, flăcăii aveau 
angajamentul să aducă cu marş cât mai multe fete, 
atât frumoase, cât şi mai puţin atrăgătoare. Totul se 
făcea în limitele bunului simţ, cu îngăduinţa părinţilor. 
Grupurile de fete şi flăcăi erau întâmpinate cu muzică. 
Fetele nu aveau voie să intre în joc nechemate, nici să 
refuze invitaţia vreunui flăcău. Orice pas nechibzuit 
din partea fetei era sancţionat de opinia publică. Nu 
erau acceptate întârzierile fetelor în familie, spre seară 
trebuiau să se întoarcă acasă, fie că erau conduse de 
băieţi, fie că se întorceau singure. Sintagmele intrarea 
în joc, ieşirea la joc, scosul la joc, adusul la joc semnifică 
condiţia de recunoaştere publică a acestui eveniment 
ceremonial cu vădite elemente de iniţiere. 

Erau cunoscute şi alte forme de comunicare, cum ar 
fi balul, numit şi serată, organizat în magaziile (un fel de 
şopron) mai mari ale oamenilor bogaţi. Tinerii făceau 
vizite în localităţile învecinate cu prilejul hramurilor, 
fapt ce oferea şi alte posibilităţi de comunicare şi 
cunoaştere. Treptat, aceste instituţii au dispărut din 
viaţa satului. Un timp au fost substituite de casele de 
cultură şi cluburi, care au avut un impact semnificativ 
asupra întâlnirilor între tineri. 

(Note de subsol)
1 ЗЕЛЕНЧУК Валентин, ПОПОВИЧ Юрий, ЛОСКУТОВА Лариса. – Традиций ши 
контемпоранеитате. Кишинэу. 1977. – Р. 79.
2 CANTEMIR Dimitrie. – Descrierea moldovei. Chişinău. 1992; MARIAN Simion 
Florea. – nunta la români. Bucureşti. 1995; SEVASTOS Elena. – nunta la români. 
Bucureşti. 1889; CIUBOTARU Silvia. – nunta în moldova. Iaşi. 2000; CIUBOTARU 
Silvia. – obiceiurile nupţiale din moldova. Iaşi. 2009.
3 HÂNCU Andrei. – folclorul obiceiurilor de familie. Chişinău. 1979, P. 6-7.  
4 Informator MOSCALU Vera, n. 1934, s. Saharna.
5 Informator AXENTI Eugenia, n. 1944, s. Buciuşca, înr. 2010.
6 MARIAN Florea Simion. – nunta la români. Bucureşti. 1995. – P. 15-16.
7 GENNEP Arnold Van. – Riturile de trecere. Iaşi. Polirom. 1996.
8 CIUBOTARU Silvia. – nunta în moldova. Iaşi. 2000. – P. 33.
9 Crestomaţie de folclor moldovenesc. Chişinău. 1989. – P. 9-11.
10 MARIAN Florea Simion. – Op. cit.
11HÂNCU Andrei – Introducere,folclorul obiceiurilor de familie. op.cit., P. 25-36.
12 HÂNCU Andrei. – Folclor al ritualurilor de familie // folclor românesc de la est 
de nistru, de Bug, din nordul Caucazului. Chişinău. 2007. – P.423.
13 Informator DONŢU Vera, n. 1939 , s. Saharna, înr. 1989.
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Povesteşte silvia Grossu a lui ionica Donos din Basarabia(Vlli)

 așa-s nunțile la noi
Silvia GROSSU

Precum am convenit în unul din 
numerele anterioare ale revistei Datina, 
acum, că a venit toamna, voi încerca 
să satisfac interesul cititorilor pentru 
obiceiurile legate de felul în care se jucau 
nunțile prin părțile Sorocii, astfel că 
acest compartiment va fi despre nunțile 
din familia noastră.

Dacă tot eram cea mai mare dintre 
cei cinci copii ai părinților Olga și Ion 
Donos, e firesc să fi fost și prima care 
a jucat nunta. Aceasta s-a întâmplat 
nu mult după ce am devenit studentă 
la Universitatea de Stat, pe atunci „V.I. 
Lenin”, unica universitate din Republica 
Sovietică Socialistă Moldovenească. 
Mirele, Igor Grosu, proaspăt demobilizat, 
era și el student la aceeași facultate – de 
Jurnalistică, tot unica din republică. De 
regulă, flăcăii veneau la facultăți după 
exercitarea serviciului militar. Nu doar 
pentru că acesta era obligatoriu, dar și 
pentru că celor demobilizați li se acordau 
unele facilități la înmatriculare. Deși 
eram foarte mulți pretendenți pentru specialitatea de 
jurnalist – patru-cinci persoane pentru un loc, noi am 
reușit la examene (Igor le-a susținut pe toate patru 
cu note pozitive, iar eu, deținătoare a medaliei de 
aur la absolvirea școlii medii, am luat nota maximală 
la primul (limba maternă, scris) și nu le-am mai 
susținut pe celelalte) și ambii am fost înmatriculați. 
Tot atunci ne-am cunoscut. Era august 1975. Degrabă 

ne-am împrietenit, 
apoi am devenit 
de nedespărțit. 
Mergeam împreună 
la facultate, stăteam 
la aceeași masă la 
cursuri, studiam 
din aceleași cărți 
la bibliotecă, luam 
cina împreună și tot 
așa. Nu trecu mult și 
Igor porni vorba de 
căsătorie. Eram în 
anul II la facultate. 

Trebuia mai întâi 
să vorbim fiecare în 
parte cu părinții, să 
tatonăm terenul. 

Dar nunta are 
rânduiala ei și e bine 
s-o luăm de la un 
capăt. Așadar primul 
pas – cererea fetei, 

de fapt, logodna. Pe la noi acest pas nu e lucru de 
șagă, deși se mai fac și glume uneori. După ce flăcăul, 
fiind în vorbă cu fata, se hotărăște s-o ceară, stabilește 
împreună cu ai săi când anume va merge la părinții 
fetei. Dar nicidecum singur. Este însoțit, de regulă, de 
două-trei persoane: un cumnat, frate sau verișor, dar 
și cineva mai în vârstă – un unchi, mai rar, o mătușă, 
viitorul nănaș de cununie sau un consătean, care are 

mai multă experiență și va fi pe post 
de staroste. Viitorul mire iși pune cele 
mai bune straie, poate o pălărie sau 
un chipiu, neapărat vine cu un cadou 
pentru viitoarea mireasă, dar nu inelul 
obișnuit din zilele noastre, ci o năframă 
sau eșarfă. Ceata care îl însoțește, de 
asemenea, se pregătește – cu haine 
mai deosebite, cu pălărie împodobită 
pe cap; intră în gospodăria părinților 
fetei cu un ulcior sau garafă de vin, 
poate și fructe sau bomboane.

Sunt întâmpinați de gazde modest, 
doar cu formule de binețe, fără 
ceremonial. Totuși sunt întrebați cu 
ce treabă au venit. Și starostele sau 
altcineva dintre însoțitori, dar nu 

Astfel arăta vestimentaţia fetelor, care urmau să 
joace rolul de vornicică de onoare. 

Jurnalista Ninuța Neculce, mireasă cu mirele Gheorghe Poștaru, de 
ziua nunții în Grădina publică din Chișinău. Octombrie 1979.
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mirele, vorbește meșteșugit despre un 
tânăr ajuns la vârsta de însurătoare, care 
fiind la vânătoare, a zărit o căprioară, dar 
când a vrut să se apropie, ea a fugit şi în 
această gospodărie a poposit. Un astfel 
de început este corect înțeles de gazde 
și toți sunt invitați în casă cu fraze de 
tipul: Atunci în casă să poftiţi, că e vorbă 
lungă, să discutăm pe-aşezate aşa treburi 
complicate. Bineînțeles că un dialog 
astfel teatralizat dă un start bun discuției. 
Rolul starostelui este de a monitoriza 
discuția, ca să nu se comită gafe, să nu 
se iște certuri sau alt fel de disensiuni. 
La finele discuției tinerii fac schimb de 
năframe și astfel, cu martorii din ambele 
părți, se făcea legământul de credință și 
fidelitate. Așa s-au logodit rudele mele, 
dar și colegii sau consătenii.

