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Un nou început!
Ana Maria ȘTEFAN

Editorial

Septembrie s-a strecurat pe aripile vântului în viața tuturor. Toamna a adus cu ea 
mângâiere, speranță, încredere și un nou început de an școlar și noi elevi. În perioada  
1-20 septembrie, au avut loc înscrierile pentru noul an școlar 2017-2018, la cursurile 

pe care Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” le organizează cu mare 
profesionalism, având o vastă experiență în ridicarea nivelului de cultură și asigurarea unei 
educații adecvate pentru copii, tineri, adulți. Cum de-a lungul celor 50 de ani de existență, 
instituția a reușit să formeze generații de absolvenți care și-au găsit locul alături de artiști 

profesioniști ai instituțiilor de cultură atât în instituții de spectacol, cât și în Uniunea Artiștilor 
Plastici, și anul acesta am avut foarte multe înscrieri, tineri dornici de a participa la cursurile 

noastre. 
De altfel, oferta educațională pe care instituția noastră o propune este foarte bogată 

și cuprinde atât cursuri de scurtă durată cât și cursuri de lungă durată care se adresează 
tuturor celor care urmăresc dezvoltarea abilităților, cultivarea talentului, sau pur și simplu 
dorința de a-și urma o pasiune. Ca o mențiune specială, trebuie adăugat faptul că Centrul 

Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, își stabilește o prioritate în a se adresa – prin 
programele sale – populației tinere, un segment țintă care accede din ce în ce mai greu la 

cultura de calitate.
Astfel, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” oferă posibilitatea 

doritorilor de a studia anul acesta următoarele cursuri: Secția –CANTO: – Canto Clasic 
(3 ani), Canto Muzică Populară (3 ani), Canto Muzică Ușoară (3 ani), având posibilitatea 
de a studia între 1-2 ani și după absolvire pentru a se specializa într-unul din domeniile 

menționate mai sus, sau de a urma cursurile pentru a deveni Instructor de Canto, curs care 
durează 2 ani. Cursurile sunt susținute de profesorii noștri care întrețin mișcarea culturală ce 
dezvoltă cursanților afinități față de actul artistic stimulând autoeducația la orice vârstă și în 
orice condiție socio-profesională. De altfel, învățământul muzical este o parte importantă a 

educației estetice. Cum studierea unui instrument este o modalitate de răspândire a culturii, 
de formare a bunului gust, al simțului critic al gândirii, al inteligenței, Centrul Cultural oferă în 

acest sens o gamă largă de instrumente care pot fi studiate. 
Secția Instrumente: Pian (5 ani), vioară (5 ani), orgă (3 ani), acordeon (3 ani), chitară 

electrică (3 ani), chitară clasică (3 ani), percuție (2 ani), saxofon/clarinet (3 ani), nai (3 ani), 
țambal (3 ani), instrumente populare (fluier, caval, ocarină, cobză – 2 ani).

Pentru dezvoltarea creativității, recomandăm iubitorilor de frumos – secția Arte Vizuale.  
În cadrul acestei secții, participanții pot beneficia de cursurile de Pictură (3 ani), Iconografie 
(3 ani), Ceramică/Modelaj (3 ani), Grafică (3 ani), Împletituri din diferite materiale (3 ani), 

Decorațiuni interioare (3 ani), Artă fotografică (2 ani), Artă video (2 ani).  Cursurile de 
pictură și grafică acoperă o paletă largă de problematici din domeniul Artelor vizuale (având 
la bază studiul clasic), acoperind așteptările cursanților fără a face rabat de la calitatea actului 

de predare-învățare.
 Orele din cadrul Artelor Vizuale aduc arta în fața oamenilor și dezvăluie secretele ei 

creând o atmosferă relaxantă de lucru. Pe de altă parte, fotografia oferă alte perspective căci 
fotografia nu e ca pictura, există o fracțiune de secundă  de creativitate, iar dacă ai ratat-o, ai 
pierdut-o pe vecie. Arta fotografică este un curs care cuprinde din ce în ce mai mulți doritori 
de a surprinde imagini spectaculare și inedite din spațiul real. Cursurile de Artă video, sunt 
interactive și debutează cu elemente de istoria artei, și cinematografie, exerciții practice pe 

materiale  filmate și  elemente de editare video cu programe digitale, toate argumentate 
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din punct de vedere tehnic și estetic. Cursul de Artă decorativă (decorațiuni interioare), 
dă posibilitatea elevilor să poată crea un spațiu ambiental după propriile idei, cursul de 

Design vestimentar pe de altă parte, deschide noi orizonturi, fiind un curs de modă unde 
cursanții sunt puși la curent cu tendințele actuale și chiar își formează un stil personal, află 
despre istoria costumului inspirându-se pentru abordarea unor teme istorice în produsele 

vestimentare. Menționăm că în urma acestui curs se obține o diplomă eliberată de Ministerul 
Culturii și recunoscută de Ministerul Muncii.

Ne dorim  totodată să transmitem criteriile principale prin care cursanții să poată proteja 
patrimoniul cultural și de a-l forma în perspectiva educației permanente. Secția Arta Mișcării 

propune cursuri interactive și cu posibilități mai mari de a dezvolta imaginația, aptitudini 
ale trupului, ale mișcării, ale creativității în general, aceasta cuprinzând cursurile de Actorie 

– (beneficiile cursului de actorie fiind multiple, astfel încât cursanților li se va dezvolta 
inteligența muzicală, creativitatea, dicția, memoria sau capacitatea de relaționare pentru 

persoanele emotive, introvertite, dornice de a-și depăși aceste bariere), cursurile de Balet, 
Dans modern, Dans contemporan și Dans sportiv, unde fiecare privire sau gest oferă o altă 

interpretare, o nouă definire. Transformările pe care le aduce Arta Mișcării, nu sunt numai de 
ordin estetic, ci țin și de atitudine. Pe lângă eliberarea de stres, cursanții vor căpăta grație și 

vor experimenta momente de trăiri interioare, eliberând stări, senzații, sentimente.
Ne dorim conservarea și transmiterea valorilor morale și artistice și bineînțeles stimularea 

creativității și talentului. 
Pentru cei dornici de a învăța o limbă străină, avem categoria de cursuri de scurtă 

durată, cursuri modulare de limbi străine structurate pe nivele de studiu, conform cadrului 
european de referință pentru limbi străine, la care cei interesați se pot înscrie pentru a studia 

următoarele: limba engleză, limba  germană :
   Modulul 1-A1 (începători- 5 săptămâni, 30 de ore);

   Modulul  A2 (mediu- 7 săptămâni-40 de ore);
   Modulul B1-B2 –avansați -8 săptămâni, 50 de ore).

Sau limba arabă structurată tot în trei module, (Modulul A1 - începători, Modulul  A2-
mediu, modulul B1-B2 avansați. Acestea durează câte 8 săptămâni, 50 de ore fiecare.)
De asemenea, cetățenii străini au posibilitatea de a învăța limba română, prin intermediul 

limbilor arabă și engleză, cursul având durata de 2 luni – cuprinzând 2 ore pe săptămână. 
   

 Sperăm  să descoperim multe talente care se vor forma frumos și anul acesta la Centrul 
Cultural Județean „Teodor T. Burada”, căci acest lucru ne va umple sufletul de mulțumire și 

împlinire. 
Toamna aceasta este un nou început de drum pentru bobocii care vor păși neîncrezători și 

stângaci, dar îndrăzneți și mânați de dorința de a-l străbate fără piedici iar profesorii noștri îi 
vor călăuzi pas cu pas.

Photo credit: Iulia PANĂ
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APLAUZE SUB 
SEMNUL FOLCLORULUI!
La invitația Primăriei  Otopeni 

și a Centrului Cultural “Ion Manu”, 
orchestra Ansamblului Folcloric 
Profesionist „Izvoare Dobrogene” 
a Centrului Cultural Județean 
Constanța „Teodor T. Burada”, a 
susținut un spectacol folcloric în  
cadrul Festivalului Folcloric de Artă 
și Tradiție Populară Românească, 
desfășurat în perioada 1-3 
septembrie 2017.

Festivalul Folcloric de Artă și 
Tradiție Populară Românească are 
ca obiectiv exploatarea culturii și a 
tradițiilor naționale și încurajarea 
generațiilor tinere să își asume aceste 
valori culturale. Festivalul a reușit 
timp de zece ani să creeze o imagine 
completă și actualizată a muzicii și 
dansului popular românesc, folosind 
cele mai reprezentative embleme 
ale zonelor de folclor.

Astfel, pe 1 septembrie, orchestra 
dirijată de maestrul CRISTIAN 
OBREJAN a acompaniat Ansamblul 
„Perinița” al Centrului Cultural „Ion 
Manu” Otopeni, coregrafia fiind 
semnată de LILIANA COMANA.  De 
asemenea, soliștii LETIȚIA BOROI, 
SILVIA BORDEIANU, ȘTEFANIA SIRIN 
NARENJI, MĂDĂLINA CIUCU, care 
au performat alături de orchestra 
noastră, au întrunit într-o atmosferă 
extraordinară  cântece și voie bună  
sub semnul profesionalismului 
și prieteniei, spre încântarea 
locuitorilor din Otopeni care 
apreciază autenticitatea și varietatea 
și folclorului românesc.   

Eveniment
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Stan Greavu Dunăre, o personalitate 
necunoscută a Dobrogei
Aurelia LĂPUȘAN

A fost și a rămas primul și cel mai mare bibliograf 
al Dobrogei, prozator, poet și publicist, remarcat 
de Nicolae Iorga, Tudor Arghezi, Jean Bart, Grigore 
Antipa. Deși a trăit  doar 24 de ani! Stan Greavu 
Dunăre s-a născut la Seimeni, la 5 aprilie 1905, și 
a murit la 10 mai 1929. Ca un meteor a strălucit în 
constelația oamenilor aleși ai Dobrogei! Și-a lăsat 
loc nu numai în cimitirul satului Seimeni, la malul 
Dunării, ci mai ales în istoria și civilizația acestor 
meleaguri.

A făcut școala primară în sat, apoi a urmat parțial 
cursurile Școlii normale din Constanța, transferându-
se mai întâi la Oradea, apoi la Făgăraș, revenind apoi 
ca învățător suplinitor. În 1928 pleacă la București  și 
se încadrează muzeograf la Muzeul de Etnografie. 
Lucrarea sa, Bibliografia Dobrogei de la anul 425 
a.Hr. până la 1928, este prezentată de prof. George 
Vâlsan  în ședința Academiei de la 6 iulie 1928. În 
același an este tipărită post mortem în Memoriile 
secțiunii istorice. O a doua lucrare a sa, Bibliografia 
Dunării, a rămas neterminată, păstrându-se doar 25 
de pagini1.

 La 24 de ani era funcționar al Academiei Române 
și deja autor al unei opere publicate sub auspiciile 
Academiei Române. Lucrarea sa monumentală 
acoperă o extrem de lungă perioadă. Cuprinde 1862 
titluri, cărţi şi articole,  din periodice de specialitate 
şi din presa curentă cu referire la Dobrogea.

Tudor Arghezi a scris despre el tableta „ O albină 
într-un pustiu” apărută în “Bilete de papagal” 
(nr.10, 12 februarie 1928, p.2-3), preluată de ziarul 
“Danubius” din Cernavodă (nr.5, 3 martie 1935, 
p.1). Reproducem integral textul arghezian.

O ALBINĂ ÎNTR-UN PUSTIU

În Dobrogea de Sud ţăranii şi Ad-ţia, prefecţii, 
primarii şi jandarmii fac de un an încoace cunoştinţă 
cu un tânăr drumeţ, negricios şi simpatic, purtătorul 
unui ghiozdan umflat şi al unui costum aproximativ. 
El are un zâmbet fraged pentru toţi şi o rugăminte 
1 Călinescu, Constanța, Reprezentanți ai Dobrogei în știința și cultura 
românească, 1969, Biblioteca municipală Constanța, p113-114.

pentru fiecare. În satul în care ajunge, îşi deschide 
ghiozdanul, îşi scoate plaivasul şi din casă în casă 
cercetează amintirile locuitorilor bătrâni. Unde 
găseşte o arhivă, un document, le scotoceşte litera 
şi conţinutul.

Din 200 de localităţi câte are Dobrogea nouă, 
drumeţul a străbătut o sută şi a schiţat 100 de 
monografii rapide, stabilind originile, succesiunile şi 
caracterul naţional al punctului vizat, legalizate prin 
semnăturile bătrânilor localnici. Peste un an de aici 
încolo, ghiozdanul tânărului anchetator va cuprinde 
200 coli de hârtie, adică 200 de monografii. Pentru 
ce şi-a ales el această îndeletnicire şi nu i-a preferat 
situaţia de a fi critic pe-o canapea la Capşa, ar fi 
greu de precizat. 
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Nimeni nu l-a numit, nimeni nu l-a subvenţionat, 
nimeni nu l-a povăţuit să-şi ia o sarcină de 
absurditatea căreia, admirabilă, numai tinereţea şi 
o stare de quasi idealitate sunt răspunzătoare, şi la 
care, desigur, funcţionarii plătiţi rezidenţi în tabaida 
dunăreană nici nu se pot gândi. 

- Cu ce trăieşti? l-am întrebat.
Au răspuns umerii lui ridicaţi a ignoranţă şi 

zâmbetul lui delicat.
- Ce urmăreşti? l-am întrebat. Ai un scop?
- Vreau să dau documentele Arhivelor Statului.
Un băiat de vârsta şefilor de cabinet şi care se 

dăruieşte astfel cu timpul lui, cu munca şi inteligenţa 
lui, un depou de hârţoage devenite abstracte, dacă 
nu ar fi localul cu turle şi apartamente, confortabile 
ale mănăstirii lui Mihai Vodă ca să dovedească 
pe dinafară o realitate, constituie un caz cultural 
aproape anecdotic. Generozitatea lui ştiinţifică ne-a 
mişcat.

I-am examinat garderoba. Jiletca lui era încheiată 
cu nasturi de pantaloni…

I-am cerut numele: băiatul se numeşte Stan 
Greavu – Dunăre, născut într-o comună de pe malul 
Dunării, Seimenii-Mari, în anul 1905. M-am gândit 
că poate această însemnare să cadă subt ochii 
vreunui d. Ministru. Problema care se strecoară prin 
documente scrise pe genunchi şi pe ghiozdan, de 
tânărul pribeag al Dobrogei, interesează cel puţin 
două ministere şi statul întreg.

Oricum, băiatului îi mai trebuiesc o pereche de 
bocanci ca să-şi termine ancheta, un rând de haine 
ca lumea şi câteva porţii de mâncare pe săptămână.

Am fi mulţumiţi dacă rândurile de faţă vor fi 
contribuit să încurajeze o râvnă obscură şi o energie 
modestă, făcând să deriveze către Greavu-Dunăre 
ofrandele intelectuale ale Românilor de fapte şi mai 
puţin de cuvinte.”

”AVEA DOAR 24 DE ANI. DAR FĂCUSE CEVA 
LA VIAȚA LUI...” 

  
Cu peste două decenii în urmă, am poposit în 

satul Seimeni, în casa unde a copilărit Stan Greavu 
Dunăre și unde trăia fratele său, Vasile. 

O casă de oameni gospodari, trădând pe lângă 
tradiționalele îndeletniciri ale câmpului și o 
componentă artistică.

Stan Greavu-Dunăre, evocat de fratele său, 
Vasile, în curtea casei părintești. „Lui Stan i-a plăcut 
de mic să recite poezii. Orice carte pe care o găsea 
o citea cu nesaț și o înțelegea. Avea o memorie 
extraordinară. În vacanțele sale petrecute în sat 
ținea predici în biserică. Cu limpezime în glas, cu 

vorbe alese, dar pe înțelesul tuturor. Când mergea în 
mulțime toți se opreau să-l privească și să-l asculte 
bine. N-am cunoscut vreun orator mai talentat ca 
el. Fascinant. Ce voce! Ce cunoștințe filosofice! 

Era în sat un preot, Marin Ionescu, care i-a oferit 
tatii un milion de lei numai să-l înfieze pe Stan. La 
Academie când a fost (funcționar al Academiei 
Române – n.n.), oameni mari ca Antipa, Iorga, 
Arghezi – de-i știa o lume, l-au numit profesor de 
etnografie. 

În 1928 a fost o iarnă foarte grea la noi. El stătea 
noaptea întreagă și scria. Îi curgea sânge din nas. Nu 
se îngrija pe sine, ca și bietul Eminescu. A trebuit să 
plece în Basarabia, la Ismail, să facă fișe etnografice, 
despre obiceiurile românilor. Ger mare, el nu avea 
palton, a răcit la plămânul stâng. Nu erau doctorii și 
după ce zăcut vreo două săptămâni, la 4 mai 1929, 
a încetat din viață. 

Avea doar 24 de ani. Dar făcuse ceva la viața 
lui... Parcă-l văd... Când intra în mulțime, cu pieptul 
deschis, mândru, se vedea de departe că este 
cineva. 

Tatăl nostru era din Topârcea, satul bunicului 
lui Topârceanu, mama se născuse la Burdujani. Au 
venit în Dobrogea după 1878, li s-a dat pământ și 
n-au mai plecat. Tata avea 15 ani când a venit oier la 
alde Șerbănescu din Seimeni. La 17 ani a „furat-o” 
pe mama. 

Naș le-a fost primarul din sat. Și-a sporit 
gospodăria cu oi multe. Mama a avut 12 copii. Pe 
unii i-a secerat moartea repede. Am rămas: cel 
mare, Anton – grefier, Petre – cizmar cu atelier în 
Cernavoda, Stan a fost al treilea, apoi eu, Vasile, 
ultimul. Am avut și o soră Maria, în Cernavoda, dar 
a murit de curând. 

Eu, Vasile Greavu, am făcut cinci clase primare. 
Și m-am ocupat cu cititul. Am avut o bibliotecă 
bogată – cam un vagon cu cărți. Le-am dat, o parte 
d-nei Constanța Călinescu pentru Biblioteca din 
Constanța.

 În afară de citit m-am ocupat cu cizmăria, 
tinichigeria, frizeria, dentistica. Adică am scos 
măsele la oameni. Am făcut și rogojini, am construit 
patru țambale cu coadă de oțel. Am cântat și la 
vioară.

 În 1921 tata i-a cumpărat lui Stan o vioară. 
Nu știu ce a făcut cu ea, dar i-a spart fundul. Am 
reparat-o. Apoi am învățat și-am fost și pentru alții 
profesor de vioară. 

Stan Greavu a scris bibliografia Dobrogei 
colindând peste o sută de sate. Când a venit Jean 
Bart prin Cernavoda, Anton, fratele cel mare, i-a 
dat caietele lui Stan: Bibliografia Dobrogei 425 a.Hr. 
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- 1928 d.Hr. A apărut în același an la București, în 
editura Cultura națională. Dar înainte fusese tipărită 
în casa lui Ilie Popescu din Cernavoda, vis-a-vis de 
Comenduire. 

A fost și ziarist fratele meu, Stan. În Bazargic a 
tipărit „Sentinela română”, în Cernavoda a fost 
ziarul „Danubius” la care scria, la Constanța trimitea 
articole la „Straja Dobrogei”. Scria și la „Dobrogea 
Jună” pe vremea când apărea jumătate românească, 
jumătate bulgărească, la „Marea Neagră”. 

Prietenii săi cei mai buni erau la Constanța: 
Dumitru Chirilă, Alexandru Zavrigeanu din Siliștea, 
Ionel Prună. Jucau piese de teatru, recitau. Era 
grozav în toate. 

Iată, dau pentru muzeul din Cernavoda aceste 
două caiete de însemnări ale lui Stan, fotografiile 
familiei noastre și țambalul cu coadă de oțel. Să fie 
un început de bun augur.” 

Din păcate, obiectele donate de Vasile Greavu 
nu au mai ajuns vreodată în colecția Muzeului local, 
dar un text pe care l-am reprodus și în monografia 
Cernavodei, a fost copiat dintr-unul din aceste 
manuscrise. 

„CÂTEVA ZILE DE ŞCOALĂ SUB OCUPAȚIE”
de Stan Greavu Dunăre

Parc-a fost un vis anul 1917, anul zbuciumărilor şi 
al durerilor pentru bieții Dobrogeni, care, în timpul 
evacuării inamice, părăsiseră casa şi tot ce aveau, 
refugiindu-se care încotro vedea cu ochii fugind din 
fața inamicului.

După câteva luni de pribegie, țăranii sătui 
de mizeriile războiului îndurate prin Moldova şi 
Muntenia, au început a se întoarce unul câte unul pe 
la vetrele lor, mai ales cei de pe lângă malul Dunării.

În sate, au găsit numai jaf: case dărâmate, 
coşare arse, fără vite, curți fără garduri etc., etc., şi 
o mulțime de alte stricăciuni, încât era numai jale pe 
bieții Dobrogeni.  

Aşezați pe la casele lor, începură a mai îndrepta 
din stricăciunile pricinuite de război, care erau 
foarte mari.

Prima grijă a lor fu să repare o casă, singura 
care mai rămăsese cu zidurile bune, dar fără 

acoperiş, fiind mai la adăpost de viforul pustiitor 
al duşmanilor, pentru şcoală, trezindu-se în sufletul 
țărănimii importanța şi nevoia de şcoală. Ca bănci, 
serveau un fel de mese lungi pe care scriau şi citeau 
de minune. 

Dar cu toate acestea, nici unul din elevi nu se da 
lenii. Fiecare căuta să întreacă pe colegul său. Cu 
toții erau 84 elevi, 45 în clasa I, 26 în clasa a II-a şi 
jumătate din noi urmam de dimineață, iar alții după 
masă. 

Şcoala fu pusă sub patronajul domnişoarei M. 
Şerbănescu, o martiră, care făcea sacrificii pentru 
a da o învățătură instructivă, folositoare şi potrivită 
pentru mintea micuților elevi. 

Îmi pare c-a fost azi, atunci când cu ghiozdănaşul 
la subsuoară, porneam către şcoală pentru care 
aveam un mare respect. Aveam 12 ani şi urmam în 
clasa a V-a. Câte planuri nu aveam pentru viitor! Nu 
mă gândeam că ce va fi mâine.

Tocmai când se aşezaseră băieții (vorba 
românului) cu dinții pe carte, o nenorocire mare 
căzu peste capul nostru şi peste şcoală... Bulgarii.

Acest popor de neam barbar voia cu orişice chip 
a transforma şcoala noastră în şcoală bulgărească.

Dar toate pregătirile lor se făcură aşa de secret, 
încât tocmai când aduse învățător bulgar în sat, 
simțiră băieții ce-i aşteaptă. 

Învățătoarea, cu o zi înainte, ne cheamă la 
şcoală împreună cu părinții. Acolo, ținu un discurs 
înflăcărător, arătând răul cel mare ce-l vom face de 
ne vom înstrăina limba românească, îmbrățişând 
limba poporului bulgăresc. Apoi arătă cu câte 
străduințe de-ale strămoşilor s-a păstrat neatinsă 
şi neînstrăinată; şi cum, acuma, când suntem 
în cea mai grea cumpănă, să ne-o lepădăm? La 
sfârşitul discursului, mic şi mare aplaudau cuvintele 
domnişoarei, pline de adevărată iubire de patrie.

Am plecat pe la casele noastre mândri de numele 
şi limba ce vorbim.

Zadarnică fu plimbarea dascălului bulgar şi 
a ceauşului la şcoală, căci o găsi pustie. Îndată 
pricepu ce stă la mijloc şi se hotărî a ne duce forțați 
la şcoală”.

„Ne trebuie școală nouă și profesori noi. 
Nu în câtă pregătire i-a dat școala este sau nu profesor, ci în câtă 

dragoste, convingere și viață produce el în școala sa.”
Stan Greavu Dunăre
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Primitivi în Lumea Nouă – Nativii din America de Nord (VII)

O Cenușăreasă amerindiană
drd. Mirela STAICU

Povestea Cenușăresei e mai mult decât rags-
to-rich (trad. „de la zdrențe la bogăție”). Este o 
aspirație omniprezentă de autodepășire, prin 
forțarea limitelor destinului. Atingerea unui 
deziderat de împlinire, atât personală, cât și 
materială, dobândirea unei condiții superioare 
și împlinirea iubirii au fost mereu idealurile 
omenirii, indiferent de stadiul de civilizație în care 
s-a aflat. Iar Cenușăreasa le însumează, într-o 
poezie a vieții perfecte, dobândite datorită unui 
caracter aparte, dominat de bunătate, hărnicie și 
smerenie.  

„Cenușăreasa” alcătuiește, alături de „Scufița 
Roșie”, „Hansel și Gretel”, „Frumoasa din pădurea 
adormită” și altele, canonul basmului propriu-
zis în cultura europeană1. Însă răspândirea acestei 
povești este covârșitoare, fiind regăsită la aproape 
toate popoarele lumii. Subiectul s-a constituit în 
sursă de inspirație pentru romane ca Jane Eyre, de 
Charlotte Brontё, Mica prințesă, de Eliza Hodgson 
1 Jack Zipes, Why fairytale tales stick, Routledge Taylor&Francis Group, New 
York – London, 2006, p. 1.

Burnett sau chiar pentru producții cinematografice 
recente. Cenușăreasa este povestea fetei 
zdrențăroase, persecutate de mama vitregă și de 
fetele acesteia, care izbutește să își schimbe soarta 
cu ajutor, prefigurat în mama sa moartă, un animal, 
o zână sau altă ființă fantastică2. De multe ori, un 
prinț este implicat, dar și un obiect de recunoaștere 
a fetei sau chiar figura paternă care joacă un rol 
esențial în acțiune. 

Prima atestare a poveștii Cenușăresei datează din 
secolul al IX-lea, din jurul anului 850, fiind culeasă 
de Duàn Chéngshì, intitulată „Yѐ Xiàn”. În această 
variantă, ajutorul protagonistei ia forma unui 
pește, care este reîncarnarea mamei decedate. Este 
cunoscută importanța peștelui în cultura asiaticilor 
întrucât simbolizează bogăție, perechi de pești fiind 
oferite deseori tinerilor căsătoriți, asigurând avuție 
și armonie. În povestea lui Chéngshì se regăsesc o 
serie de elemente consacrate – mama vitregă rea, 
balul regal și micul pantof.3 În final, tânărul rege se 
căsătorește cu protagonista Sheh Hsien, iar mama 
vitregă și fiica ei sunt ucise cu pietre, dar, prin 
bunăvoința eroinei, sunt transformate în divinități 
ale pețitoarelor.4

2 Constantin Eretescu, Folclorul literar al românilor - o privire contemporană”, 
Editura Compania, 2004, p.263.
3 Donald Haase [ed.], The Greenwood Encyclopedia of Folktales And Fairytale 
Tales, vol. I, Greenwood Press, Westport, Connecticut, 2008, p. 201.
4 Constantin Eretescu, op. cit., p. 264.
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Alte versiuni ale basmului se regăsesc la japonezi 
„Benizara și Kakezara”, la ruși „Burenushka, the 
Little Red Cow”, la brazilieni „Dona Labismina” 
și chiar la africani „The Maiden, The Frog and the 
Chief’s Son”. Cea mai cunoscută variantă îi aparține 
lui Charles Perrault, basm publicat în 1697, în 
volumul Histoires ou conte de temps passé, intitulat 
„Cendrillon”. Celebră este și versiunea Fraților 
Grimm, din culegerea Kinder und Hausmärchen 
(1812), având titlul „Aschenputtel”, dar și cea a 
italianului Giambattista Basile, în Le cunto de li 
cunti (1634-1636), intitulată „La gatta 
Cenerentola”.    

Contactul cu europenii în epoca 
post-columbiană a determinat 
apariția unei versiuni autohtone a 
Cenușăresei și în literatura nativilor 
nord-americani. Există diverse 
variante – „Sootface”, „Smudge-
face”, „The Rough-face girl”, „Little 
Ashes” sau „The Indian Cinderella” 
– care au fost răspândite în zona 
Lacului Ontario, la triburile cu origini 
Algonquine, dar și în cultura Zuni. 
Toate au în comun imaginea fetei 
zdrențăroase, care deseori stătea 
lângă foc, murdărindu-se de cenușă.  

O variantă frecvent răspândită 
a fost fixată în scris mai întâi de 

Frank Hamilton Cushing, în Zuni Folk Tales (1901), 
cu titlul „The Poor Turkey Girl” („Fata de curcani 
cea săracă”). Este preluată apoi și reprodusă cu 
fidelitate de Stith Thompson în antologia Tales of the 
North American Indians (1929)5, având doar titlul 
schimbat în „Cinderella” („Cenușăreasa”), pentru a 
marca asemănarea cu basmul european consacrat. 
De altfel, narațiunea este plasată în capitolul al VIII-
lea, intitulat „Povești împrumutate de la europeni“ 
(Tales borrowed from the Europeans).

Conform catalogului ATU6, povestea amerindiană 
se încadrează în tipul ATU 510 Cinderella and Cap 
o’Rushes, existând și o serie de motive universale, 
din indexul7 lui Stith Thompson, care se pot 
identifica: A972 Indentions on rocks from prints 
left by man (beast), B120 Wise animals și B210 
Speaking animals. : A972 Indentions on rocks from 
prints left by man (beast), B120 Wise animals și 
B210 Speaking animals. 