Noi nu am respectat obiceiul, fiind și 
din regiuni diferite, dar și pentru că evenimentele s-au 
derulat pe neașteptate. După vacanța de iarna, adică 
prin februarie, fiind invitați de alți colegi la nunta lor, 
care se făcu la Florești, centru raional învecinat cu 
Soroca, viitorului meu soț îi veni ideea să meargă la 
părinți să mă ceară. Chiar în dimineața zilei de duminică, 
după ce intenționat lăsă autobuzul cu colegii noștri să 
plece spre Chișinău, noi ne îmbarcarăm în altul care o 
luă în direcția opusă.

Dacă la început mi se păru o glumă și, după o noapte 
de nesomn și frig de februarie, cules în cortul unde 
se juca nunta, nu mi-am dat seama ce facem, cu cât 
ne apropiam mai mult de casă, cu atât mai adânc mă 
pătrundea un soi de frică cumplită – cum vor reacționa 
părinții la acest impuls nechibzuit al nostru. Până am 
intrat în casă uitasem și să vorbesc. Norocul nostru a 
fost că era doar mama acasă. 

Mama n-a avut nevoie de multe cuvinte. A fost 
suficient să ne vadă și a înțeles prea bine scopul vizitei 
noastre neobișnuite – neanunțate și cu noaptea-n 
cap (adică prea dimineață). Dar l-a lăsat pe Igor să 
vorbească. Cu un ton liniștit, grav chiar, el îi spuse 
mamei că ține mult la mine, că ne potrivim și că mă 
vrea de soție. Mama ascultă atent, ne puse mai multe 
întrebări, ne dojeni ușor, zicând: Aveţi grijă, căsnicia 
nu e pentru o zi sau două, ci pe viaţă. Gospodarii nu 
fac râs din familie. În neamul nostru nimeni nu s-a 
despărţit. Ne-a binecuvântat de una singură. Apoi s-a 
dus să pregătească geanta cu merinde pentru noi. Iată 
așa a fost logodna noastră, fără să se respecte tradiția. 
În schimb, frații mei au urmat rânduiala și au mers la 
logodnă cu cineva dintre rudele apropiate, cu cadouri, 
cu orațiile cuvenite.

Pasul al doilea – împăcăciunea sau tocmeala, adică 
punerea la cale a nunții – ce, când, cum, cu cine. Ea se 
face de părinți, în prezența tinerilor, la una din case, 
la masa întinsă. De data aceasta și noi am respectat 
rânduiala.

A doua zi de Paște Igor a venit la noi cu părinții săi. 
Din partea noastră au fost invitați nănașii de cununie 
ai părinților, o soră a tatei și cumnatul. Astfel, într-
un cerc restrâns al celor mai apropiate rude s-a pus 
la cale ziua nunții, implicarea părților în asigurarea 
cu cele trebuincioase pentru un eveniment de atare 
importanță, numărul participanților. S-a discutat mult 
despre respectarea obiceiurilor de nuntă – cele de la 
centru se deosebeau de cele de la nord și prin legatul 
nunilor cu prosoape, și prin schimbul de cadouri între 
cuscri... Și atâtea încă s-au discutat în acea seară, care 
a trecut în noapte și în dimineață. Până în zori toate au 
fost puse la cale. 

Nunta trebuia să fie una tradițională, gospodărească, 
fără prea multe implicații din partea tinerilor. Nunta era 
un examen al vredniciei părinților – în fața consătenilor, 
a rudelor, dar și a propriilor copii. 

Prin părțile Sorocii nunțile se joacă toamna, 
arareori iarna. Și pe timpurile noastre, adică în anii 
șaptezeci-optzeci, rar cine își permitea luxul de a serba 
evenimentul în restaurante sau săli special amenajate 
pentru astfel de evenimente. Dacă nunta nu era 
prea mare, adică de 12-15 perechi, masa se așeza în 
Casa Mare sau în curte, dacă vremea permitea, iar 
pregătirile nu durau decât două-trei zile. Dar dacă se 
juca o nuntă mare, cu circa 100 de persoane, atunci 
pregătirile durau o săptămână și mai bine.

Aşa erau amenajate corturile pentru nunți – cu lăicere, covoare, ghirlande 
și flori. Soroca, septembrie 1977.
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Am moştenit de la bunica un secret pe care multă 
lume îl păstrează cu grijă, un secret pe care nu îl pot 
ţine doar pentru mine, un secret ce trebuie cunoscut şi 
păstrat cu sfinţenie. De la bunica am aflat ce înseamnă 
acasă – acolo unde pâinea abureşte frumos pe masă.

Pentru noi, cei din Basarabia, pâinea este alimentul 
cu încărcătura cea mai sfântă, un aliment care niciodată 
nu trebuie să lipsească de pe masa unui gospodar. O 
pâine se naşte din dragoste, iar la asta basarabencele 
se pricep cel mai bine. 

Bunica se scula la 4 dimineaţa pentru a plămădi 
aluatul, îmi spunea mereu că trebuie să cinstim pâinea 
dimineaţa, atunci când soarele încă nu a răsărit. Cu 
mânecile suflecate până la coate, doar din făină şi 
apă, bunica dădea naştere pâinii. Se îmbrăca ca de 
sărbătoare atunci când se apuca să coacă. Îşi alegea 
o broboadă frumoasă şi un şorţ cu flori şi se apuca de 
treabă. Frământa aluatul puternic la început, apoi îl 
mângâia lin, iar uneori aveam senzaţia că îi vorbeşte 
şi îşi cere scuze dacă nu a făcut ceva ca la carte. După 
ce termina cu frământatul, bunica acoperea covata cu 
câteva pături moi şi lăsa aluatul să se odihnească. Îmi 
spunea să nu mă ating de aluat şi să îl lăsăm să crească, 
doar că copilul din mine de cum se vedea singur, ridica 
pătura şi îşi băga degeţelele în aluatul moale. Peste 
câteva ore aluatul creştea şi mi se părea că covata s-a 
cam îngrăşat, pentru că bunica avea obiceiul să coacă 

pâine cam pentru două săptămâni. Cu multă grijă şi 
pasiune, din grămada aia de aluat, bunica reuşea să 
rotunjească câteva pâini pe care le punea în tigăi unse 
cu ulei care mergeau direct la cuptor, dar nu înainte 
să le facă semnul crucii. Bunica avea un cuptor mare 
în care încăpeau câte zece pâini şi câteva plăcinte. 
Făcea focul cu lemne şi atunci când jăratecul era numai 
bun, punea pâinile în cuptor, acolo unde se rumeneau 
frumos şi îmi tot făceau din ochi. Odată scoase din 
cuptor, bunica rostogolea pâinile pe un prosop alb 
şi frumos, le făcea din nou semnul crucii şi le lăsa să 
aburească pe masă.

Nu ştiu dacă am mâncat altceva mai bun decât 
pâinea bunicii scoasă din cuptor. O mâncam fără 
nimic şi îmi mai umpleam şi buzunarele pentru ca să 
îi hrănesc şi pe copiii din mahala. În miezul pâinii se 
ascunde o parte din sufletul celui care o coace, motiv 
pentru care dacă bunica era supărată, parcă şi pâinea 
nu vroia să crească. 

De pe masa noastră, a basarabenilor, nu lipsesc 
niciodată pâinea şi sarea, pâinea fiind simbolul vieţii pe 
care omul i-o oferă lui Dumnezeu, iar sarea este cel mai 
vechi obicei de ospitalitate. Pâinea ne însoţeşte de-a 
lungul vieţii, în momente de bucurie, dar şi atunci când 
lumea ne e amară, cred că din acest motiv o cinstim 
noi atât de mult.