Marian Roalfe Cox studiază versiunile 
Cenușăresei, publicând, în 1893, la Londra, o 
culegere cu 345 de variante cunoscute la acea 
vreme: Cinderella. Three Hundred and Fourty-Five 
Variants, pe care le grupează în trei tipuri. O sută de 
ani mai târziu, Alan Dundes dedică un studiu amplu 
variantelor poveștii Cenușăresei, pe care îl publică, 
în 1982. Cinderella. A Casebook  reunește eseuri și 
articole despre versiunile adunate în mai bine de 
5 Stith Thompson, Tales of the North American Indians, Indiana University 
Press, Bloomington, 1929.
6  Uther, Hans-Jörg, The Types of International Folktales: A Classification and 
Bibliography, 3 volume, FF Communications no. 284-286, Helsinki 2004 
(siglat ATU).
7 Stith Thompson, Motif-Index of Folk-Literature. A classification of narrative 
elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Medieval Romances, Exempla, 
Fabliaux, Jest-Books and Local Legends, 6 volume, Indiana University Press, 
Bloomington, 1955. 
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100 de ani, de la popoare din toată lumea.
Protagonista versiunii amerindiene este o fată 

săracă și foarte precar îmbrăcată, care este pusă 
să îngrijească de o turmă de curcani, lângă orașul 
Matsaki, numit și Salt City (Orașul de Sare). Într-o 
zi, fata cu turma de curcani trece pe lângă Old Zuni 
(Vechiul Zuni) și aude anunțul pentru marele Bal dat 
în cinstea Păsării Sacre, la care, desigur, nu poate 
participa. Zilele ce urmează o găsesc pe tânără 
suspinând la vederea pregătirilor, astfel că primește 
un ajutor neașteptat din partea curcanilor, care se 
dovedesc a avea puteri supranaturale. Aceștia o 
pregătesc pentru bal, oferindu-i haine și podoabe 
unice, pe care le obțin scuipând. Tânăra merge la 
dans, primind însă interdicția de a zăbovi. Ajungând 
acolo, toți participanții, chiar și căpeteniile triburilor, 
rămân uimiți de frumusețea ei, astfel că fata este 
prinsă în joc, uitând complet de curcani și de 
avertizarea acestora. Realizând că este târziu, fuge 
către ei, însă păsările pleacă, scăpând din captivitate 
și concluzionând că fata nu era demnă de a dobândi 
averi materiale.

Finalul este surprinzător, întrucât nu aduce finalul 
fericit așteptat, pe care îl regăsim în majoritatea 
versiunilor Cenușăresei, ci oferă o explicație pentru 
existența numeroaselor turme de curcani, dar și 
pentru modul în care s-au erodat munții Canon 
Mesa. Astfel, dacă până la un punct, narațiunea 
urmărește modelul, sfârșitul îi conferă caracter 
de legendă etiologică, așa cum este cazul și altor 
povestiri de acest tip. Popoarele primitive, aflându-
se în strânsă legătură cu natura și cu divinitatea, 
caută să cunoască mediul înconjurător, inserând 
chiar și în povestea aspirațiilor, concretizată în basm, 

explicații pentru existența unor 
fenomene ale naturii, formelor 
geografice, florei sau faunei. 

Însemnările lui Stith 
Thompson asupra acestei 
narațiuni8 susțin că această 
poveste pare a fi autentică, 
dacă persoana care citește nu 
cunoaște varianta europeană. 
Există o simetrie a devenirii și a 
renunțării la strălucire, realizată 
printr-un soi de ritual/descântec 
al păsărilor care cântă și dansează 
în jurul fetei, atunci când îi 
transformă hainele ponosite în 
îmbrăcăminte de gală.

Existența unor toponime 
exacte subliniază caracterul de 
legendă – Matsaki sau Salt City, 
Thunder Mountain, „Old Zuni – 
the Middle Ant Hill of the World”. 

Dance of the Sacred Bird este balul balurilor, un 
ritual dedicat păsării, atât de venerată de populațiile 
indigene din America de Nord, fiind cea care poate 
face legătura între spațiul terestru, al muritorilor, și 
cel astral, al divinității. Pasărea, ca ființă superioară 
care ordonează și reglează echilibrul lumii, este cea 
care hotărăște destinul tinerei care, dorindu-și mai 
mult, va pierde chiar și puținul pe care îl avea, prin 
încălcarea interdicției.  

Curcanul are o însemnătate aparte în cultura 
nativilor nord-americani. Este binecunoscut faptul 
că Ziua Recunoștinței, sărbătorită toamna târziu, 
presupune strângerea familiei la o cină al cărei fel 
principal conține un curcan. Turmele de curcani 
erau cele care asigurau supraviețuirea triburilor, 
fiind extrem de răspândite în America de Nord. 
Nativii i-au domesticit și le-au folosit penele pentru 
împodobirea obiectelor de vestimentație. Însă 
semnificația acestei păsări este mult mai profundă. 
Ca simbol al abundenței, curcanul este un totem 
care deschide calea către împlinirea în viață, 
sugerând omului să fie mulțumit cu ceea ce are sau 
este și să nu caute fericirea în dobândirea lucrurilor 
materiale. De asemenea, amintește omului să 
dezvolte și să păstreze o relație armonioasă cu 
natura, care se constituie într-un element esențial 
al bunăstării și al traiului tihnit.9

8 Stith Thompson, The Folktale, The Dryden Press, New York, 1951, p. 127-
128.
9 Elena Harris, „Turkey Spirit Animal”, http://www.spiritanimal.info/turkey-
spirit-animal/, accesat 10.09.2017.



12   DATINA

Povestea vorbelor

A vorbi de-(a) călare
Ioan ADAM

Să zăbovim câteva clipe pentru a examina  relaţia 
românului cu calul. E ciudat că în comparaţiile 
poetice populare animalele mari (şi calul este unul 
dintre ele!) nu sunt insistent puse în legătură cu 
omul. Fluturele, albina, cucul, lebăda, porumbelul, 
turtureaua, păunul, rândunica, ciocârlia, 
privighetoarea, cioara chiar, oferă prilejuri de analogii 
delicate, inventariate şi 
clasificate de Ion Coteanu în 
Stilistica funcţională a limbii 
române1, calul însă nu. 

Ceva din vechiul mit al 
centaurilor stăruie totuşi 
în folclorul românesc de 
vreme ce calul şi călăreţul 
nasc doimea cea de o fiinţă. 
O ghicitoare din Vaşcău, 
publicată de Artur Gorovei 
în Cimiliturile românilor, 
pune la încercare inteligenţa 
cititorului, îndemnându-l 
să afle cine se ascunde în 
această făptură de basm: „Pe 
drum merge şi grăbeşte,/ 
Unde încet, unde mai iute;/ 
Urechi patru şi ochi patru,/ 
Iară unghii douăzeci şi patru”. 
Răspunsul este, desigur, 
călăreţul. În registrul liric, 
această simbioză capătă o 
strălucire aparte: 

Nu ştiu soarele răsare, 
Ori mi-i bădiţa călare;
Şi se suie tot mai sus,
Bădiţa pe deal s-a dus. 

Psihologia călăreţului diferă net de aceea a 
pedestraşului, implicând un plus de mândrie, 
atitudine care pare să aibă un substrat latin. Într-

1 Vezi capitolul Sfera semantică a comparaţiilor poetice populare, în Stilistica 
funcţională a limbii române, ed. cit., p. 141-159.

adevăr, la romani, clasa cavalerilor, clasă militară 
prin excelenţă, avea un fel aparte de-a vorbi, de sus: 
sermo equestris, opus categoric limbajului umil, 
sermo pedestris, al celui ce nu se înalţă decât pe 
propriile picioare. 

Corpurile de elită ale armatelor medievale 
româneşti erau compuse din roşiori, adică din boieri 
mai mari ori mai mici îmbrăcaţi în roşu, care slujeau 
în cavalerie. Aceştia vorbeau bineînţeles de-(a)  
călare, adică sfidător, cu trufie. În finalul romanului 
Neamul Şoimăreştilor, Sadoveanu îl descrie pe 
boierul Stroie Orheianu într-o poziţie caracteristică:

– Ce te miri aşa de tare, căpitane Tudore? strigă 
apoi deodată boierul cu semeţie. Ce mă priveşti 
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astfel? Îţi pare ciudat? Ieri ai fost tu tare şi astăzi 
sânt eu!...[...] 

Boierul atunci smunci năpraznic frâul calului [...]
– Să nu cutezaţi, mişeilor! urlă Orheianu. Să nu 

cutezi, mişele! rânji el cătră Şoimaru. Te voi bate 
peste fălci, ca pe tatăl tău, şi voi spulbera pe toţi 
nemernicii ca tine...

 Izbucnind într-o mânie grozavă, de mult stăpânită 
sub vorbe blajine şi rânjite, – Orheianu îşi repezi din 
şa trupu-nainte, scuipă pe Şoimaru şi ridică asupră-i 
buzduganul, pe care-l scoase de sub cingătoare.2

De-(a) călare nu are însă numai sensul de a vorbi 
de la înălţime, de pe şaua calului. Sensul secund al 
expresiei este şi acela de fiinţă neobosită, proaspătă, 
care n-are nevoie de odihnă. Tabloul de coşmar al 
invaziilor străine pictat de Eminescu în vestita lui 
Doină mizează şi pe acest sens al termenului: 

Din Hotin şi pân la Mare
Vin muscalii de-a călare 
De la Mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin.
 
Orgoliul călăreţului sporeşte proporţional cu 

frumuseţea calului jucat în frâu în faţa mulţimii 
extaziate. Dacă ne-am lua după balada lui George 
Coşbuc, El Zorab, am fi tentaţi să credem că e vorba 
doar de un orgoliu arăbesc:

Arabii toţi răsar din cort,
Să-mi vadă roibul, când îl port
Şi-l joc în frâu, şi-l las în trap!
Mi-e drag ca ochii mei din cap
Şi nu l-aş da nici mort.
 
Poezia, publicată iniţial în Balade şi idile (1893), 

e o imitaţie superioară originalului, adică poemei 
Die Perle der Wüste (Mărgăritarul deşertului), 
aparţinând poetului german Moritz von Strachwitz 
(1822-1847), bard de origine nobiliară, cum stă  
mărturie chiar numele lui.

Bucuria de a stăpâni şi a etala un cal frumos 
nu i-a ocolit însă nici pe români, dovadă frecvenţa 
expresiilor a-şi juca calul, a-şi cunoaşte calul, de 
care sunt pline basmele româneşti. Prima, având 
sensul de a-şi face mendrele, a acţiona, deci, 
arbitrar, e folosită de armăsarul fermecat al lui 
Harap-Alb: 

2 Mihail Sadoveanu, Şoimii. Neamul Şoimăreştilor. Ediţie îngrijită de 
Constantin Mitru, repere istorico-literare alcătuite în redacţie de Andrei Rusu, 
seria Patrimoniu, Editura Minerva, București, 1973, p. 337-338.

Nu te teme, ştiu eu năzdrăvănii de ale Spânului; 
şi să fi vrut, de demult i-aş fi făcut pe obraz, dar 
lasă-l să-şi mai joace calul. Ce gândeşti? Şi unii ca 
aceştia sunt trebuitori pe lume câteodată, pentru că 
fac pe oameni să prindă la minte...3

De lumea cailor şi călăreţilor se leagă o mulţime 
de alte obiceiuri şi expresii. Omul cu mintea ascuţită, 
expert în arta aluziei, a vorbei în doi peri, bate şaua 
să priceapă iapa, în schimb nerodul umblă să facă 
uşor calului. Despre cel descurcăreţ în împrejurări 
grele, românul susţine, în stil modern, că e călare 
pe situaţie, dar pentru cel ce nu-şi respectă condiţia 
au apărut zicalele batjocoritoare: a ajuns din cal 
măgar ori a ajuns cal de poştă, sau, mai simplu, 
cal de bătaie. Despre insul nerealist, căruia-i zboară 
gândul la lucruri imposibile, se spune, tot în folclorul 
nostru, că visează cai verzi pe pereţi sau umblă 
după potcoave de cai morţi. 

O normă de conduită apărută pe vremea când 
oamenii se ajutau la greu, împrumutându-şi caii, e şi 
ea limpede: calul de dar nu se caută la dinţi, adică 
lucrurile primite cadou se iau aşa cum sunt, fără a 
ţine seama de valoare ori defecte. Vrăjitoarea, baba 
aflată în legătură ocultă cu demonii, era poreclită în 
mitologia românilor calul dracului, comparaţie pe 
seama căreia Coşbuc a scris o baladă, iar Caragiale 
o nuvelă celebră.

După atâtea expresii mai mult sau mai puţin 
spăimoase, mai rămâne să ne întrebăm de unde 
vine zicala la botul calului. A bea la botul calului 
înseamnă a bea în picioare, la plecare, ultimul 
pahar, în onoarea gazdelor şi pentru prieteşugul 
ce-l leagă pe oaspete de acestea.4 Expresia ascunde 
un mic tratat despre cuviinţă şi ospitalitate, noţiuni 
asupra cărora se cade să medităm mai mult acum 
când moravurile se degradează în năravuri. 

3 Ion Creangă, Poveşti, Amintiri, Povestiri, ed. cit., p. 99.
4 Expresia e folosită de Petre Ispirescu în basmul Voinicul cel cu cartea în mână 
născut: „După ce se chefuiră mâncând și bând cât le cerură inima, când fură să 
se scoale de la masă, zăcașul [invidiosul – n.n.] de proprietar ceru să le mai dea 
câte un pahar să bea, la botu calului, cum se zice.” (v. Petre Ispirescu, Legende 
sau basmele românilor, I. Ediţie îngrijită, note și comentarii de Aristiţa 
Avramescu. Prefaţă de Nicolae Constantinescu, col. Fundamente, Editura 
Fundaţiei Culturale Române, 1997, p. 68.)
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„Mi-ar trebui două vieți ca 
să fac tot ce îmi doresc....”                                                                                                                                      

  
Ana Maria ȘTEFAN

Te izbeşte câte un chip a cărui 
privire îţi rămâne ca o arsură pe 
retină, dar mai ales în suflet şi 
te năvăleşte sentimentul de a-i 
cunoaște povestea. Născută pe 
28 iulie 1964 în Medgidia, Lucia 
NICULESCU, profesor de design 
vestimentar la Centrul Cultural 
Județean Constanța „Teodor T. 
Burada”, ne dezvăluie cu nostalgie 
apropierea de această meserie 
pe care a iubit-o dintotdeauna. 
Cum mama sa era croitoreasă, 
curiozitatea copilului de 7-8 ani și 
încercările repetate, au făcut-o să 
fure meseria în timp record și să 
asimileze foarte repede tehnicile 
mașinii de cusut, chiar dacă mama 
se opunea întrutotul. 

„Când nu era acasă, mergeam singură la mașina de cusut, învățam și îmi făceam rochii, dar mama 
când le găsea, le dădea foc. Nu voia să învăț această meserie ca să nu mă chinuiesc ca ea, însă mie îmi 
plăcea foarte mult!”

Mai târziu, în clasa a-V-a, o nouă întâlnire cu croitoria i-a adus bucurie.

„La școală ne-a pus să facem un șorțuleț 
pe care am brodat doi puișori. M-a lăudat 
profesoara în toată școala, am fost foarte 
încântată”. 

De atunci, a exersat tot timpul, iar 
odată ajunsă la liceu, deja învățase arta 
cusutului, își confecționa singură rochiile 
și croia și pentru colege. I-a plăcut mult și 
partea artistică, fiind foarte bună la desen.

 „Mi-a plăcut să desenez, făceam 
portrete musafirilor, pe care le mai am și 
acum”. 

Astfel, fără sprijin din partea familiei 
și-a urmat pasiunea și a absolvit cursurile 
Facultății de Tehnologie și Chimia Textilelor 
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din Iași (1990), secția Design, fiind singura facultate de profil din țară la vremea respectivă. Au urmat 
prezentări de modă, expoziții și apoi s-a reîntors în Medgidia  unde și-a deschis un atelier. De la Medgidia 
a venit la Casa de Modă  „Corint” din Constanța, urmând, între  anii 1996-1999, cursurile de Grafică și 
Pictură la Școala Populară de Artă și Meserii, (actualul Centru Cultural Județean Constanța „Teodor T. 
Burada”). În anul 2000, profesoara de Design Vestimentar de la momentul respectiv, Aida Raichici, a intrat 
în concediu de maternitate și astfel, Lucia Niculescu a fost solicitată să preia clasa de Design vestimentar, 
în calitate de profesor. De atunci, activează la Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” 
unde își desfășoară activitatea cu pasiune și răbdare. 

Cursul de Design vestimentar este un curs de modă  în care cursanții sunt puși la 
curent cu tendințele actuale și își formează un stil personal. Anul I cuprinde ore de 
desen de crochiu și vestimentație. În prima parte se fac ore  de tehnologie – mașina 
de cusut, tipare, transformări și confecționarea unui produs vestimentar.  În anul II se 
predă istoria costumului și se creează elemente cu teme istorice, confecționându-se 
un produs vestimentar mai complicat.  În anul III, se realizează un proiect de diplomă 
care constă în cercetarea unei teme și confecționarea unui ansamblu vestimentar pe 
o temă dată. Cursul se încheie cu un examen de diplomă, în urma căruia se obține o 
diplomă eliberată de Ministerul Culturii și recunoscută de  Ministerul Muncii. 

„Multe eleve de ale mele și-au făcut ateliere de creație, au intrat la facultăți de 
profil atât din țară cât și din afară sau au avut prezentări de modă. Am realizat 
multe prezentări, expoziții și serbări de-a lungul anilor și aceste lucruri mi-au adus 
mari satisfacții. Orele mele se desfășoară într-un 
mod plăcut. Venim cu plăcere, aici împărtășim idei, 
experiențe, învățând în grup, contribuim cu toții ca 
într-un creuzet de idei. Fiecare cursant este diferit și 

pricepe altfel, însă la sfârșitul cursului, fiecare trebuie să plece cu un bagaj 
de cunoștințe atât în partea tehnică, cât și în partea artistică. Profesorul are 
datoria de a le menține cursanților atenția vie și de a le dezvolta talentul 
individual. Totodată am satisfacția că pe lângă aceste aspecte, reușesc 
să-i ajut să-și găsească și să-și definească un stil. Învață cum să-și combine  
produsele vestimentare astfel încât să capete o imagine echilibrată.”

De altfel, unul din punctele cursului este ca elevul să reușească să-
și găsească un stil prin  cunoașterea istoriei costumului, a tendințelor și 
diverselor tehnici. Ne mărturisește cu tristețe că,  de la un timp, cursanții nu 
mai sunt la fel de dispuși să muncească, nu mai sunt la fel de ambițioși, iar 
majoritatea sunt interesați doar de partea materială. 
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„Foarte rar există un elev care să  îmbine ambele talente – tehnic și artistic”. 
Pe toți cei care vor să devină designeri vestimentari, Lucia Niculescu îi sfătuiește să muncească mult 

și să se documenteze în permanență. „Profesia sună bine, însă nu ajungi designer vestimentar după un 
curs. Trebuie să muncești foarte mult, să fii în priză cu tendințele modei”. 

Deși cariera excelează în detrimentul vieții personale, Lucia Niculescu își petrece cel mai mult timp, 
veșnic neobosită, în atelierul de lucru unde se simte cel mai bine, iar asta  o face un exemplu remarcabil. 
Este unul dintre acei oameni pentru care cărțile constituie elemente vii și necesare în clădirea oricărei vieți 
autentice şi ne îndemnă în mod constant la studiu și lectură.

„Eu nu am viața personală, tot 
timpul mă gândesc la soluții, la noi idei, 
mă documentez în permanență, mă pun 
la curent cu ultimele tendințe pentru 
că moda este în continuă schimbare.  
Croitorie face mai toată lumea, însă 
croitoria de calitate e greu de făcut, e 
ca matematica!

Fire puternică și sensibilă totodată, 
Lucia Niculescu este acel gen de profesor 
care respiră propria materie într-un 
mod care îmbină pasiunea și rigoarea, 
iar în mijlocul acestei combinații, se 
găsesc o modestie și o sensibilitate care 
te amețește. La fiecare pas s-a lovit de 
obstacole  însă speranța că mâine va fi 
mai bine a ajutat-o să depășească orice 
greutate.

 
„Nimeni nu a fost acolo să mă ridice, așa că nu mi-am permis să cad!” 
Este perfecționistă și impune respect dincolo de propria statură și zâmbește rar, dar  atunci când o 

face, simţi că ceva frumos cu adevărat se întâmplă. Trăsăturile sale, dar mai ales ochii, redau cu fidelitate 
o personalitate puternică, un zbucium interior care mocnește și o lumină tulbure, ușor tristă în care parcă 
s-au ascuns toate  misterele lumii.

Își reproșează că nu își poate organiza timpul mai bine, că niciodată timpul nu îi este suficient și ne 
mărturisește că  i-ar plăcea să poată  citi, ori să vizioneze un film cap-coadă, fără să intervină vreo problemă.

„Nu reușesc niciodată să mă 
țin de planuri, să termin ceva la 
timp pentru că eu sunt creator 
și întotdeauna îmi vin idei, iar la 
final tot nemulțumită sunt. Mi-ar 
trebui două vieți ca să fac tot ce 
îmi doresc. Lucrul în echipă nu mă 
caracterizează, trebuie să fac eu cu 
mâna mea, indiferent ce, chiar și în 
familie, nu doar la lucru.”

John Galliano (fost Dior), este  
creatorul său de modă preferat, 
geniul lui o inspiră. Se inspiră de 
asemenea și din istoria costumului, 
natură, costumul tradițional și 
bineînțeles urmărește moda din 
toată lumea. Din punct de vedere 
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estetic, creațiile sale  au o apariție aparte, 
exprimând  o imagine plăcută  vizual și ne 
sfătuiește totodată să ne îmbrăcăm potrivit 
pentru ora și locul în care mergem și în ultima 
perioadă a remarcat cu bucurie că românii au 
grijă să se îmbrace bine. 

„Au început să învețe cum trebuie să se 
îmbrace în diverse momente ale zilei, pentru 
diverse ocazii și asta e plăcut. Totuși, există 
încă multe persoane care nu țin cont de vârsta 
pe care  o au și de fizic, și vor neapărat să fie în 
tendințe cu riscul de a cădea în penibil pentru 
că ținutele nu li se potrivesc.”

Deși avantajele în această meserie sunt că 
îți poți face o imagine vizuală după bunul plac, 
când vrei, atât pentru tine cât și pentru ceilalți, 
are totuși nemulțumirea că: „în Constanța 
nu poți să creezi. Trebuie să faci servicii, ești 
obligat să faci ce vor alții, nu ce-ți place ție.” 

După un timp, simțindu-se epuizată de 
lucrul cu croitoria, și-a descoperit și alte 
talente:

„Acum câțiva ani am decorat case, am 
pictat pereți și mi-ar plăcea  să lucrez la o 
firmă și să fac decorațiuni interioare, însă 
în Constanța nu există așa ceva. Cei care 
m-au ascultat până la finalitatea proiectului, 
au reușit să facă ceva frumos din punct de 
vedere artistic și asta m-a făcut să mă simt 
împlinită.”

Dincolo de omul frumos, descoperim un 
artist multilateral dezvoltat, căci, pe lângă 
design vestimentar, este pasionată și de 
designul interior, pictură, iar recent și-a 
descoperit pasiunea de a crea bijuterii. Lucia 
Niculescu se autocaracterizează  prin   bunul 
simț și bunul gust și ne face următoarea 
mărturisire: 

„Mă deranjează lipsa de bun simț și 
răutatea. Iar când fac ceva fac cu pasiune, 
fără pasiune nu fac, iar lucrul trebuie să fie bine făcut și cu simț de răspundere!”

Dacă ar putea, ar vrea să dea timpul înapoi, dar cu mintea de acum, fără a mai ține cont de părerea 
părinților. Marea este locul în care se simte cel mai bine, indiferent de anotimp, însă regretă că după 
absolvirea studiilor nu și-a luat repartiția.  

„Trebuia să merg la Timișoara, însă îndemnată de părinți am venit la Constanța, acum îmi pare 
rău...” O spune tristă și resemnată, ceea ce mă duce cu gândul că în fiecare din noi se găsește o genune 
a procreării, a metamorfozării și a renașterii, fiindcă marea este locul unde se naște totul și în care se 
întoarce totul!
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Nuanțe istorice ale spiritului dobrogean

Câteva repere despre  prezența vlahilor 
balcanici în Dobrogea – înainte de 1878
Maria PARIZA

În spațiul dobrogean, aflat sub dominație 
otomană, au existat și infiltrări ale vlahilor balcanici, 
alături de bulgari, greci sau sârbi, în special pe calea 
negoțului.  Astfel de așezări, deși izolate și greu de 
identificat, au atras atenția unor  istorici moderni, 
remarcându-se, cu astfel de semnalări, istoricul și 
editorul de documente Tudor M a t e e s c u. Într-
un material publicat în „Revista Arhivelor”1  (de fapt 
singurul  pe care l-am identificat, până în prezent, 
abordând chiar prin titlu această temă), autorul 
indică, succint, astfel de  surse documentare, din 
ultimele decenii ale dominației otomane, existente 
în Arhivele Naționale (fond Comitetul Carantinelor, 
fond Ministerul Cultelor și Instrucțiunii Publice) 
Accesând aceste informații, aflăm că astfel de 
așezări ale vlahilor balcanici au avut loc, în special, 
în zona Silistrei. 

Cea mai veche dată cunoscută este anul 1834, 
care-l menționează pe Sterie Bociami, aromân 

1 Tudor MATEESCU, „Aromânii în Dobrogea înainte de  1878”, în, Revista 

Arhivelor, nr. 3-4 (1993), pp. 13-20.  

stabilit la Brăila, care întreprindea călătorii la Silistra 
în scopuri comerciale. O  excepție o constituie un 
document care menționează că, în 1845, printre  
neguțătorii care veneau la Brăila figura N. Tafrali 
de la Tulcea, probabil un ascendent al cunoscutului  
arheolog și prozator dobrogean Oreste Tafrali, de 
sorginte aromână, născut la Tulcea, în 1876.  

Mărturii aleatorii, dar semnificative și relevante, 
se regăsesc și în puţinele scrieri narative,  referitoare 
la școlile românești din Dobrogea.2 Astfel, în 
mențiunile despre dascălul Costache Petrescu 
din Silistra,3 o figură remarcabilă a învățământului 
dobrogean, aflăm că, în anul 1867, acesta întocmea 
o statistică a românilor din localitate și menţiona 
că, în acel oraş, se găseau statornicite 10 familii 
de români macedoneni printre care „erau mai 
mulţi comersanţi,” care îşi dăduseră copiii la şcoala 
grecească până atunci, ceea ce îi arată ca fiind 
originari din Grecia, dar că „tocmai începuseră a-şi 
trimite copiii să înveţe în şcoala noastră, materna 
lor limbă”. Într-un raport al său către Ministerul 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice de la Bucureşti, 
Costache Petrescu adăuga următoarele: „ Am auzit 
că sunt cărţi imprimate cu litere romane în dialectul 
lor. Bine ar fi să am vreo trei sau patru exemplare 
istorice ca să le dau copiilor lor spre a le citi acasă 
şi cu acest mod să se întărească zelul de a apăra 
drepturile naţionale”(s.n). 4

În anul şcolar 1870-1871, dintr-o statistică 
întocmită de acelaşi dascăl al Silistrei s-ar  deduce 
că au  învăţat la şcoala română și copii de aromâni, 
putând fi recunoscuţi după numele de botez, 
de origine grecească (cu numele de familie 
românizate în – escu): Aristotel, Evanghele, Pericli, 
Demosten, Lefter, Efimia, Enachi, Pandeli, Stavri, 
Calliope, Eleftheria. De altfel, statistica lui Costache 
2  Ioan N. ROMAN, „Pagini din istoria culturii românești în Dobrogea înainte 
de 1877”, în, Analele Dobrogei, I, nr.3 (1920), pp.  355-388. 
3 Conduce școala din Silistra, unde tatăl său învăța copiii să scrie și să citească 
în limba română, încă din 1840. Întemeietor, în 1870, al Societății Române 
de Cultură și Limbă din Silistra. Vezi și: Ioan N. ROMAN, op. cit, p.355;    
***Valori ale civilizației românești în Dobrogea, Constanța, Colegiul Pedagogic 
Constantin Brătescu, 1993, pp. 27- 39.
4 MATEESCU,  op. cit., p.13;

Copiii Aromânilor  de azi  din Dobrogea - deprinşi  
să-şi cinstească  portul şi tradițiile
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Petrescu constituie, sub aspect 
onomastic, un impresionant 
tablou din toate ţinuturile 
româneşti.

Alte surse se leagă de  
numele revoluţionarului 
paşoptist, ardeleanul Nifon 
Bălăşescu (pedagog și monah, 
autor de manuale şcolare şi 
dicţionare) care s-a  ocupat de 
organizarea învăţământului în 
zonă. Într-un raport înaintat 
lui Ismail Bey, guvernatorul 
sangiacului Tulcea, în 1871, 
estima populaţia românească 
astfel:5 „ ...dintre aceşti români 
o mare parte sunt născuţi şi 
crescuţi, acolo s-au pomenit 
din vechime, neam de neamul 
lor ... alţii au venit acolo, mai în 
urmă din toată românimea din 
Dacia lui Traian, din România, 
din Moldova, Basarabia, 
Transilvania, Banat, Timişoara, 
Ungaria, Maramureş, ba chiar 
şi din Macedonia.”(s.n).