Povestea pâinii din Basarabia
diana GAŢCAN, studentă

Începea totul de la pregătirea locului – curtea, 
grădina sau chiar terenul de pe care se strânsese toată 
roada. Acesta a fost cazul nostru. Terenul de lângă 
casă a fost curățat, nivelat, bătătorit, apoi s-au trasat 
liniile de demarcare a cortului, care trebuia ridicat. Era 
nevoie de brațe de muncă. Săreau în ajutor rudele, 
vecinii, prietenii mirelui. Se lucra de zor câteva zile la 
rând. Bărbații pricepuți la tâmplărie băteau pilonii în 
pământ, durau pereții cortului, aranjau și stabilizau 
mesele și scaunele. Pentru a acoperi aceste necesități, 
de pe la gospodari se aduceau mese solide, bănci lungi, 
cărora li se spune laiţe, scoarțe și lăicere, cu care se 
împodobeau pereții cortului, să le fie invitaților nu doar 
cald și comod, dar și plăcut – pe potriva evenimentului, 
bineînțeles. Tot pentru frumusețea nunții copiii și 
tinerii împleteau ghirlande de hârtie colorată, formau 
buchete de flori pentru a împodobi intrarea și pentru 
a acoperi stâlpii de interior, pregăteau buchețele și 
batiste pentru vornicei și druște. Toată lumea muncea! 
Adevărată clacă! Mă mir cum de reușeau sătenii mei 
să facă atâtea lucruri minunate. Cu hărnicie, pricepere 

și bunăvoință. De gospodinele care pregăteau masa de 
sărbătoare nici nu vorbesc. Acestea nu se odihneau nici 
noaptea, mai ales în ajunul nunții, deoarece bucatele 
trebuiau proaspăt gătite – cu multă grijă și cu multă 
dragoste, ca să priiască nuntașilor. Și erau multe acele 
bucate de sărbătoare. Mai întâi se cocea pâinea în 
cuptoare mari – ale gazdei, dar și ale vecinilor, apoi se 
coceau prăjiturile, se tăiau și se pregăteau păsările, care 
mergeu la răcituri și la fripturi, se umpleu sarmalele. În 
ziua nunții, de dimineață se găteau legumele – la grătar, 
cuptoraș sau la plita cu lemne, urmau pârjoalele, tăițeii 
cu pasăre, năutul cu carne, se lega plachia și tot așa.

În această vreme de forfotă și agitație, tinerii, care 
aveau roluri importante în nuntă, cum ar fi vorniceii și 
druștele de onoare, nunii și mirii erau preocupați de 
însuși spectacolul nunții. De priceperea și creativitatea 
lor depindea reușita nunții. Dar despre aceasta vom 
povesti data viitoare.
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Pelerinajul tinerilor de ziua Înălţării Sfintei Cruci
studentă Irina MIHAILICI 

Recent,  enoriașii din Basarabia au  sărbătorit  
pelerinajul tinerilor în ziua Înălțării Sfintei Cruci.   
Iniţiativa unui astfel de „Drum al Crucii” a venit acum 
opt ani, din partea membrilor Asociaţiei Studenţilor 
Creştini Ortodocşi. Astfel, an de an, numărul 
participanţilor la pelerinaj a fost în creştere.  De data 
aceasta au participat mai multe parohii din Chișinău, 
dar și din localitățile apropiate, astfel au fost prezenți 
circa 20 de slujitori ai bisericii și 1200 de credincioși. 
Evenimentul a demarat de la biserica studenţească a 
Universităţii de Stat din Moldova cu slujba Te Deum-
ului oficiată de către PS Episcop-vicar Ioan şi un 
sobor de preoţi şi diaconi. Prot. Octavian  Moșin ne-a 
mărturisit  „Tinerii de la Universitate se implică activ 
în diverse pelerinaje, întruniri, acte de caritate, dar și 
activități bisericești, astfel majoritatea pelerinilor au 
fost tinerii”. 

În dangătul clopotelor, procesiunea s-a îndreptat 
spre mănăstirea Sireţi, cea care găzduieşte cu 
atâta căldură fiecare suflare creştinească ce-i trece 
pragul. De la mic la mare au pornit în drumul lung, 
aproximativ 16 km sunt până la lăcașul sfânt, însă 
distanța nu i-a speriat pe creștini și, dimpotrivă, 
aceștia au ridicat capul sus și l-au slăvit pe Dumnezeu. 
În drum s-au făcut câteva popasuri de rugăciune. Primul 
a avut loc chiar la sediul mitropolitan, unde pelerinii, ca 
în fiecare an, sunt binecuvântaţi de către ÎPS Mitropolit 
Vladimir. După rugăciunea din curtea Mitropoliei în 
faţa Sf. Cruci, ierarhul s-a adresat cu un cuvânt ziditor 
de suflet, mulţumindu-le tinerilor pentru râvnă şi 
dragoste pentru cele dumnezeieşti. I-a binecuvântat 
la drum, împărţindu-le apă şi pesmeţi, căci este o 
zi de post, şi i-a îndemnat spre o viaţă curată întru 
Domnul. Pe parcursul întregului drum, la procesiune  
s-au alipit zeci şi zeci de creştini din satele întâlnite 

în cale. Paroh al Bisericii „Acoperământul Maicii 
Domnului”, Maxim Melinti susține că în acest an 
au participat mai mulți creștini de toate vârstele.  
  Odată ajunşi la mănăstire, credincioşii au fost 
întâmpinaţi de către stareţul mănăstirii „Sf. M. Mc. 
Iacov Persul” şi de întreaga obşte monahală. Vicar al 
mitopoliei, Ioan din Soroca a parcurs pentru prima 
dată acest drum.

La acestă frumoasă manifestare au luat parte 
creștinii din Vatra, Dumbrava, Cojușna, Malcoci, 
Lucașeuca, Ghidighici, dar și parohiile din Chișinău.  

Cel de-al 8-lea pelerinaj a fost deosebit prin faptul 
că au participat mai mulți creștini, s-au alăturat mai 
multe localități, dar a fost și o zi în care cele 2 festivități 
creștine au coincis. Nu este nimic mai frumos și mai 
plăcut decât să te rogi alături de alți creștini la bunul 
nostru Dumnezeu care ne ajută atunci când avem 
nevoie, chiar și dacă uităm să-i mulțumim.
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interviu
Liliana Ursu: „ Acasă înseamnă limba română, miros 

de fân, talanga care coboară muntele”
marionela adam, studentă 

Născută  în 1949, la Sibiu, 
Liliana Ursu este poetă, 
prozatoare și traducătoare, 
mult mai cunoscută în SUA 
decât în România. În ultimii 
15 ani, de altfel, a publicat 
mai mult pe continentul 
american. Cu studii de 
anglistică la Facultatea de 
Filologie a Universității din 
București, a lucrat mulți 
ani în Televiziunea Română 
și în Radio România. Între 
anii 1992-1998 a fost 
bursier Fulbright și profesor 
asociat la Pennsylvania 
State University, profesor 
asociat la University of 
Louisville (Kentucky), la 
Bucknell University și poet in 
residence la Stadler Center 
for Poetry în 2003. A primit 
ordinul național Meritul Cultural în grad de Cavaler, în 
2004.

„Este vocea lirică din Europa centrală care clădește 
prin poezia ei extraordinare punți între spații și 
timpuri”, unește suflete prin cuvinte, emoții și trăiri. 

Poezia Lilianei Ursu este expresia unei sensibilități 
ieșite din comun, care împletite cu duioșie, evlavie, 
delicatețe feminină, dar și puterea limbii române 
contruiește scutul  protector al unui neam - Datina.

Și  pentru că datina înseamnă  acasă, poezie și 
credință , Liliana Ursu ne destăinuie adevărata valoare 
a lucrurilor, care au făcut-o astăzi „arheolog al luminii”. 

-	  Chemarea către acest domeniu artistic a fost 
dintotdeauna sau a fost o întâmplare, faptul  că aţi 
ajuns poetă?

Nu cred că poate cineva din întâmplare să ajungă 
poet.  Întâmplarea, ceea ce numesc oamenii coincidență, 
spunea Pascal că este logica lui Dumnezeu, iar un dar 
artistic este și mai evident un har al Lui, deoarece nu 
multă lume are parte de această milostivire cerească. 

Am niște cuvinte sacre în care cred cu desăvârșire: 
,,Dacă nu te ridici la înălțimea darului primit, acesta, în 
cele din urmă, îți poate fi luat”.

-	   Din ce se naşte 
poezia Lilianei Ursu, ca mai 
apoi să aibă continuitate?

Ivirea poeziei este o taină. 
Ea vine, poposește în ființa ta 
și dacă nu o onorezi, scoțând 
un suport de scris, atunci 
o pierzi. Din această cauză, 
am scris pe unde am apucat, 
dar întotdeauna pe foaia de 
hârtie, deoarece primul vers 
este locomotiva, ce trage 
după sine celelalte versuri. 
Pentru a avea continuitate, 
poezia trebuie primită cu 
inima deschisă, ca pe un dar 
ceresc.

-	 Care este regula 
de aur  a unei poezii bune?