Acest guvernator (mutessarrif), Ismail Bey, al 
sadjacului Tulcea6, reprezintă un caz cam insolit, 
în ceea ce privește modul în care unii vlahi, din 
sudul Dunării, au luat contact cu  Dobrogea. Nifon 
Bălăşescu avea să mărturisească, în alte împrejurări,7 
că acesta era un fel de român macedonean, din 
Albania, trecut la islamism şi cu el au venit „ o 
mulţime dintre rudele şi cunoştinţele sale.” Aşa 
s-ar explica, probabil, și faptul că, dorind să aplice 
reformele Imperiului Otoman, a manifestat o 
atitudine pe care n-o întâlnim la nici unul dintre 
predecesorii şi urmaşii săi. El l-a sprijinit foarte mult 
pe Nifon Bălăşescu în înfiinţarea şcolilor româneşti 
în Dobrogea, numindu-l, în 1871, director al acestor 
şcoli. 8

Indicii  asupra unor astfel de  emigrări, ale vlahilor 
balcanici în spațiul românesc, sau cel al Dobrogei, 
în diferite circumstanțe  istorice, le putem regăsi și 
în producțiile folclorice ale aromânilor, în care apar 

5 Nifon BĂLĂȘESCU, „Românii din Turcia”, în,  Biserica și școala (Arad), 1, 
1877, p. 369;
6 Vezi, recent și:  N. ARITON, Tulcea la 1870. Povestea adevărată a lui Nifon 
Bălășescu, Ismail Bey și Charles Hartley, Tulcea, 2012. 
7 T.G. BULAT, „Un călător ardelean la românii din dreapta Dunării”, în Revista 
geografică română, V, nr. 3 (1942), pp. 120-122; BĂLĂȘESCU, „ Românii din 
Turcia”, în,  Cărțile săteanului roman, III, 1878, p. 127.
8 În anul 1870, înființează la Tulcea o școală primară, care astăzi îi poartă 
numele; între 1871-1875 îndeplinește funcția de director al școlilor românești 
din Dobrogea, înființând 21 de școli dintre care, 15 în județul Tulcea.

termenii „Vlăhie” și „Amarea 
Lae” (Marea Neagră). 9

Dincolo de nominalizările 
concrete, din diferite surse 
documentare, trebuie să 
avem în vedere  și faptul că, 
în Dobrogea, ca şi în celelalte 
provincii româneşti, nu poate 
fi exclusă confuzia vlahilor cu 
grecii, până în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea.  

Și presa dobrogeană  ne-a 
oferit surpriza identificării unor 
astfel de cazuri. Iată,  un exemplu 
din presa constănțeană, cel al 
comerciantului  Hristu Farmachi 
(numele atestând, probabil, 
un strămoş priceput în leacuri) 
despre care aflăm că, venind din 
Grecia, s-a stabilit la Cernavodă 
încă din anul 1864, devotându-
se comerţului cu cereale şi apoi 
administrării oraşului, fiind 
numit primar, în 1893. Într-un 
necrolog, publicat în numele 
redacției  Dobrogea jună, 

în 1919, imaginea acestui vlah, așezat pe aceste 
meleaguri, se conturează, astfel:

„Pe zi ce merge se răresc bătrânii care, de la 
redescălicătoarea românilor în Dobrogea, au mers 
ceas de ceas, pas cu pas alăturea de geniul, care a 
transformat această provincie din „pustie tristă și 
goală” în piatra cea mai nestemată de pe coroana 
Regală”.

Hristu Farmachi a fost unul dintre aceștia. 
Primind cu pâine și sare oștile române, care intrau 

la 1878 la Cernavodă, primar mai târziu al acestui 
orășel, martor permanent apoi la construirea 
Punții de fier care a legat pe vecie trupurile celor 
două surori române, întors dintr-o pribegie care 
i-a sdruncinat simțitor sănătatea, el poate închide 
azi ochii  liniștit, când trupele noastre pun din nou 
piciorul pe pământul lui Mircea cel Bătrân – pământ 
pe care cei patru feciori de-ai lui au fost sortiți ca 
să-l apere. Fie-i țărâna ușoară și amintirea veșnică”.    

Aceste mărturii, relativ sărace, sunt, totuși, 
suficiente, în a  reflecta  faptul că infiltrările 
individuale ale vlahilor balcanici în spațiul 
dobrogean, deşi  izolate, au fost  neîntrerupte, în 
timpul dominației otomane. 
9 V. NICOLESCU, „Cântece populare (aromâne cu motivul Mării)”. Text și note, 
în, Macedonia, II, nr. 8 (aug 1889), p. 152.

Copil aromân in port popular
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File de istorie

Toamna pătimirii noastre(lll)
Vartan ARACHELIAN

Regimentul 60 Infanterie, comandat de colonelul 
Stoenescu, regimentul care se acoperise de glorie 
în Dobrogea, în luptele de la Cocargea, a primit 
ordin să pornească în marș spre gara Mircea 
Vodă, o haltă feroviară de fapt, între Medgidia 
și Cernavodă. Încotro, mai apoi? Nimeni nu știa 
nimic și tot așa cum regimentul nu știuse nici cu 
cîteva săptămâni în urmă ce se întîmplă pe frontul 
dobrogean, unde sosise după un marș forțat și 
prin repetate transbordări cu trenul și cu vaporul, 
din Teleorman la Cocargea, nici de data aceasta 
nimeni n-avea – dintre oamenii regimentului – o 
cât de vagă idee de ceea ce se întâmplă pe teatrul 

de operațiuni din Carpați. Iată de ce, după atâtea 
lupte, și jertfe, și suferințe, ordinul de a pleca spre 
munți înveselea trupa. Și în ciuda faptului că marșul 
și îmbarcarea regimentului în cele patru trenuri s-au 
făcut cu grabă, voioșia continua să răzbată oboseala 
acumulată de viața de tranșee, de hărțuiala atâtor 
zile și nopți în prima linie. Ajungând la Ploiești, 
regimentul a fost cantonat în sudul orașului, unde 
se afla și restul Diviziei a 12-a de sub comanda 
generalului Găiseanu.

Fiind, deocamdată, în rezerva Armatei a II-a, 
regimentul a folosit din plin puținul repaus din 
spatele frontului. „Pentru prima oară de la plecarea 
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din Slatina – își amintește comandantul, viitorul 
general Al. I Stoenescu – avusesem ocaziunea a mai 
fi adunați la un loc, corpul ofițeresc și trupa. Grija 
mea a fost ca toți, fără ex cep ție și obligatoriu, să ia 
baie de curățenie, pe care am aranjat-o la spitalul 
Crucii Roșii. S-a îmbunătățit hrana oamenilor și li s-a 
dat odihna cuvenită.“ A doua zi, la ora 4 dimineața, 
regimentul a fost pornit pentru gara Ploiești, unde a 
început îmbarcarea, iar la ora 10.10 a plecat primul 
tren; celelalte l-au urmat la scurtă durată. Era mare 
grabă, se ceruseră ajutoare grabnice de către Divizia 
22-a, care se retrăsese de la frontieră aproape de 
Câmpulung. Inamicul ocupase Dragoslavele și era 
gata să cucerească orașul.

Tăvălugul german continuă să distrugă totul 
în cale: o dată cu stăpînirea Mateiașului, pantele 
dinspre nord ale dealului sunt în mâinile sale. 
Soarta apărătorilor e legată de un fir de păr. Pînă la 
Câmpulung mai sunt doar 8 kilometri. Regimentul 
50 părăsește poziția și se retrage în dezordine în 
oraș. Din fericire, coman damen tul român se află, 
de data aceasta, la înălțimea situației. Spărtura este 
umplută cu trupele proaspăt sosite de pe frontul 
do brogean, soldații își recapătă îndârjirea și atacul 
pe care-l vor da va fi de o rară violență. În zilele 
următoare, vrăjmașul este aruncat cu mari pierderi 
de pe Mateiaș, iar tranșeele pe care le vor săpa sol-
dații noștri pe pantele muntelui vor ține la respect 
atacurile re pe tate ale dușmanului. Prezent în linia-
ntâi a frontului, în această zonă grav amenințată, 
unde Falkenhayn, întrezărind străpungerea, 
îndreptase loviturile de ciocan, generalul Averescu 
a luat măsuri pentru o contraofensivă curajoasă 
cu ajutorul unei divizii rusești – a 3-a de tiraliori 
siberieni, care fusese retrasă din Dobrogea unde 
abia sosise, pentru a forma rezerva generală 
a Corpului II. O bri gadă a diviziei e îndreptată 
spre Pietroșița, iar cealaltă la Bușteni. Deziluzia 
generalului va fi însă tot atât de mare ca și speranța 
pe care o nutrise prin această contraofensivă.

„Este o fatalitate – se întreabă el în jurnalul 
său de campanie – care mă urmărește pe mine, 
sau destinul voiește ca țara să treacă printr-o grea 
încercare!? Totul era pregătit pentru atacul de la 
Nămăiești și pregătit în așa mod încât izbînda era 
mai mult ca asi gurată. Iată acum că se repetă cele 
întîmplate la Flămânda, cu deo sebire că de astă 
dată revocarea a precedat începerea operațiunilor 
propriu-zise.“

După două săptămîni de acalmie, situația 
devenea critică pe frontul dobrogean. Simțind ca 
iminentă străpungerea prin zona Cîmpulungului, 
Marele Cartier General al armatei germane începu să 

reactiveze frontul dobrogean condus de Mackensen 
pentru a apropia cu un ceas mai devreme cele două 
fălci enorme cu care menghina inamică ținea să 
sugrume în ființa ei țara românească prin întâlnirea 
celor doi militari – Falkenhayn și Mackensen – în 
inima țării, Bucureștiul.

În timp ce noi – prin dislocarea multor unități din 
sudul țării – reușisem să fixăm apărarea în Carpați, 
în sudul Dobrogei, în spa tele unei acalmii aparente, 
frontul lui Mackensen fusese întărit cu alte trupe. 
El dispunea acum de 96 de batalioane și 28 de 
esca droane, în timp ce artileria își înmulțise gurile 
de foc. Frontul nostru slăbise aici considerabil, iar 
trupele rusești care înlocuiseră – în bună parte – pe 
cele plecate spre Carpați erau, în majoritate, lipsite 
de experiența războiului.

Armata a III-a bulgară trecu sub comanda 
directă a feldma re șalului avându-i în subordine în 
aripa stângă pe generalul Toșev, iar în flancul drept 
pe generalul Cantargiev. Noua divizie germană co-
man  dată de generalul von Galwitz fusese dispusă 
în fața Topraisarului unde Mackensen concentra 
întreaga artilerie grea germană și două regimente 
de artilerie grea bulgară.

În timp ce la Medgidia, la Comandamentul 
româno-rus, gene ralul Zaiancikovski discuta cu 
febrilitate – și chiar luase dispoziții pentru trimiterea 
în permisie a unor ofițeri – în ziua de 6/19 oc tombrie 
de pe vârful unei movile, Mackensen, secondat de 
șeful său de Stat Major, generalul Tappen, dădu 
semnalul ofensivei pe un front larg de 70 km.

La ora 6.30 dimineața, o formidabilă canonadă 
de artilerie – care întrecea tot ce se putuse vedea 
pe frontul dobrogean – dirijată de cinci aeroplane 
care virau deasupra liniilor de apărare, cădea cu 
o forță ucigătoare asupra trupelor noastre. Dar 
înainte de a exista în istoria eroismului românesc 
Mărăștiul, și Mărășeștiul, și Oituzul, aici, în 
Dobrogea, la Topraisar, s-a înscris prima împotrivire 
în crâncenată sub lapidara exclamare a bărbăției: 
„Pe aici nu se trece!“ În fața ucigătoarelor ciocane 
de foc și oțel se afla Divizia a 19-a a colonelului 
Constantin Scărișoreanu. Poziția română de la 
Toprai sar era situată într-o cîmpie netedă ca palma. 
Între Topraisar și Amzacea, oamenii veniți de la 
coarnele plugului, acum îmbrăcați în haine militare, 
construiseră cu aceeași trudă cu care smulgeau pă-
mântului pâinea cea de toate zilele o poziție de 
apărare după toate regulile războiului modern. 
Prima linie era formată din tran șee pentru trăgători 
și adăposturi individuale pentru observatori. În 
spate, așezate pe patru rânduri, veneau rețelele 
de sârmă ghimpată. Ele protejau liniile principale 
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de rezistență aflate în urma lor la o distanță 
de 150 metri. Tranșeele, săpate adânc pentru a 
adăposti apă rătorii în picioare, erau legate între 
ele și comunicau cu „spatele“ prin lungi coridoare 
subterane. Rezervele materiale se găseau sub o 
puternică protecție de grinzi și pământ.

În aceste tranșee se aflau ostașii colonelului 
Constantin Scări șo reanu, care, de la începutul 
campaniei din Dobrogea, se lupta seră necontenit. 
În centrul poziției se găseau trupele brigăzii Poetaș, 
a lui „taica Stan“, cum îl numeau între ei vitejii 
soldați ai Regimentelor 9 Vânători și 40 Călugăreni. 
Simțind iminența atacului, eroii de la Amzacea au 
cerut să li se aducă steagul regimentului. Sub ploaia 
de obuze, în timp ce muzica intona Deșteaptă-te, 
ro mâne!, toți au jurat pe steag că nimic nu-i va face 
să dea înapoi în fața puhoiului dușman. Și aveau să 
se țină de cuvânt.

Efectele artileriei grele inamice sunt 
înfricoșătoare. Zguduirile exploziilor deranjează 
mecanismele tunurilor noastre și le fac de 
neîntrebuințat. Baterii întregi, țintite de inamic, 
sunt scoase din lup tă prin uciderea oamenilor și a 
animalelor. Tranșeele și adăposturile sunt lovite în 
plin și mulți apărători sunt îngropați de pământ.

Protejat de ploaia de oțel, inamicul atacă în valuri 
succesive. În poziția principală, în fața oamenilor 
colonelului Stan Poetaș două zile și jumătate 
inamicul mușcă doar pământul invaziei sale și nu se 
poate apropia de liniile noastre decât sub lințoliul 
nopții. El recunoaște imposibilitatea de a realiza 
străpungerea aici. Și pro babil că tot acum va căuta 
în lungul șir al războaielor sale măcar o ana logie 
cu o astfel de îndărătnică rezistență și o găsește cu 
lupta de la Saint Privot, în apropiere de Metz. Atunci, 
la 16 august 1870, în fața acelui sat, asaltul gărzii 
prusace s-a sfărâmat – lăsând pe câmp peste șase 
mii de morți – în fața pozițiilor franceze ocupate de 
armata lui Conrobert. Acum, în fața Topraisarului, 
din nevoia sa organică de exactitate, dușmanul se 
vede nevoit să recunoască: „Mult sărbătoritul asalt 
de la Saint Privot și-a găsit aici repetarea. Terenul 
a fost însă la Topraisar mai dificil decât la Saint 
Privot, iar puterea de apărare a dușmanului mai 
mare, prin tehnica modernă. Noaptea, companiile 
s-au apropiat de rețeaua de sârmă. Ele încercau să 
taie în aceste sârme deschizăturile pentru asalt. 
Inamicul observă apropierea și revarsă valurile sale 
de foc. Dintr-o patrulă de ofițeri, compusă din 24 
de oameni, trimisă în recunoaștere, se înapoiară 
numai trei oameni. Sunt ceasuri de o excesivă 
încordare nervoasă.“ Disciplina de fier prusacă 
este înlocuită, pentru mo ment, cu posibilitatea 

de opțiune dată subordonaților din prima linie. 
Mackensen transmite Diviziei a 217-a germane 
această libertate de alegere: „Dacă contați pe un 
succes sigur, continuați atacul pentru cucerirea 
Topraisarului; în caz contrariu, întăriți-vă puternic 
pe poziția pe care sunteți.“ Inamicul s-a îngropat, 
la rândul său, în tranșee. Căci, cu toate sforțările 
făcute, cu tot bombardamentul distrugător, trupele 
române ale Diviziei a 19-a au rămas neclintite 
la posturile lor. Viteazul colonel Constantin 
Scărișoreanu a fost înaintat aici, la Topraisar, la 
gradul de general de brigadă.