Poezia adevărată, ca orice 
lucru de artă, are o energie 

interioară, pe care celălalt o simte nu la nivel raţional, 
ci la nivel emoţional. Anume această energie, vibraţie 
interioară este semnul unei poezii adevărate, care 
este, pe de o parte, darul lui Dumnezeu, adică talentul 
, iar pe de altă parte, meşteşugul care se învaţă citind, 
citind şi iar citind.

 - Ştiu că pentru dumneavoastră, credinţa este 
asemenea unei păsări care cântă când zorii nu au 
apărut încă. Care este adevărata relaţie dintre poezie 
şi credinţă?

Credința este puntea cea mai sigură și cea mai 
frumoasă, care leagă sufletul nostru de Dumnezeu, de 
sfinții lui, de Maica Domnului. Pentru a ajunge la mal 
însă, trebuie să vâslești mult, trebuie să ai încredere, 
trebuie să bați, ca într-un final, să ți se deschidă o altă 
lume, ușa tainelor care îți va permite să îmbătrânești, 
întinerind lângă Dumnezeu. 

-	 Limba este lutul din care este mânuită datina 
unui popor. Cum să păstrezi limba română neatinsă 
printre străini?

Pentru mine, limba română este totul. Nu aș putea 
să scriu poezii într-o altă limbă, deoarece aici este 
începutul, continuitatea și sfârșitul meu. Sunt o  pasăre 
călătoare, cu identitate română, ce mereu revine la 
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cuibul ei. Pentru a lăsa urme în țara mea, am găsit de 
cuviință să înzecesc darul poeziei prin traducerea primei 
antologii bilingve „15 Young Romanian  Poets“, care a 
rămas până acum singura carte a generaţiei anilor ‘70, ce 
ilustrează nume notorii din poezia românească.

-	 Ce înseamnă pentru Dumneavoastră ,,acasă”  şi 
ce amintiri legate de sunet, miros, gust vă readuc spre 
acest loc?

Acasă înseamnă limba română, înseamnă spațiul 
românesc, înseamnă mirosul de fân, de gutuie, de 
focuri spre seară, de talanga care coboară muntele. 
Acasă înseamnă ferestre luminate și familii adunate în 
jurul bradului de Crăciun, copii porniți cu Steaua și, mai 
ales, acele cercuri cerești, pe care le fac românii în jurul 
bisericilor noastre sau un colac prăznuitor de înviere. 
Asta-i România mea.

Centrul Cultural Judeţean „Teodor Burada” are trei clase noi la 
Cernavodă

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor Burada” își va extinde 
activitatea la Cernavodă. În baza unei colaborări cu Biserica Catolică din 
Cernavodă, Centrul Cultural va avea o clasă de pian (profesor Dorina Iv-
anciu), una de chitară (profesor Aurelian Scarlat) și o alta de canto muzică 
ușoară (profesor Roxana Ghindici) la Cernavodă. Cursurile se vor desfășura 
în spații puse la dispoziție de Biserica Catolică din localitate. 

Pentru relații și înscrieri, cei interesați se pot adresa la sediul central al 
Centrului Cultural Județean „Teodor Burada”: Bd. Tomis nr. 110, tel. / fax 
0241-619293.
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Taina Sfîntului botez
studentă Elena NATOCENCO

În vechime, Botezul era o adevărată Taină. Pentru 
mulţi, el şi astăzi rămâne o mare Taină, trăită conştient, 
prin care omului i se deschide uşa în Biserică.

Botezul era precedat de o lungă perioadă de 
pregătire. Candidaţii la botez erau prezenţi la toate 
slujbele săvârşite în Biserică, însă nu puteau fi prezenţi 
la Liturghia celor botezaţi. Ei nu puteau asista la 
momentul când slujitorul din Altar invoca Duhul Sfânt 
pentru a schimba Sfintele Daruri de pâine şi vin în 
Însuşi Trupul şi Sângele lui Hristos. De aceea, imediat 
după citirea Apostolului şi a Evangheliei, urmată de 
ectenia întreită şi cea pentru pomenirea celor adormiţi, 
doritorii de a fi botezați erau îndemnaţi să părăsească 
biserica.

Botezul nu se făcea oricând, ci de cele mai 
mari şi însemnate sărbători în viaţa creştinului. 
Este extrem de important că botezul era o adevărată 
binecuvântare pentru candidaţi, de aceea, unii 
aşteptau ani în şir, pregătindu-se către acest pas. Din 
vechime Biserica a binecuvântat botezul pruncilor, 
doar cu condiţia ca naşii să-şi asume răspunderea 
pentru creşterea lui în credinţă. Naşii, adesea şi 
părinţii copilului pregătit pentru botez, urmau un 
curs de catehizare. Şi astăzi anume naşilor li se cere 
să pronunţe Crezul Ortodox în timpul Botezului, ca 
dovadă a faptului că ei cunosc credinţa în care se 
obligă să edifice pe copilul botezat. 

Deşi cei mai mulţi consideră că ştiu când și cum 
putem boteza copiii, în realitate ne zbatem într-o 
mare neştiinţă, iar în rezultat avem foarte puţini 

creştini ortodocşi care îşi 
conştientizează propriul 
Botez şi responsabilitatea 
asumată prin primirea 
acestuia.

„Cei mai mulţi îşi aduc 
copiii la botez în virtutea 
unui obicei pe care nici 
nu doresc să-l înţeleagă, 
iar o bună parte dintre 
„ortodocşi” consideră 
că un copil trebuie cât 
mai repede botezat ca 
să doarmă bine, să fie 
sănătos, să nu fie deocheat, 
să nu scuipe biberonul 
sau să poată ieşi din casă. 
Dar Hristos n-a lăsat Taina 
Botezului ca somnifer sau 
ca bilet de ieşire din casă. 
Hristos a rânduit Botezul 
ca o posibilitate, o şansă 

şi un Dar dumnezeiesc, dar nu ca o obligaţie sau 
obicei” a susținut preotul Oleg Lungu de la biserica 
„Acoperămîntul Maicii Domnului”.

Sfântul Botez este taina prin care omul, prin întreita 
afundare în apă sfințită de către preot, în numele 
Prea Sfintei Treimi, dobândește iertare de păcatul 
strămoșesc și de toate păcatele făcute până atunci, 
se naște din nou duhovnicește și se face membru al 
Bisericii lui Hristos. Botezul este numit și „ușa tainelor”, 
pentru că numai prin botez devenim fii ai lui Dumnezeu 
după dar, și putem primi și celelalte Sfinte Taine. 

Preotul Oleg Lungu de la biserica „Acoperământul 
Maicii Domnului” le dă căteva sfaturi părinților și 
nașilor.

Nașul adevărat este cel care ține pruncul în brațe, 
cel mult încă unul, care ar fi perfect să fie persoane 
înduhovnicită, cu viață exemplară, încât ar avea un 
mesaj și le-ar fi drept un model de trăire finilor săi. Cel 
puțin aceștia să știe lucruri elementare în ale credinței, 
să nu fie vicioși. De asemenea, ei trebuie să-și asume 
responsabilitatea față de creșterea și educația 
celui botezat. Ei sunt garanții unei creșteri corecte. 
Totodată, prin Botez se stabilește o rudenie spirituală 
între nași și fini.
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Nu trebuie tărăgănat cu botezul până la câteva luni, 
chiar ani, invocând o mie și una de motive. Copilul, 
însă, poate fi botezat după o săptămână de la naștere 
și în a patruzecea zi se îmbisericește. Sunt și cazuri 
excepționale, când copilul e bolnav sau chiar în pericol 
de moarte, atunci botezul trebuie săvârșit imediat, 
chiar orice creștin ortodox poate oficia botezul 
prescurtat, în lipsa preotului.

În forfota pregătirilor, unora le scapă esențialul – să 
vină la botez cu inima împăcată și deschisă, cu dragoste 
și cu smerenie, pentru a se învrednici de taina divină. 
Unii se axează pe colaci, prosoape, hăinuțe și multe 
altele, care oricum sunt secundare.

E necesar să fie nașul, ce ține pruncul, să fie 
pregătită o cruciuliță, o iconiță și evident o plapumă 
pentru înfășarea copilului. 

Nu este bine ca părinții să pună două sau trei nume 
pruncului, căci toți sfinții au avut un singur nume, afară 
de câteva excepții. Mai grav este însă când i se pune 
pruncului un nume creștin de sfânt și al doilea nume 
necreștin sau de altă credință. În asemenea cazuri 

la biserică și la slujbe se pomeneste numai numele 
creștinesc din calendar.

Cei ce poartă nume de sfinți au în viață și dupã 
moarte mare folos și ajutor, căci sfinții cărora le 
purtăm numele se roagă neîncetat pentru noi si ne 
ajută în primejdii, în suferință și în ceasul morții și al 
înfricoșatei judecăti. 

În schimb, cei ce poartã nume de zei, de păgâni, si 
nu au zi de prăznuire în calendar, se lipsesc în viață, la 
moarte și la dreapta judecată de rugăciunile și ajutorul 
sfinților. Însă, dacă noi trăim creștinește pe pământ, 
toți sfinții se roagă neîncetat în cer pentru noi și ne 
ajută pe calea mântuirii. 

Botezul îl unește pe om cu Hristos și cu Biserica și-l 
renaște pentru o viață nouă, viața în Hristos sau viața 
veșnică. Dar, pentru a dobândi viața veșnică, omul 
botezat trebuie să-L iubescă pe Mântuitorul Hristos, să 
se roage Lui și să lucreze în lume potrivit cu învățătura 
Evangheliei și a Bisericii Sale. Creștinii botezați, care nu 
rămân întotdeauna aproape de Hristos și nu fac voia 
Lui, nu aduc rod de viață sfântă.

Mândria românului
Elena NATOCENCO

Moldova, tradiţii, porţi, ie şi mândre sunt doar 
câteva din aspectele pe care le acoperă prin picturile 
sale, Mihai Ungureanu. Supranumit şi MiHU, are 
24 de ani şi face Academia de Arte din Veneția, 
Italia. Vine dintr-o familie de artiști și lucrează în 
acuarelă, ulei, pix etc. 

Deşi e plecat de câţiva ani departe de casă, 
Mihai nu încetează să îşi aline dorul de tot ce 
reprezintă românism prin picturile sale. Promotor 
al folclorului, Mihai a început să aducă intens 
motive tradiţionale în picturile sale începând cu 
Festivalul IaMania desfăşurat în vara anului 2014 
la Holercani, Republica Moldova. Atunci a început 
şi povestea care a devenit realitate, povestea 
mândrelor. Deşi la început doar la nivel de concept, 
Mândrele sunt cel care l-au promovat pe MiHU. 
Prima colecţie de mândre, întitulată „Mândră, 
maci şi spicu’ de grâu” este cea cu care pictorul a 
început a promova portul naţional, ia. Aceasta este şi 
prima colecţie care a venit într-o expoziţie la Chişinău.

Cât despre inspiraţie, Mihai spune că nu vine de la 
alţi pictori, ci mai degrabă de la orice element al naturii, 
al ţării, al poporului român. Fie că e o portiţă, un sat, 
o pereche de opinci sau o ie, pictorul reuşeşte să le 
încadreze pe toate perfect în picturile sale.

Mândrele nu sunt singurele motive care au fost 
intens prezent în picturile sale. Acum Mihai lucrează 

la o nouă colecţie care este intitulată „Fata Pădurii” 
şi promovează, la fel ca şi în celelalte picturi, portul 
naţional, dar şi mândria munţilor şi brazilor de pe 
meleagul românesc.

Este fascinant cum, deşi e departe de casă, Mihai 
reuşeşte încontinuu să menţină flacăra tradiţiei aprinsă 
în inima lui, prin ceea ce pictează, ne face pe fiecare 
să purtăm cu mândrie ia, să spunem sus şi tare cât de 
frumos e poporul nostru şi cât de frumoase sunt satele 
şi elementele noastre tradiţionale.
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interviu cu maria Cristea
„Ia este „pașaportul” unui neam întreg, în ornamentele 

tradiţionale este scrisă istoria poporului românesc”
dumitriţa NICU

Pasiunea pentru 
brodat a însoţit-o de 
mică, iar talentul, 
spune ea, l-a primit 
de la dumnezeu ca o 
binecuvântare. Vorbim 
cu Maria Cristea, 
cea care a reanimat 
ia tradiţională din 
Republica Moldova și a 
creat Casa Cristea, locul 
unde ia se simte ca 
acasă – iubită, protejată 
și în siguranţă.

- Care au fost 
momentele-cheie care 
v-au imprimat dragostea față de portul popular 
tradițional?

Câteodată cred că mama m-a născut cu acul în mână, 
deoarece brodatul în familia noastră e o îndeletnicire 
zilnică, transmisă din generație în generație. Bunica, pe 
care nu am cunoscut-o, a avut niște mâini de aur, dar nu 
a avut noroc să trăiască foarte mult. Mama a moștenit 
talentul și cosea foarte bine, iar eu am moștenit-o 
pe maică-mea. Cred că e de la Dumnezeu dat darul 
acesta, sunt sigură că de undeva de Sus vine această 
binecuvântare, iar eu am prins ușor acest meșteșug. 
Ţin minte că am brodat, pe la unsprezece ani, niște 
ornamente foarte complicate pentru prosopul de nași 
al surorii mele, chiar fiind bolnavă, pe patul de spital. 
Mi-a dat mână ușoară Cel de Sus, iar pentru asta Îi sunt 
recunoscătoare.

- aveți studii superioare în matematică și 
cibernetică, ați muncit timp de zece ani în calitate de 
inginer programator, și totuși astăzi conduceți propria 
Casă a Portului Popular – Casa Cristea. Cum se face că 
ați renunțat la profesia dintâi pentru a coase și broda 
haine tradiționale? a fost dragostea pentru tradiții 
atât de mare?

A fost și o coincidență, și o situație mai dificilă, 
când trebuia să aleg între ceea ce făceam și ceea ce-
mi doream să fac, așa că am ales în favoarea portului 
popular. Fiind la Centrul de Calcul, unde lucram, colegii 
îmi spuneau că trebuie să-mi părăsesc serviciul și să 
fac ceva frumos, deoarece mă ocupam întotdeauna 
de elementele artistice, atunci când pregăteam vreun 
eveniment și făceam acest lucru cu dăruire și insistență. 

Am făcut matematică 
deoarece terminasem 
liceul cu note mari și 
am ales să fac cea mai 
modernă facultate la 
momentul dat, dar nu 
am facut-o niciodată 
din pasiune. La Centrul 
de Calcul abia așteptam 
să vină seara și să merg 
acasă, iar aici, la Casa 
Cristea, îmi pare că 
prea repede vine seara 
și iarăși trebuie să plec 
acasă. Diferența este ca 
de la pământ la cer.

- sunt nenumărate și diverse ozoarele de pe 
costumele pe care le-ați realizat. De unde vă inspirați 
când brodați?

Modelele cu adevărat tradiționale le găsesc în 
colecțiile Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală din 
Chișinău. Muzeul a lucrat chiar și în perioada sovietică, 
atunci când s-a încercat transferul de elemente 
tradiționale pe costumele populare de la un popor 
la altul în cadrul Uniunii Sovietice, astfel încât găseai 
ornamente din Uzbekistan pe costume de la noi și 
invers, pentru ca omul să-și uite propria naționalitate, 
propriile rădăcini. De ce? Pentru că atunci când ai reușit 
să rupi rădăcinile unui neam, poți să faci ce vrei cu el.

Acasă, la Lăpușna, nu am găsit niciun costum 
tradițional întreg, ci doar elemente. Existau doar niște 
șervețele, niște pernuțe brodate de maică-mea, care a 
brodat totul în casă, dar costume n-am avut. Așa că am 
început să le confecționez, după ce am studiat portul 
tradițional. Primul costum l-am făcut pentru fetița 
mea, care era micuță atunci, am brodat pe o pânză 
foarte fină de batist, pe fir, fără canava.

- este cu adevărat tradițional tot ceea vedem pe la 
târguri, chiar și în portul interpreților?