Nu însă aceeași rezistență îndârjită întâlniseră 
inamicii în uni tă țile care înlocuiseră trupele 
române, plecate în Carpați. În centrul frontului rus, 
Divizia a 61-a și Divizia a 115-a au părăsit pozițiile, 
retrăgându-se spre Cobadin, lăsând ca prizonieri în 
mâinile Diviziei a 4-a bulgare 24 de ofițeri și 2 800 
de soldați. În acest moment critic Divizia a 3-a 
de tiraliori siberieni este chemată de urgență din 
Carpați, de la Bușteni și Pietroșița, pentru a întări 
frontul rus din Dobrogea.

… Aflată sub cizma ocupantului, Dobrogea 
cunoscu, după primul val de teroare și asasinate, 
exploatarea sistematică a resurselor sale în ciuda 
divergențelor pe care le isca acest străvechi 
teritoriu ro mâ nesc în cârdășia împătritei alianțe. 
Vorbind despre administrarea Dobrogei, părăsită 
de trupele noastre, după eroice fapte de arme, în 
amintirile sale, generalul Ludendorf proiectează 
o lumină asu pra intențiilor imperialiste care-și 
disputau acest colț de țară româ nească: „Faptul că 
Bulgaria ținea să ocupe toată Dobrogea nu era deloc 
conform cu interesele noastre. Porțiunea bulgară 
pe care n-o cedase României decât după al doilea 
război balcanic fu pusă imediat sub administrația 
bulgară conform tratatului din toamna anului 1915. 
(Deci, tratat iscălit și de vecinii noștri cu aproape 
un an înainte de intrarea noastră în război.) Astfel 
că Bulgaria fu îndemnizată cel puțin provizoriu. 
Să i se fi lăsat și restul Dobrogei și în același timp 
calea ferată Cernavodă-Constanța ar fi însemnat să 
i se dea, având în vedere situația mondială de pe 
vremea aceea, și ultima cale comercială a Europei 
Centrale cu Turcia; Bulgaria mai avea controlul 
căilor care treceau prin Salonic și Sofia. Pentru 
comerțul nostru cu Turcia, ar fi rezultat grave 
inconveniente de pe urma monopolizării acestui 
trafic de către Bulgaria. Comerțul nostru întâmpina 
destule greutăți, din cauza atitudinii egoiste a 
Austro-Ungariei. În Dobrogea, interesele germane 
se confundau cu cele austriece și turcești. Cu toate 
acestea, Viena păstra față de noi, în toate chestiunile 
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bulgare, o atitudine dubioasă. Așa că nu pu team să 
fim siguri de poziția pe care o s-o ia comandantul-
șef al armatei austro-ungare. Scopurile urmărite de 
mine contrariau, într-o oarecare măsură, interesele 
bulgare. Cu toate acestea am avut sa tisfacția să 
văd că toți aliații noștri consimt la instalarea 
unei administrații germane de etape în Dobrogea. 
Această administrație fu pusă sub ordinele Statului 
Major al grupei de armate a feldma re șalului von 
Mackensen și se întindea asupra întregului teritoriu 
de la frontiera de sud a vechii Dobroge românești 
până la o linie situată cam pe la 20 km spre nord de 
calea ferată Cernavodă-Constanța. Restul rămânea 
ca teren de operațiuni pentru Armata a III-a bulgară 
și ca atare fu încredințat administrațiunii bulgare!

Bulgarii făcură multe greutăți autorităților 
germane din Dobrogea, în capul cărora se afla 
generalul Kurt von Unger. Ba chiar reclamară și 
Marelui Cartier General. Am respins cu hotărîre 
soli citările bulgarilor care ceruseră să li se dea 
administrația etapelor și fusei susținut în chestiunea 
aceasta de atitudinea serviciilor germane care 
luptau cu mult curaj împotriva pretențiilor egoiste 
ale aliaților noștri“.

La Londra, în Camera Comunelor, Lloyd George, 
vorbind de îngrijorarea Aliaților pentru situația din 
România, declara:

„Nu pot da detalii asupra sforțărilor ce facem 
pentru a ajuta România, dar pot să vă asigur 
că guvernul recunoaște cu toată sin ce ritatea 
necesitatea de a da sprijinul său valoroaselor 
armate ro mâne în rezistența lor contra atacurilor 
sălbatice ce se dau. N-avem nici o îndoială că 
Germania concentrează toate puterile sale pentru 
a zdrobi România, nu numai din interes, dar mai ales 
din răzbunare deoarece acest viteaz popor a avut 
îndrăzneala de a sfida puterea Germaniei. Țările 
aliate sunt de acord asupra necesității și urgenței 
de a face toate eforturile pentru a proteja Armata 
Română în contra tentativelor de a o sfărâma. Nu 
pot spune mai mult astăzi“.

Nici mai târziu, la masa tratativelor de la 
Versailles, Anglia nu va avea prea multe de spus, 
deși ar fi avut atâtea de făcut pentru a consacra 
legitimitatea drepturilor noastre în fața Statelor 
Unite, care nu fuseseră implicate în înțelegerea 
de la București din 1916. Până atunci însă, Rusia 
țaristă, alături de Franța, Anglia și Italia nu-și vor 
respecta obligația pe care și-o asumaseră prin 
Convenția militară încheiată cu România privitoare 
la aprovizionarea ritmică cu o cantitate zilnică de 
300 tone de muniții și material de război.(…)

…În ciuda lipsurilor de tot felul în care alimentele 
și absența com bustibilului anunțau spectrul negru 
al foametei și al frigului, niciodată, ca-n toamna 
acestui an de grație 1916, iarna nu era aștep tată 
cu mai multă nerăbdare de suflarea românească. 
Vremea rea, zăpada, viscolul, înghețul erau 
așteptate ca aliați salvatori în blocarea frontului 
pe linia vechii frontiere. Bariera de gheață ar fi 
obligat inamicul să aștepte primăvara dincolo 
de porțile Carpaților, timp în care românii și-ar fi 
putut regrupa și reorganiza apărarea astfel ca la 
reluarea ostilităților cel puțin un echilibru de forțe 
și de disponibilități strategice să se fi realizat. Pe 
de altă parte duș ma nul, departe de a fi descurajat 
de repetatele respingeri ale asalturilor sale pe 
axa trecătorilor, știa că se află într-o întrecere 
strânsă cu calendarul acestor locuri și o decisivă 
amânată pentru primăvară ar putea fi – ținând 
cont și de mersul luptelor pe celelalte teatre de 
război – egală cu a vinde blana ursului din pădure. 
Publicația oficială a Marelui Stat Major german, 
după ce recunoștea că „intenția comandamentului 
suprem și a conducătorilor de grupuri, de a ocu-
pa trecătorile printr-o acțiune rapidă, n-a reușit“, 
stabilea ca obiectiv prioritar și urgent „să se 
încerce să se ocolească dușmanul, stră pungându-
se frontul printr-un alt loc“. Desigur, în aceeași notă 
de a recunoaște spulberarea unor intenții care 
se clădiseră pe sub es timarea capacității noastre 
defensive, prin apariția unor condiții obiective, 
Hindenburg, căpetenia armatelor germane, încerca 
să explice schimbarea intențiilor dușmane: „Noi 
stabilirăm la început că succesele tactice obținute 
până acum vor putea să fie folosite din punct de 
vedere strategic, așa încât de la Brașov să putem 
stră bate direct la București. N-am reușit însă a 
forța blocul stâncos, oricât de vitejește s-au luptat 
trupele noastre pentru fiecare pisc, pentru fiecare 
creastă. Mișcările noastre s-au oprit cu desă vâr-
șire cînd, la 18 octombrie o iarnă timpurie și aspră 
acoperi cu zăpadă munții și transformă drumurile 
în ghețușuri. Sub privațiuni și suferințe chinuitoare, 
trupele noastre se mul țu miră a ține pregătite părțile 
de munte cucerite, spre a reîncepe lupta cînd timpul 
și ocazia o vor permite din nou. Experiențele de până 
aici arătară că trebuiesc căutate alte drumuri decât 
acelea care duc de la Brașov peste partea cea mai 
lată a Carpaților Transilvaniei. Gene ralul Falkenhayn 
propuse străpungerea pe la trecătoarea Jiului.“

Deși trecătoarea din Valea Jiului se prezenta 
ca drumul cel mai ocolit pentru a pune mâna pe 
inima țării, Bucureștiul, a forța aici, unde Carpații 
sunt și mai înguști și mai scunzi, reprezenta o mare 
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îndrăzneală într-o scrupuloasă cântărire a șanselor. 
Și în timp ce ar mata noastră făcea sforțări teribile 
pentru a bloca trecătorile, aici, în spatele unei 
acalmii generale, ce urmase respingerii noastre 
pe linia vechii frontiere, Falkenhayn aduna forțele 
necesare să trans for me surpriza unor operații într-o 
decisivă confruntare pe frontul românesc. Forțele 
destinate ofensivei fixate pentru 10/23 oc tom brie 
erau – în cea mai mare parte – aduse din rezervele 
armatelor Puterilor Centrale și erau grupate în 
astfel de proporții, încât spar gerea, odată reușită, 
revărsarea acestei mase enorme în Câmpia Ro-
mână să înlăture orice rezistență încropită pe șesul 
dunărean și să întoarcă trupele române ce apărau 
trecătorile muntene ale Car pa ților. Odată pornit 
acest puhoi, luarea Bucureștiului și obligarea 
României de a ieși din război erau chestiuni ce 
decurgeau logic din dezvoltarea străpungerii 
perdelei subțiri de trupe pe care ro mânii o lăsaseră 
să apere această zonă a frontului. Mai mult decât 
atât, la sugestia generalului Berthelot (sugestie 
care devenea automat, așa cum am arătat, în 
această primă parte a războiului, directivă), în-
cepu retragerea unor trupe de pe acest sector 
tocmai la Pitești pentru asigurarea unor rezerve 
puse la dispoziția Marelui Cartier General. Măsura, 
rezonabilă în alte condiții, era aici riscantă, ți nînd 
seama de insuficiența și precaritatea mijloacelor de 
transport existente la acea dată în această parte a 
țării. Dușmanul se  pas tișa și aici, pe Valea Jiului: un 
atac frontal dat de infanterie pentru a fixa pe români 
în trecătorile Jiului și Buliga (Drumul Neamțului, cum 
i se mai zicea șoselei de aici), urmat de o manevră 
de învă lui re a aripilor de către cavalerie, care trebuia 
să înainteze până în Cîmpia Tîrgu Jiului, în spatele 
trupelor noastre. În același timp, un atac pu ternic 
avea să se abată și asupra Orșovei pentru a face 
imposibilă trimi terea trupelor în punctul cel mai 
critic al operațiunilor.

Dimineața zilei de 10/23 octombrie... Zăpada 
căzută peste noapte albise munții, iar ceața 
groasă făcea imposibilă observarea dușmanului. El 
renunță la pregătirea de artilerie, pentru a potența 
elementul de surprindere și, trupele sale, echipate 
în mantale albe, de culoarea zăpezii și a ceții, cu 
bastoane de munte și colți de fier la cizme, începură 
să se apropie neobservate de firava noastră linie de 
apărare. Orice rezistență părea destinată unui măcel; 
o compa nie românească avea să fie opusă unor 
forțe inamice de două-trei batalioane dotate cu 
numeroase mitraliere. Dar și de data aceas ta simpla 
raportare aritmetică se dovedea a nu fi exactă în 
confrun tarea de pe teren. La punctele Rostovanu, 

vârful Negru, Muncelul și Dealul Arcanului s-au 
opus soldații Regimentului 18 Gorj; țăra nii gorjeni, 
îmbrăcați de bogdaproste, înarmați rudimentar, 
dar cu inima vitează a omului care-și apără plaiurile 
natale, au luptat cu o îndârjire care a spulberat 
orice calcul aritmetic. O zi și o noapte, rezistând 
cu eroism asalturilor date de un dușman sigur de 
imensa lui superioritate și îmbătat de succesul ce i 
se părea cuvenit, trupele gorjene se retrăgeau din 
înălțime în înălțime, după ce prici nu iau inamicului 
pierderi însemnate. A doua zi dimineața, o lipsă 
de prevedere nenorocită anulează însă eroismul 
acestor soldați. Detașamentul Homoriceanu 
trimis în ajutor (format din două bata li oane de 
infanterie, o companie de cicliști și un escadron 
de călă rași) este surprins de inamic, pe o ceață 
deasă și o ploaie măruntă, și e făcut prizonier fără 
să tragă un foc. Bavarezii năvălesc în bateriile de 
artilerie de la aripa stângă a poziției, dar românii 
luptă cu disperare. Tunurile trag de la gura țevii și 
apoi artileriștii trec la lupta corp la corp. O bătălie 
sângeroasă se încinge în Poiana lui Mihai Viteazul 
între Regimentul 41 Infanterie și cele opt batalioa ne 
germane, care-l copleșesc numeric. El e nevoit să se 
retragă, salvând o parte însemnată din artileria sa. 
Puhoiul dușman are acum drum deschis. La Horezu 
se improvizează cu țărani și câțiva jandarmi, ajutați 
de cîteva tunuri de munte, o apărare disperată care 
dă putință evacuării întregului comandament al 
grupului de la Jiu. Inamicul, favorizat de teren, care 
cobora în terase, de la munte la câmpie, dă năvală. 
La aripa vestică el ocupă vârful Boroștenilor, în timp 
ce primele coloane ale cavaleriei germane încep 
marșul spre șes și în seara zilei de 13/26 octombrie 
ele erau la Vădeni, câțiva kilometri de Târgu Jiu. 
Se părea că revărsării inamice nici o stavilă nu 
ar mai fi fost în stare să i se opună. Comandantul 
grupului inamic, generalul bavarez von Kneussl, îi 
raportează lui Falkenhayn că „situația este extrem 
de favorabilă“. Și așa se și prezentau – din nefericire 
– lucrurile în această zonă a frontului. În fața 
acestei situații, generalul Culcer propuse înaltului 
comandament o măsură radicală: părăsirea Olteniei 
prin retragerea grupu rilor de la Jiu și de la Cerna în 
spatele Oltului. În pofida marelui șoc moral pe care 
avea să-l suporte țara, într-o astfel de eventualitate, 
rezistența noas tră, făcându-se pe o linie mai scurtă 
și bine în tărită, s-ar fi opus dușmanului cu mai 
mare eficacitate. Retra ge rea propusă de gene ralul 
Culcer avea să dezlănțuie, mult timp după război, 
ascu țite controverse în rândul specialiștilor militari. 
Fără a intra în detaliile polemicii, să notăm doar că, 
în perspectiva pe care avea s-o capete războiul pe 
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teatrul românesc, propunerea generalului Culcer, 
deși extrem de dureroasă, era logică. Până una-alta, 
însă, iată răspunsul sosit de la Periș, de la Marele 
Cartier General, răspuns adnotat de generalul 
Culcer: „În situațiunea actuală nu admit să se 
vorbească de retragere. Inamicul este și el obosit 
(!) și dacă caută să întoarcă vreuna din pozițiile 
noastre, poate fi și el întors la rândul său (cu ce?) deci 
trebuie contraatacat cu vigoare (cu ce?). Terenul nu 
se va ceda decât pas cu pas și contraatacând mereu 
(!!??)“. Intransigența MCG ascundea, de fapt, așa 
cum au fost făcute dezvăluirile mai târziu, opiniile 
generalului Berthelot și ale repre zen tantului 
comandamentului rus la MCG, generalul Beleaiev, 
care s-au opus cu vehemență oricăror retrageri 
fără lupte. Firesc, refuzând această soluție, 
Marele Cartier General i-a ridicat gene ralul Culcer 
comanda Armatei I, care fu încredințată generalului 
Dragalina, comandantului diviziei de la Cerna.