Cu părere de rău, la noi nu s-a înțeles cum ar trebui 
să arate un costum național, a fost confundat cumva 
cu ceva floral, prea aprins și obraznic pe alocuri. Chiar 
și prosopul sau covorul au fost denaturate, pentru că 
vechile covoare, care erau extraordinar de fine, erau 
vopsite cu coloranți naturali, în culori pastelate, bine 
asortate, iar covoarele care au apărut în perioada 
postbelică aveau culori atât de aprinse, încât deranjau 
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privirea. Așa s-a întâmplat și cu portul popular, 
îndeosebi cu ia. Pe o ie tradițională nu se vor găsi 
trandafiri ochioși, mari și obraznici, ci elemente florale 
delicate și fine, precum și forme geometrice. În timpul 
existenței Uniunii Sovietice, în costumul dansatorilor 
au apărut fustele largi, roșii și ornamente cu ciorchini 
pe ele, elemente străine portului nostru popular.

- Cum credeti, astăzi e mai 
bine? a dispărut acest kitch 
în materie de ornamente?

Acum nu este o perioadă 
mai ușoară. Au fost câțiva ani 
când părea că totul revine 
la normal, ieșeau la iveală 
costume autentice, începeau 
să se țeasă din nou catrințele. 
Fustele nu se mai făceau din 
prosoape, fiindcă în perioada 
Renașterii Naționale, în cadrul 
evenimentelor din Piața Marii 
Adunări Naționale, când 
nimeni nu avea costum, se 
mai făceau și din prosoape, 
dar, ținând cont de context, 
înțelegeam acele gesturi 
înduioșătoare până la lacrimi, 
și le acceptam. Iată acum, 
când există posibilitatea de 
a studia și de a face costume 
într-adevăr tradiționale, nu 
mai pot înțelege. Am ajuns 
în situația când și în China se 
produc bluze cu ornamente 
dubioase și sunt numite ii, vă dați seama?

- este o tendință actuală ca tinerii 
să-și creeze singuri ornamentele și 
design-ul pentru ii și cămăși. Cum 
vă pare această tendință?

Este salutară această metodă 
de a implica însuși cumpărătorul în 
crearea iei, dar îi sfătuiesc pe toți cei 
care fac așa ceva să se documenteze 
întâi de toate, pentru ca să facă ii 
adevărate, nu imitații nereușite. Că 
se brodează elemente tradiționale 
pe o haină este bine, dar ea nu se 
numește ie, este o bluză brodată 
cu elemente tradiționale. Ia este 
„pașaportul” unui neam întreg, în 
ornamentele tradiționale este scrisă 
istoria poporului românesc, astfel 
încât nu avem dreptul moral să 
falsificăm acest reper identitar, care 

conține esența neamului nostru.
- Cum este văzută ia tradițională peste hotare?
Este cunoscută și apreciată. Avem multe contracte, 

inclusiv cu Președinția Republicii Moldova, iar asta 
înseamnă că toate cadourile, care sunt expediate în alte 
țări pe cale diplomatică, au și câte un element brodat la 
Casa Cristea. Există lucrări semnate de noi la Casa Albă, 

iar specialista, responsabilă 
de selecția stofelor la casa 
de modă Channel, poartă 
deja trei ii. Dar ne bucurăm 
în special pentru că și regele 
Mihai are o cămașă de la 
noi. Pot să spun cu încredere 
că sunt puține țări unde nu 
există cel puțin un șervețel 
brodat la Casa Cristea.

- Și, în final, dacă tot ați 
vorbit despre kitch ceva 
mai devreme, cum îi sfătuiți 
pe tineri să facă diferența 
dintre kitch și tradiționalul 
autentic?

Studiați costumul 
tradițional! Mergeți din când 
în când la muzeu și vedeți 
noile și vechile colecții de 
costume și ii tradiționale, și 
o să înțelegeți imediat cum 
arată autenticul. Străbunelele 
noastre au avut foarte mult 
bun-gust, ceea ce ne lipsește 

nouă adesea, așa că ar fi bine să mai sorbim din 
înțelepciunea lor.
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Ia - valoare patrimonială
mihaela CIUPERCĂ

Astăzi, pentru unii tineri, subiectul despre zestrea la nuntă pare 
a fi o poveste, întâmplată demult şi despre care se povestește 
doar. Însă, în amintirea altora, se  păstrează  nişte adevăruri trăite, 
nişte ,,reguli’’ care erau respectate de fiecare familie, şi anume 
pregătirea şi acumularea bunurilor materiale.

 Care erau obiectele tradiţionale care constituiau zestrea fetei?  
Toate categoriile de lucrări manuale, lada de zestre, pânzeturi 
pentru îmbrăcăminte etc. În acest context, una dintre cele mai 
frumoase țesături era ia, care făcea parte din costumul de nuntă.

 Din punct de vedere lingvistic, termenul latin „ie”, derivat din 
„tunicae lineae”, însemna tunică subțire purtată pe piele. 

În pofida faptului că nu se poate preciza exact data apariţiei 
iei, se presupune că ar fi fost prima oară purtată de populaţia din 
cultura Cucuteni, ei inspirându-se, la confecționare,  din motivele 
care se găseau pe oale. 

Dacă ne referim la materia primă pentru  ie, atunci  țesăturile de 
casă lucrate manual din fire de lână, cânepă, in, bumbac, mătase 
– „borangic”, nu lipseau niciodată din casa unei gospodine.

 Din fire de bumbac  sau de cânepă, „cămășile-tunici” au fost 
purtate de către ambele sexe și în Imperiul Bizantin. Se  spune  că, 
în Europa medievală, printre  puținele  obiecte  care  îi   aparțineau   
omului, un rol aparte îi revenea cămășii. Fiind identice după croială, 
a c e s t e a 
e r a u 

purtate de nobili, cavaleri, monahi, dar și de oamenii 
simpli. Diferențele de clasă erau determinate de 
calitatea materialului din care erau cusute. Indiferent de 
clasa socială, oamenii aveau o atitudine specială față de 
cămașă, considerând-o un „al doilea înveliș” sau „a doua 
piele”, era un element vestimentar, care avea menirea să 
protejeze intimitatea omului de lumea exterioară plină de 
dușmănie și ispite. Îmbrăcată direct pe corp, cămașa era 
purtată sub celelalte piese ale costumului, ascunzând-o 
cu grijă de „ochii răi” și „mâinile murdare”, deoarece se 
credea că de ea cu ușurință se pot lipi vrăjile. 

În timp, finețea materialelor folosite, armonia 
cromatică, croite și brodate în casă, au fost apreciate de 
reginele României, Elisabeta și Maria, dar și de aristocrația 
feminină a timpului, care au purtat cu mândrie costumul 
popular în diferite momente. Pe de altă parte, ia a atras 
atenția artiștilor, fiind imortalizată de  pictori renumiți, 
precum: Henri Matisse, Constantin Daniel Rosenthal, 
Camil Ressu, Ion Theodorescu-Sion, Francisc Sirato, 
Nicolae Tonitza, Dumitru Ghiata s.a.

Studierea cămășilor populare ne oferă posibilitatea să constatăm persistența îndelungată a acestora în 
ansamblul portului tradițional. Prin formele sale laconice, calitățile ecologice ale materialelor utilizate și, nu în 
ultimul rând, al aspectului estetic, iele merită să fie cercetate, păstrate și valorificate.

Regina Maria în costum popular
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IA din basarabia
Luminiţa GHEMU 

Fiecare țară are cultura sa și mai ales portul său 
național. Cultura unei țări depinde de la cei 7 ani de 
acasă până la limba pe care o vorbește. 

Nu este ușor să descifrăm anumite elemente 
ale naționalismului, dar cred că în sensul general al 
acestuia am putea să ajungem la portul național. 

Pentru țările românești, portul național reprezintă 
cea mai mare bogăție. Băștinașii încearcă să ducă 
tradiția mai departe, începând de la cel mai mic până 
la cel mai mare.

Costumul național din Basarabia are și el un aspect 
frumos și divers față de cel ale altor țări. Pentru 
basarabeni, costumul național este una dintre cele mai 
prețioase comori cu care se pot mândri și pe care încă 
îl mai poartă cu mândrie. 

În Republica Moldova, există trei tipuri de grupuri 
care poartă costumele naționale. 

Cei care fac parte din primul grup sunt acei care tind 
să descopere costumul specific baştinei şi au ca scop 
crearea costumelor pentru ansamblurile etnofolclorice 
locale. Astfel, ei cred că pot păstra portul tradiţional şi 
reuşesc să îl transmită către generaţiile tinere.

În grupul al doilea se includ interpreţii de folclor 
şi membrii ansamblurilor etnofolclorice din centrele 

raionale din ţară. Aceştia, de regulă, încearcă să se 
orienteze spre costumul tipic unui areal mai mare, 
potrivit cu repertoriul muzical şi coregrafic promovat, 
având în epicentru localitatea de referinţă. 

Iar în ultima categorie îi găsim pe cei  începători în 
activitatea folclorică, cât şi pe interpreţii consacraţi de 

muzică populară. 
Lumea apreciază frumuseţea şi eleganţa 

costumului popular, chiar dacă îl poartă numai 
anumiţi oameni. L-ar purta şi mai mulţi, dacă 
l-ar avea. Dar e foarte dificil să-ţi faci un costum 
autentic. Dacă este mai dificil pentru unii să își 
procure întregul costum, atunci ei încearcă să 
aibă măcar o ie în garderobă pe care o pot purta 
oricând și la orice. 

Ia este unicul indiciu al costumului naţional 
ce îţi permite să nu uiţi de unde vii şi cine eşti, 
deoarece o poţi asorta cu orice altă haină. Ca să 
intru în detalii despre portul iei, o să menţionez 
că în prezent ea asigură cea mai elegantă şi stilată 
ţinută la un eveniment de elită. 

unde se poartă ia în prezent
   La nunţi, cununii – o poartă şi mirii şi naşii
 Cumetrii, botezuri – în primul rând copilul 

creştinat, părinţii şi naşii
La sfinţirea casei
 La evenimente culturale
Atunci când vizităm o ţară străină, astfel prin 

portul ei putând arăta străinilor ceea ce ne reprezintă.

De ce am purta o ie?
În primul rând pentru că IA ne defineşte, prin 

tradiţie, prin diferenţă faţă de alte popoare
Doarece astfel ne putem defini pe noi ca naţiune şi 

popor
Reprezintă feminismul 
Pentru că reintră în modă şi este în trend.

Ia rămâne a fi cea mai căutată haină pentru a ne 
putea demonstra longevitatea, dar şi tăria de caracter 
de care dăm dovadă noi, basarabenii. Purtăm cu 
mândrIE ceea ce ne reprezintă şi ceea ce ne face cu 
adevărat români, pentru că suntem români din talpă şi 
nu putem, dar nici nu dorim să ascundem asta.  
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 brandul moldovenesc nu are hotare
Iulian PEREPELICINÎI

Republica Moldova este țara unde imposibilul 
devine posibil, iar miracolul - adevăr. Aici poți regăsi 
de la cele mai minunate locuri și oameni, la cele mai 
frumoase obiceiuri și branduri care te captivează și te 
țin prizonier pe vecie, cu amintiri care peste ani pot 
deveni realitate. Ţara asta mică, cu o istorie destul 
de complicată, este recunoscută atât aici, cât și peste 
hotare datorită brandurilor care o fac cunoscută.

 Conform catalogului „Fabricat în Moldova”, lansat 
de  Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, 
cele mai cunoscute și scumpe branduri sunt, desigur, 
vinurile noastre: Cricova, Purcari şi Bucuria. Acest top 
a fost realizat de agenția MPP Consulting.

AGEPI remarcă o creştere a interesului solicitanților 
din Republica Moldova pentru asigurarea protecției 
mărcilor pe piețele altor state. În prezent, 557 de 
mărci comerciale din Republica Moldova care au 
protecție pe piața altor state au branduri acolo, iar 
unele destinații fiind extrem de exotice. Unul din cele 
mai cunoscute branduri moldovenești, „BaRza aLBă” 
aparține Ministerului Agriculturii. „În ultimii şase ani 
nu au existat exporturi de vinuri în Coreea de Nord. 
Barza Albă este unul din cele mai cunoscute branduri 
moldoveneşti”, a remarcat Liliana Dascaliuc, specialistul 
principal din cadrul departamentului vinificației.

„BRanDuRiLe moLDoVeneȘTi Cu Cea mai 
maRe aCoPeRiRe”

Chiar dacă suntem o țară atât de mică, brandurile 
noastre comerciale nu au hotare, bariere și sunt 
recunoscute pretutindeni. Pentru a fi „gustate” și 
apreciate, cea mai bună publicitate o fac oamenii 
de  bună-credință, care apreciază valoarea la cota 
maximă. În rândurile ce urmează, voi deschide harta 
internațională a brandurilor moldave circulate în 
Australia, Madagascar și alte țări depărtate.

Interesant este faptul că întreprinderea autohtonă 
„floare-Carpet” care are ca scop producerea 
covoarelor și a altor materiale textile și-a înregistrat 
marca comercială în Australia, unde mai sunt prezente 
încă 14 branduri moldovenești. Managerul companiei 
a declarat că întreprinderea exportă produsele sale pe 
teritoriul Australiei.  La fel, producătorul de înghețată 
Sandra a înregistrat brandul în destinații exotice 
precum Iran, Ghana și Siria.

Marca comercială „Buchet maldavii” (Букет 
Молдавий) a ajuns să fie înregistrată în Madagascar, 
Singapore și Vietnam. La categoria producătorilor de 
articole pentru fumători, marca comercială Mond a 

solicitat protecție în Mozambic și Egipt.
Brand comercial și brand cultural
Brandurile culturale (cântece, tradiții precum 

sculptatul în lemn, dansul, poezia etc.) au un areal de 
răspândire foarte mare, fără granițe și bariere, pe când 
cele comerciale întâmpină unele dificultăți.

 O pot menționa pe profesoara de limbă franceză 
olga Chiriac din raionul Strășeni, care este una dintre 
femeile care încă mai păstrează suflul vremurilor 
apuse. Îi place franceza, de aceea îi ajută pe cei mici 
să o cunoască. Are o pasiune pentru meșteșugul iei și 
o frumoasă colecție de peste 40 de bluze. Olga Chiriac 
a intrat în atenţia publicului datorită implicării sale 
active în viața culturală a localității sale.

„Pasiunea vine încă din şcoală, fiindcă am avut o 
profesoară de educaţie tehnologică care ne-a învăţat 
aceste tehnici”, spune aceasta.  „Și acum dacă aş avea 
posibilitatea, aş vrea să fac un masterat la Academia 
de Muzică Teatru şi Arte Plastice, în domeniul 
culturologiei”.

Spune că viața ar fi monotonă dacă nu s-ar fi 
implicat în activitățile social - culturale ale localității 
Strășeni, și nu numai.

„Mă străduiesc să particip cu lucrările mele la 
toate expoziţiile şi mai am o activitate la biblioteca 
raională, sunt co-preşedinte la un cenaclu de cultură 
şi civilizaţie, unde organizăm diverse întâlniri cu 
scriitorii”, menționează Olga Chiriac.

Olga iubește poezia autohtonă și vrea ca francezii 
să ne cunoască cultura prin intermediul poemelor. 
„Voi lansa o culegere de traduceri în limba franceză a 
poeţilor noştri”, adaugă acesta.

Îi place cultura și se dedică din plin acestui domeniu. 
Spune că femeile pot fi active, dacă își doresc acest 
lucru. ”Dacă unele doamne doresc să se  implice mai 
mult în politică, mie-mi place cultura.”

Iubește folclorul, iar dacă nu ar fi predat franceza, 
s-ar fi dedicat în totalitate tradițiilor naționale. „Într-o 
perioadă adunam versuri, cântece populare şi chiar 
am dansat într-un ansamblu, „La dumbrava verde”. 
Mai apoi, a început pasiunea pentru arta populară şi 
broderie”, spune aceasta.

Facebook link:  
https://www.facebook.com/iulik.perepelicinii
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                                    Mi-am cioplit copilăria...
Laura MURUzUC

În fiecare dimineață... ne trezeam la șase, veneam 
la masă ca să ne bem ceaiul și mâncam pâine coaptă cu 
dulceață de zmeură... Ne luam ghiozdanele, ieșeam în 
grabă sărutați de mama pe frunte, treceam prin liniștea 
de sat și nu auzeam bună dimineața decât de la cocoși, 
la  fără zece șapte eram la gară și așteptam trenul (noi 
îi ziceam omida cea mare), în fiecare dimineață...