„Tata Dragalina“, cum îi spuneau între ei soldații 
acestui bă nățean plin de blândețe și înțelepciune, 
făcuse din divizia sa o adevărată trupă de elită, 
cum se va dovedi ea imediat. După ce discută cu 
predecesorul său planurile unei contraofensive 
plănuite de acesta pentru a-l împinge pe dușman, 
după o noapte de veghe, Dragalina plecă în defileul 
Jiului spre a vedea la fața locului situa ția gravă 
creată aici și pentru a ridica, prin exemplul său 
dovedit de atâtea ori molipsitor, starea morală 
a trupelor. Ajuns la Lainici, i se aduce generalului 
știrea că patrule germane au apărut în urma lui în 
defileu între Bumbești și Lainici. Înapoindu-se pe 
șoseaua îngustă a defileului, salvele trase asupra 
automobilului îl nimeresc pe general în brațul drept. 
După primul ajutor dat la repezeală, transportat 
la Craiova pentru a fi operat, o telegramă trimisă 
de suveran cere ca îngrijirile medicale să i se 
acorde la spitalul regal de la București. Excesul 
de zel al monarhului va fi fatal bătrînului oștean. 
Pe carnețelul lui cu copertele de mucava neagră, 
ultima însemnare care adusese liniștea în sufletul 
său: „În ziarul Dimi neața de azi, nr. 4528, citesc la 
rubrica Eroii noștri că fiul meu, căpitanul Dragalina, 
a fost citat cu ordin de zi, fiindcă a fost rănit în lupta 
crâncenă susținută cu dușmanul pe care l-a pus pe 
fugă, după ce i-a redus tunurile la tăcere. E cea mai 
fericită zi din viața mea“.

Astfel murea unul dintre eroii neamului 
românesc.

Pierderea proaspătului comandant căzu ca 
un trăsnet asupra Armatei I într-un moment în 
care frontul nostru era în genunile disperării. O 
nenorocire nu vine niciodată singură!

Resturile celor patru divizii române reduse la 
16-18 000 de luptători (la un loc!) reconstituie în 
nordul Dobrogei, pe linia Babadag-Măcin, o linie 
de rezistență. Se așteaptă Corpul al IV-lea siberian. 
Generalul Popovici, comentând știrea, îi spune lui 
Mar ghi loman: „Cu un corp nu se poate face nimic. 
În cel mai bun caz, el va contopi diviziile noastre și 
se va retrage în ordine pe podul de la Isaccea; căci 
podul Hârșova-Giurgeni a fost ridicat, nemai putând 
ajuta la retragerea trupelor noastre. Ne trebuie 
patru corpuri în Moldova și două în Dobrogea. Dar 
rușii se mișcă încet, cu rea-voință; nici un marș pe 
jos, le trebuie drum de fier pentru drumurile cele 
mai mici.“

De câteva zile, familia regală veghează la 
căpătâiul prințului Mircea. Împotriva tifosului nu se 
găsește leac. Copilul, în vârstă de trei ani, încetează 
din viață.

În grădina Legației germane de la București se 
face o des co perire senzațională: la o mică adâncime 
fuseseră îngropate, încă din perioada neutralității 
noastre, în acele timpuri când „Centralii“ ne făceau 
asidue făgăduieli și promisiuni pentru a ne câștiga 
alianța, lăzi cu explozibili destinate aruncării în aer 
a unor obiective vitale pentru Capitală, ca și microbi 
de răpciugă destinați animalelor. Cel care avea să 
le folosească fusese desemnat a fi atașatul militar 
al Regatului Bulgariei care, probabil, împiedicat în 
ultima clipă, fu gise peste Dunăre înainte de a-și 
îndeplini ignobila misiune.

La descinderea din grădina Legației germane 
a asistat și a semnat ca martor procesul-verbal, 
încheiat de autoritățile noastre, se cretarul Legației 
Statelor Unite ale Americii.

Cercurile politice de la București comentează 
îngrijorate lipsurile pe care le întâmpină armata: 
șrapnelele terminate, nu se mai trage decât cu 
obuze; proiectilele franceze care au reușit să ne 
par vină în parte, fiind prea mult calibrate, nu pot 
fi folosite; trupa este lipsită de încălțăminte: avem 
130 000 de căpute, dar nici o talpă, din care cauză 
soldații, la începutul acestei ierni, au tălpile de la bo-
canci legate cu sârmă! S-a dat ordin ca distribuirea 
conservelor să se facă numai celor din linia-ntîi, 
fiindcă încep să nu mai fie.

(Va urma)

(Fragment din romanul Toamna pătimirii 
noastre, de Vartan Arachelian, ediția a doua, 
Editura Rao, 2004)
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Material pentru istoria jurnalisticii dobrogene. 

Spovedanie

Lui Traian Brătianu
Viața mea a fost ca o pușcă de vânătoare, cu 

alice. Am fost un împrăștiat. Fără șansa de a mă 
realiza, pe deplin, în vreo direcție.  

De pildă, n-am putut ajunge un mare istoric. Am 
fost profesor, scriitor- zic unii-, aproape om politic - 
zic alții-, în fine, și scriitor la ziare, ceva mai sus de 
Rică Venturiano.

Astfel încât, la 72 de ani, am publicat vreo 7-8 
cărți de istorie, la care țin și dintre care care rămân, 
o carte despre chipul Dobrogei în jurul lui 1884 în 
Chestionarul Hașdeu- în colaborare-, o istorie a 
Partidului Țărănist Radical Grigore Iunian, o istorie 
a bisericii românești din Dobrogea până la 1878, 
o preistorie și o istorie a contribuțiilor românilor 
la ideea și realizarea Uniunii Europene și încă alte 
câteva. Precum și peste 200 de articole de istorie în 
reviste de specialitate.

Ștefan Cucu a avut ideea de a mă include între 
scriitorii/ cred eu, minor/ ai Dobrogei. În fond, am 
scris o carte de regrete cu un titlu fals, Nu, eu nu 
regret nimic, un jurnal de 500 de pagini între 1982-
1989 și vreo două cărțulii de paradoxuri și de versuri/ 
un moldovean a avut chiar ideea să mă includă 
în istoria românească și antologia aforismelor și 
paradoxurilor/.

Nu tot ce am publicat în ziare și reviste - vreo 
2000 de articole - reprezintă JURNALISM.  Unele 
sunt articole de cultură sau de atitudine, apărute 
în reviste de cultură, precum „Tribuna” de la Cluj, 
„Vatra” de la Târgu Mureș, „Tomis”, „Ex Ponto” și 
„Agora” de la Constanța.

Înainte de 1989: am debutat la „Viața 
studențească” prin 1959, am scris mai mult la  
„Făclia” din Cluj, la „Dobrogea nouă” din Constanța. 
În „Litoral” am avut, în câțiva ani, cu mult peste o 
sută de articole/ pe care n-am putut să le public 
într-o carte la editura Sport –turism, și-mi pare rău/. 
Tot la Constanța, am fost unul dintre întemeietorii 
revistei studențești „Ex Ponto”. 

În ultimii 20 și ceva de ani am publicat - și o 
fac aici cu omisiuni - în următoarele periodice 
din București: „Adevărul”, „Dimineața”, „Ziua”, 
„Cotidianul”, „Cronica Română”, „Vocea 

României”, „VIP economic și financiar”, „Vremea”, 
„Totuși Iubirea”, „Flacăra lui Adrian Păunescu” - 
acestea trei din urmă ziare și reviste ale marelui 
ziarist și poet Adrian Păunescu-,  „VIP parlamentar 
și guvernamental”, „Europa” -  care mi-a dat și 
un premiu pentru combativitate parlamentară-, 
„Urzica” - în care m-am regăsit-, „România Mare”.  
Or mai fi și altele.

Sunt convins că am publicat în mai multe 
ziare și reviste din țară, dar rețin  „Dialog” de la 
Călărași, „Cronica maramureșeană”, „Renașterea 
bănățeană”, „Apollon”  de la Urziceni, „Phoenix”  
de la Oradea. 

La Constanța, în „Cuget liber”, „Telegraf”, „Impact 
de Constanța”, „Agora”, „Impact” -  revista Poliției 
Constanța, „Oglinda de Constanța”, „Metamorfoze”. 

Am spus că am fost un împrăștiat: cronici literare 
și de artă, articole științifice de istorie în general, de 
istorie locală, paradoxuri, aforisme, confesiuni, sute 
de interviuri și, în cea mai mare parte, articole cu 
tentă politică.

Am fost în colegiul de redacție al revistei 
„Parlamentul”, „Talk Show”, inițial, și în cel al revistei 
„Flacăra lui Adrian Păunescu” și „Preda’s” -  revistă 
de artă. În fine, am fost întemeietor, redactor șef 
și director onorific al ziarului „Farul” din Constanța 
(1990-1992).

Dacă interesează, am predat la Facultatea de 
Jurnalistică a Universității „Andrei Șaguna” din 
Constanța, unde, o anume periaodă, am fost și 
decan, în care calități am condus lucrări de licență 
pe probleme de istorie a presei și am iscălit un 
număr de diplome de absolvire/ un mare număr 
dintre posesorii lor sunt azi ziariști/.

Dar vorba și despre sute de emisiuni la diverse 
posturi de radio și televiziune din țară, în cazul 
unora dintre ele am fost printre ințiatori, salvatori 
sau sprijinitori.

Asta e declarația pe care o fac liber și nesilit de 
nimeni, Azi, 08.12.2011

P.S. Traiane, reține ce e necesar, dar nu mă 
micşora la mai puțin de un metru 67 centimetri şi 
cumva 98 kg. 

Sinceritatea lui Gh. Dumitraşcu

In memoriam
Gh. DUMITRAŞCU
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Ce să vezi? E toamnă! De parcă voi nu știați! Că de simțit, nu o simțiti. E cald, e 
foarte cald și mă bucur foarte tare. Mai împușcăm o plajă până în octombrie, sper. 
Anul trecut, fix pe vremea asta spuneam ”O toamnă care întârzie!”, la fel ca și acum.

Trecând peste aspectele meteorologice, că așa sunt doar conversațiile la telefon, 
când nu mai ai ce spune, să trecem la treabă.

Luna asta este despre toamnă, despre 30, despre Crizanteme – Chrysanthemum L., 
este despre Irina. 

Crizantemele sunt florile Irinei, așa știu eu, așa vreau eu. Pentru că este septembrie, 
pentru că tata din dorința mea, atunci când s-a născut ea, a cumpărat 23 de crizanteme 
de diferite culori. 

Crizantemele își poartă numele cu măreție, cu divinitate, cu mândrie ca și soarele. 
Pentru că da, chrysos este aur si anthemos este floare, o floare de aur așa cum Irina 
este o fată de aur. Japonezii cred că aranjarea petalelor crizantemei în corolă reprezintă 
perfecțiunea. 

Ca să mi se împlinească ideea, făcând studiu pentru acest articol am citit că floarea 
de crizantemă reprezintă nașterea unui copil. Ce să vezi, habar nu aveam de flori, 
simboluri etc și totuși mama a primit în dar un buchet de crizanteme la nașterea surorii 
mele. Știam eu ce știam! 

O floare perfectă, puterea energiei Yang, aducătoare de noroc în casă, ca un soare 
auriu cu multe semnificații, cu o simbolistică aparte ce își merită pe deplin renumele 
de ”Regina florilor de toamnă”,.

Florile Irinei



28   DATINA

Acestea fiind spuse, dragii mei, oferiți-o-n dar 
prietenilor, familiei, celor dragi, persoanelor vesele, 
cu suflet bun sau atunci când vreți să înveseliți pe 
cineva, tututor celor care au fost încercați de diverse 
situații mai mult sau mai puțin plăcute și evident 
atunci când se sărbătorește nașterea unui copil.

În China unde a fost pentru prima dată cultivată 
își are locul bine stabilit fiind una din cele patru 
flori reprezentate în picturile acuarelă 
alături de floarea de prun, 
orhideea și bambusul.  
Rămând pe continentul 
asiatic, în Japonia ea 
reprezintă sigiliul casei 
regale, o crizantemă 
cu 16 petale.

Galbenă ca aurul, 
albă, mov, roz, 
roșie, arămie, mai 
nou și verde rămâne 
vedeta necontestabilă 
a grădinilor de toamnă, 
una din cele mai longevive 
flori tăiate, rezistând vreme 
îndelungată în buchete.

Crizantemele, astăzi pentru mine florile Irinei, 
sunt, așa cum spuneam, ca ea: frumoase, mândre, 
drepte, poartă în ele bucuria și bogația toamnei, te 
încarcă cu energie pentru o iarnă întreagă și mai 
presus de toate reprezintă prietenia și loialitatea, 
înțelepciunea, energia universului, puterea soarelui.

 Pentru că fiecare plantă poartă în ea energie 
vindecătoare, de data aceasta chiar ne-am găsit 
planta! Chinezii au cultivat-o la începuturile ei ca 
plantă medicinală, iar NASA a concluzionat că doar 
o crizantemă în ghiveci îmbunătășește considerabil 
calitatea aerului din încăpere.

Consumul de ceai de flori de crizantemă și vitamine 
sau suplimentelor din crizanteme poate oferi o 

multitudine de beneficii pentru sănătate. 
Aceste beneficii includ: tratarea 

durerii toracice, reducerea 
hipertensiunii arteriale, 

tratarea diabetului, 
reducerea febrei, fiind un 
agent antiinflamator și 
atenuarea durerilor de 
cap. Florile de crizantemă 
au miros delicat și 
eliberează o aromă dulce 

atunci când sunt gătite. 
Florile se adăugă în supe 

sau pe alimentele gătite la foc 
iute, contrabalansând aromele 

puternicele. Frunzele pot fi folosite în 
prepararea salatelor. 