În  fiecare  dimineață trenul era plin de lume de prin alte 
sate, era cel mai accesibil transport în acele zile, atât de 
multă  lume  încât uneori stăteam într-un singur picior, 
ca un cocostârc... în cincisprezece minute eram în oraș. 
Toamna, iarna, primăvara...zăpadă, ploaie, ceață, 
întuneric sau răsărit de soare, indiferent de anotimp, 
aveam parte de acea „fiecare dimineață”, dimineață 
privită de niște copii, o luam tot drept o aventură, o 
frumoasă poveste, căci mergeam la școală, mergeam cu 
lelea și badea (spre fericirea mea, așa am fost învățată 
să le zic), mergeam de mână cu tata, mă uitam la pașii lui 
mari și nu înțelegeam de ce  el face un pas  iar eu trebuie 
să fac trei ca să-l pot ajunge...mergeam după el orbește... 
Îi urmam pașii, priveam în sus, îi zăream obrajii rumeni, 
barba sură... privirea mea de copil măsura seninătatea 
lui și astfel am înțeles că vreau să-l urmez peste tot. 
După școală mergem la „Clubul Meșterului Popular” 
din Bălți, acolo unde se afla atelierul tatii, îmi făceam 
temele și apoi veneam lângă el să văd cum meșterește, 
răsfoiam mapele lui mari cu modele de ornamente, 
miroseam lemnul, măturam strușca, mă uitam la poze 
cu lucrările făcute de tata, pe ascuns deschideam 
geamantanul lui de dălți, dar nu le atingeam, știam 
că nu am voie, ascultam radioul și examinam cum 
tata îi învăța pe băieți să cioplească...Nu știu cât 
timp am avut rol de simplu observator, nu știu când 
și cum, dar dintr-un moment dorisem ca mâna mea 
stângace să facă ceva corect, ceva care făcea și tata. 
Povestea mea și a lemnului începe aici, când creionul 
simplu, radiera, compasul și rigla au încins o horă pe o 
bucată de lemn...

Tata m-a învățat să cioplesc așa cum părinții își 

învață copiii să scrie... prima mea lucrare a fost un 
arătător pe care l-am dăruit profesoarei, am cioplit 
tocători, linguri, suporturi pentru birou și multe alte 
lucrări decorative...așa tata era lângă mine, ascultam 
sfaturile lui și îl oboseam cu mii de întrebări... așa 
mi-am și cioplit copilăria. Mergeam toată familia 
la expoziții unde tata, eu și fratele mai mare aveam 
exponate cioplite în lemn, sora mea mai mare lucrări 
mici brodate în pânză, iar mama lucrări din fibre 
vegetale... tradiția era ceva al nostru, ceva care ne 
aparținea și prin care părinții au reușit să ne întrețină, 
să ne ofere o educație demnă, să mergem la cel mai 
bun liceu din oraș, să studiem în clase francofone, și 
fiecare din noi în egală măsură să-și dezvolte talentul...

Nu pot să uit șezătorile care se desfășurau la „Clubul 
Meșterului Popular’’, unde se adunau meșteri din 
toată republica, cântau cântece populare, glumeau, 
fiecare se ocupa cu îndeletnicirea pe care o avea și se 
împăcau de minune, unii se împărțeau cu micile lor 
secrete, alții povesteau despre lucrări care le-au primit 
drept moștenire de la buneii sau străbuneii lor.

Am descoperit acest cuib al copilăriei mele grație 
părinților mei și știu că din același motiv îmi iubesc 
țara, știu că indiferent de locul unde mă voi afla nu 
reprezint doar o persoană, ci și un popor, știu că 
lucrurile mărunte pot avea valori mari, știu că prin 
lemn poți lăsa o urmă în timp. 

Tata spunea :  «Nu  poți fi  meșter  doar  în  atelier,  meșter 
rămâi  oriunde te vei afla, zi de zi, orice poate să te inspire».  
El și-a deprins meseria de la casa părintească, ...astăzi 
Meșterul Dumitru Muruzuc este membru al Academiei 
Artelor Populare din Sibiu, lucrările sale sunt admirate 
nu doar aici, acasă, în Moldova, dar și peste hotare, 
practică meșteșugăritul din 1979, o viață de har și 
dăruire.

Tata ne-a făcut leagăne și ele prindeau farmec 
când mama le încununa cu cântece de seară, tata ne 
făcea jucării, tata aduse fundul de lemn pe care mama 
răsturnase mămăliga fierbinte la masa de seară la care 
ne adunam toți șapte, tata venea seara și noi îi săream 
în brațe, tata mirosea a strușcă, tata aducea iarna câte 
un sac cu lemne pentru foc...

Imaginea mea perfectă, care mi-a rămas în minte, la 
care revin ori de câte ori aș vrea să-mi readuc liniștea, 
sunt mama și tata îmbrăcați în costumul național, tata 
încins la brâu cu un chimir, iar mama purtând pe cap 
o năframă.

Astfel am învățat să fiu om, să cred în frumos și 
în unicitatea fiecăruia, să cred în mine, în tradiție, 
obiceiuri... să fiu eu însămi, demnă de harul care mi-a 
fost oferit de Dumnezeu.



NOTă ASUPRA EDIŢIEI 
DE FAŢă

Lucrarea Dobrogea. O ţară din 
poveşti, apărută sub semnătura Ion 
Simionescu, cu ocazia semicentenarului 
Dobrogei, a rămas până astăzi 
de o valoare excepţională pentru 
cunoaşterea ţinutului pontic.

 Ediţia anastatică a cărţii, îngrijită 
şi postfaţată de Aurelia Lăpuşan, se 
realizează în anul 2015 la Editura 
NEXT Book  de către Centrul cultural 
judeţean Constanţa  „Teodor T.Burada”,  
aparţinând Consiliului judeţean 
Constanţa, prin grija directorului 
acestei importante instituţii, prof. Doina 
Voivozeanu.

Ediţia anastatică a presupus 
reproducerea textelor prin procedee 
tipografice specifice şi folosirea 
tehnologiei de tipar electronic dând 
garanţia că această ediţie este identică 
până la amănunt cu prima formă a 
lucrării.

Scopul acestei ediţii este de a oferi 
celor interesaţi, dar şi bibliotecilor 
şi instituţiilor culturale o lucrare de 
referinţă pentru cunoaşterea Dobrogei.

Centrul cultural judeţean Constanţa  
„Teodor T. Burada” aduce prin  acest 
gest editorial un omagiu Dobrogei, la 
aniversarea ei.  

DaTe DesPRe auToRuL 
LuCRăRii

Ion Simionescu (născut la  10 iulie 
1873, satul Fântânele, județul Bacău – 
mort la 7 ianuarie 1944, București). 

Absolvent al Facultăţii de Ştiinţe a Universităţii Iaşi. 
 Studiază la Viena  şi Grenoble, specializându-se în paleontologie. La vârsta de 29 de ani era deja 

profesor al Universităţii ieşene. În 1907 devine membru corespondent al Academiei, iar în 1911 este 
ales membru activ al forului ştiinţific suprem. A deţinut  funcţia de rector al Universităţii din Iaşi, în 
perioada 1912-1914  şi  în 1923.

 În 1929 se mută la Bucureşti, unde devine titularul singurei Catedre de paleontologie din ţară.
 În 1941, Ion Simionescu este  ales preşedinte al Academiei Române, funcţie pe care a deţinut-o până 

la moartea sa, la 7 ianuarie 1944. 
De-a lungul carierei sale ştiinţifice şi didactice, Ion Simionescu a publicat peste 1.600 de lucrări, în 

principal pe teme de geologie, geografie şi paleontologie. Prin lucrările sale, Ion Simionescu a contribuit 
la dezvoltarea geografiei, geologiei şi paleontologiei, prin introducerea unor noi puncte de vedere, în 
cele peste 100 de studii asupra Carpaţilor , Podişului Moldovei, Dobrogei şi a altor regiuni ale României. 
De-a lungul timpului, el şi-a concentrat atenţia asupra faunei mezozoice din Dobrogea.

Ca intelectual de înaltă ținută, Ion Simionescu a îmbinat munca de cercetare atât din domeniul 
Geologiei, Biologiei sau Geografiei cu o intensă activitate culturală și de popularizare a științei.

Numeroase scrieri sunt dedicate frumuseţilor patriei: “prinos smerit către prea scumpa ţară, cu 
frumuseţi atât de mândre, cu neam vrednic, dar aşa de greu şi de des încercat”. 

A călătorit mult prin ţară, a ţinut sute de conferinţe, pe teme foarte variate şi în locuri foarte diferite. 
A iubit Dobrogea pe care a cunoscut-o la pas.