Îndemnul florii este: Sprijiniți-vă prietenii cu 
loialitate și dragoste, mai ales atunci când se 
confruntă cu un obstacol sau se refac după  un 
eveniment ce le-a schimbat viața. Amintiți-vă să 
onorați ciclul vieții, atât la sfârșitul lui, dar și la 
început!
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Descoperirile arheologice aparținând 
culturii Hamangia, de la Cernavodă și 
Mangalia
Cercetător științific doctor Sorin Marcel COLESNIUC

Preocupările mele legate de perioada neolitică 
datează încă din primul an de facultate, de când 
am început cercetările arheologice sistematice 
în așezarea neolitică de la Gura Baciului, județul 
Cluj, sub coordonarea prof.univ.dr. Gheorghe 
Lazarovici, directorul Muzeului de Istorie Națională 
a Transilvaniei la acea vreme. În anii următori 
am continuat cercetările arheologice în peșterile 
neolitice din Cheile Turzii, iar ultima campanie 
de cercetări, la care am participat, a fost în 2016. 
Rezultatele cercetărilor arheologice din Cheile Turzii 
le-am publicat în teza de doctorat intitulată Cultura 
Zau, care cuprinde grupurile culturale neolitice: 
Cluj, Cheile Turzii, Lumea Nouă, Zau, Iclod, Suplac.

Având experiență în cercetările arheologice de 
epoca neolitică, împreună cu dr. Ion Pâslaru am 
participat și la cercetările preventive din vestul 
orașului Mangalia, unde s-a construit, în ultimii 
ani, un nou cartier numit Dobrogea I. Rezultatele 
cercetărilor arheologice din așezarea neolitică 
aparținând culturii Hamangia le-am prezentat la 
conferințe și sesiuni științifice și le-am publicat în 
reviste științifice precum: Materiale şi cercetări 
arheologice, Pontica și Cronica cercetărilor 
arheologice din România. Ulterior, am organizat 
o expoziție temporară, la Muzeul de Arheologie 
Callatis Mangalia, cu materialele arheologice 
descoperite în așezarea neolitică de la Mangalia. 
Unele dintre aceste materiale au rămas în expoziția 
permanentă a muzeului.

În anul 2014, împreună cu dr. Gabriel Talmațchi, 
de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie 
Constanța, și Todor Dimov, de la Muzeul Regional 
de Istorie Dobrici (Bulgaria), am coordonat apariția 
lucrării Prehistory Studies. Pontic Area. In Honorem 
dr. Ion Pâslaru, în care au publicat specialiști în 
preistorie din: Bulgaria, Turcia, Kazahstan, Rusia, 
Ucraina, Republica Moldoba și România. În acest 
volum omagial am publicat informații despre 
descoperirile arheologice din așezarea neolitică de 
la Mangalia.

De asemenea, am scris despre culturile neolitice 

din Dobrogea în cartea publicată, în anul 2015, 
împreună cu Adrian Cârlescu O istorie a oraşului 
Cernavodă, unde am insistat pe descoperirile 
mai importante de la Cernavodă, printre acestea 
fiind, bineînțeles, și renumitele capodopere ale 
artei neolitice: Gânditorul și Femeia sa. În anul 
2016, am fost invitat de către autoritățile locale 
de la Cernavodă, cu prilejul zilelor orașului, când 
s-au sărbătorit și 60 de ani de la descoperirea 
Gânditorului, pentru a prezenta cultura Hamangia 
și, în special, descoperirile arheologice de la 
Mangalia, din așezarea neolitică aparținând culturii 
Hamangia.

Acestea au fost, până în prezent, preocupările 
mele legate de perioada neolitică. În continuare, 
voi prezenta cultura Hamangia și descoperirile mai 
importante de la Cernavodă, precum și rezultatele 
pe care le-am obținut în urma cercetărilor realizate 
pe șantierele arheologice preventive neolitice de la 
Mangalia.

Termenul de cultură reprezintă totalitatea 
vestigiilor vieții materiale și spirituale prin 
intermediul cărora se poate reconstitui imaginea 
unei comunități omenești din trecut. Denumirea 
acestei culturi este dată de vechiul sat Hamangia, 
din județul Tulcea, care, în prezent, poartă numele 
de Baia. Aici au fost descoperite întâmplător, în anul 
1924, unele materiale arheologice, care au atras 
atenția oamenilor de știință. 

Purtătorii culturii Hamangia au venit din Anatolia 
și s-au răspândit în Dobrogea de astăzi, în sud-estul 
Munteniei și în nord-estul Bulgariei, după cum 
susține M. Petrescu Dâmbovița. Din Anatolia au 
venit, probabil, pe mare și de-a lungul litoralului 
Mării Negre. Evoluția acestei culturi neolitice, în zona 
Dobrogei, are loc în a doua jumătate a mileniului al 
V-lea a.Chr. și în prima parte a mileniului al IV-lea 
a.Chr. Cultura Hamangia cuprinde mai multe faze: 
Dumitru Berciu distinge cinci faze (Hamangia I, II, 
III, IV și V), iar Todor Dimov, arheolog din Bulgaria, 
împarte cultura în patru faze.

Populația culturii Hamangia a fost cu precădere 
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agricol-horticolă și sedentară. Oamenii trăiau în 
așezări mici, în apropierea apelor curgătoare sau a 
lacurilor. Au fost decoperite însă și câteva așezări pe 
pantele înălțimilor, în peșteri și așezări în formă de 
tell. Vatra așezărilor se muta de-a lungul cursurilor 
de apă, în funcție de gradul de epuizare al terenurilor 
cultivate.

Necropolele de înhumație ale culturii Hamangia, 
bogate în inventar funerar, au scos la iveală vase din 
categoria fină și figurine de teracotă, predominant 
feminine, decorate cu motive triunghiulare sau 
rombice, realizate cu impresiuni cu scoica de 
tip Cardium. Ceramica uzuală era decorată cu 
barbotina, iar cea fină era acoperită cu un slip negru, 
brun-închis sau brun-portocaliu, lustruit mecanic. 
Vasele culturii Hamangia sunt decorate cu motive în 
bandă, unghiulare sau meandrice, dar și incrustație 
cu materie făinoasă albă, mai rar roșie sau brună. Pe 
teritoriul Dobrogei au fost descoperite numeroase: 
străchini, pocale, cupe, cești și vase piriforme. 

Uneltele din silex păstrează un caracter microlitic; 
sunt confecționate dălți și săpăligi din os și corn, dar 
încep să apară și obiecte și bijuterii din cupru. Arta 
plastică este caracterizată prin figurine feminine 
în picioare, cu gât prismatic, dar și prin statuete 
șezânde. Podoabele erau confecționate din marmură 
sau cochilii de scoică Spondylus gaederopus și din 
cupru. Purtătorii culturii Hamangia aveau ca rit de 
înmormântare înhumația în poziție întinsă.

GÂNDITORUL ȘI FEMEIA SA - 
CAPODOPERE ALE ARTEI NEOLITICE
Între anii 1954 și 1958 au fost cercetate, la 

Cernavodă, mai multe puncte arheologice pe o 
distanță de un kilometru, începând din dreptul 
cartierului Columbia și până în punctul Coada 
Zăvoiului. Numeroase cercetări arheologice au 
fost realizate pe panta dinspre nord-est și sud-

vest a dealului 
Sofia, unde s-a 
descoperit un mare 
cimitir neolitic 
de înhumație 
aparținând culturii 
Hamangia, iar 
pe malul înalt al 
Dunării au fost 
efectuate mai 
multe săpături 
arheologice, unde 
au apărut mai 
multe așezări ale 
aceleiași culturi 
neolitice. 

În necropolă, 
scheletele se 
aflau în poziție 
întinsă, ușor înclinate spre dreapta. În majoritatea 
cazurilor, orientarea lor era pe direcția sud-est – 
nord-vest. Totuși, au apărut și câteva schelete aflate 
în poziție chircită. Mormintele cercetate aveau ca 
inventar funerar: topoare de piatră neperforate, 
vase ceramice și statuete feminine, clasificate în 
două tipuri: stând în picioare și în poziția șezând. 

La periferia de nord-vest a cimitirului neolitic, 
într-un mormânt distrus aproape în totalitate, 
cercetat în anul 1956, au apărut două statuete 
devenite cunoscute în întreaga lume: un bărbat 
șezând pe un scăunel, cu coatele sprijinite pe 
genunchi, ținându-și capul în palme, cunoscut sub 
numele de Gânditorul și Femeia, cu pântecul și 
șoldurile dezvoltate, aflată în poziție șezând, ce-
și ține cu mâinile genunchiul drept, ușor ridicat. 
Cuplul de statuete a fost interpretat de specialiști 
ca aflându-se într-un moment de reculegere, de 
meditație. 

Dumitru Berciu le caracterizează 
astfel: „Arta acestei culturi a dezvăluit, 
pentru prima dată, un nou om neolitic, 
capabil să se cunoască pe sine însuși, 
anatomia corpului omenesc și latura sa 
psihică, precum și capacitatea sa de a 
realiza opere de artă – chiar capodopere, 
cum este Gânditorul – în care să se 
încorporeze stadiul de dezvoltare al 
gândirii omenești de atunci, a gândirii 
artistice, mentalitatea colectivităților 
și posibilităților de cunoaștere și de 
transpunere în artă a înfățișării omului...”

Radu Florescu este de părere că: 
„Atitudinea de concentrare și meditație 

Statuetă feminină din os
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a Gânditorului de la Cernavoda este cu atât mai 
expresiv redată cu cât ansamblul corpului de bărbat 
nud, stilizat în volume și planuri triunghiulare ușor 
galbate, constituie o compoziție spațială perfect 
echilibrată și proporționată. Prelucrarea atentă a 
figurii cu trăsăturile clar definite și cu marcarea unor 
detalii expresive – cum ar fi modificarea conturului 
obrajilor sub presiunea palmelor – dau o deosebită 
expresivitate întregii compoziții”.

„Pe lângă el, femeia, de asemenea nudă, de 
tipul plin, cu steatopigie și graviditate marcate, 
este caracterizată prin poziția puțin obișnuită, cu 
un picior întins și cu altul pliat, șezând pe pământ. 
Figura este atent modelată și stilizată asemănător cu 
cea a bărbatului. Lustrul puternic, brun închis spre 
negru, și perfecta netezire a suprafețelor ușor 
galbate contribuie, de asemenea, la detașarea 
plastică a pieselor”, adaugă Radu Florescu. Cert 
este că Gânditorul și Femeia sunt în directă 
relație cu credințele de fecunditate și fertilitate 
din perioada neolitică. Prin expresivitatea lor 
artistică, cuplul de statuete a devenit celebru în 
întreaga lume. 

Cimitirul de la Cernavodă este printre cele 
mai mari cimitire neolitice descoperite în 
România și primul de acest fel cercetat. Numărul 
mormintelor descoperite este mai mare de 400, 
incluzându-le și pe cele distruse într-o oarecare 
măsură. Ca mărime, este asemănător cu cel de 
la Cernica, de lângă București, atribuit culturii 
Boian. În multe morminte au fost descoperite 
oase de animale, mai numeroase fiind craniile, 
în special cele de porc mistreț. 

DESCOPERIRILE DE LA MANGALIA
Primele cercetări arheologice în 

așezarea neolitică de la Mangalia s-au 
desfășurat la mijlocul secolului al XX-lea. 
Dumitru Berciu a interpretat materialele 
arheologice descoperite în anul 1952, în 
imediata apropiere a lacului Mangalia, 
ca aparținând culturii Hamangia. 
Artefactele au apărut într-o necropolă 
de înhumație, cu prilejul unor lucrări de 
interes public. Au fost descoperite: două 
topoare de piatră, 15 vase întregi, un 
idol fragmentar din lut și patru brățări 
din scoică. Îndiguirea lacului Mangalia, 
din anul 1959, a dus la descoperirea de 
noi materiale arheologice aparținând 
culturii Hamangia: unelte de silex (lamele 
și răzuitoare), unelte din piatră (trei 
dălți, trei dăltițe și un topor), 25 de vase 

întregi și altele fragmentare, trei brățări din scoică, 
coliere din perle de scoică și un inel din scoică. 
Piesele provin din necropola de înhumație. Doina 
Galbenu a efectuat cercetări arheologice în anul 
1960 și a descoperit, într-un mormânt: fragmente 
ceramice, un craniu de animal, o brățară din 
scoica Spondylus și două lame de silex aparținând 
culturii Hamangia. Cercetătoarea a mai descoperit 
materiale arheologice neolitice și la o distanță de 
500 m nord-vest de necropola neolitică. 

Cercetările arheologice în așezarea culturii 
Hamangia de lângă Mangalia au fost reluate în 
anul 2006, cu prilejul construirii unui nou cartier 
al orașului, numit Dobrogea I. Cercetările le-am 

Topoare

Unelte silex
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realizat împreună cu dr. Ion Pâslaru, pe platoul 
de lângă lacul Mangalia. Așezarea se întinde pe 
un perimetru cu laturile de aproximativ 600 x 500 
metri, între malul lacului și șoseaua către localitatea 
Albești. Cercetările le-am efectuat în zona de sud-est 
a așezării și în partea de nord. În sud-est au apărut 
trei locuințe și câteva vetre, iar în partea de nord-
vest 11 locuințe. Am mai descoperit: fragmente 
ceramice, oase de animale, fragmente de râșnițe 
din piatră, așchii și unelte de silex și două statuete 
antropomorfe. 

În perimetrul de nord al așezării, pe lotul 36 
– parcela 12, am descoperit șase locuințe și un 
bordei, unde au apărut și fragmente ceramice, 
unelte de silex și o statuetă antropomorfă din lut 
ars. Pe lotul 25 – parcela 11 am descoperit alte 
patru locuințe. Într-o locuință a apărut o piatră 
sculptată și fragmente de vase, între care se afla și 
unul pictat. Pe lotul 40 – parcela 16 am cercetat un 
bordei de formă rotundă, prevăzut cu trei trepte la 
intrare și o vatră în interior. Pe lotul 46 – parcela 16 
am scos la suprafață mai multe fragmente ceramice 
și un bordei de formă ovală. În interiorul bordeiului 
au apărut fragmente de râșnițe, vase fragmentare 
și oase de animale. La o distanță de 4 metri am 
cercetat un cuptor constând într-o aglomerare de 
bulgări din lut ars și zgură. Pe lotul 50 – parcela 16 
am identificat urmele unei locuințe, iar spre sud 
a apărut o groapă cu oase de animale. În partea 
de nord, la adâncimea de 40 cm, am descoperit o 
statuetă feminină din os, de mici dimensiuni: 2,6 cm 
lungime și 1,3 cm lățime. Am mai găsit: fragmente 
ceramice, fragmente de râșnițe de piatră și oase de 

animale. Pe lotul 67 – parcela 16 am cercetat urmele 
unei locuințe de formă ovală, unde au apărut: pietre 
din calcar și gresie, fragmente ceramice și oase de 
animale. 

Cercetările arheologice le-am continuat și pe 
parcursul anului 2007. Cu acest prilej am descoperit 
noi locuințe neolitice și materiale arheologice 
constând în: fragmente ceramice, chirpici, așchii de 
silex, statuete zoomorfe fragmentare, fragmente de 
râșnițe și oase de animale. Pe lotul 60 – parcela 16 
am descoperit un pahar ornamentat  cu linii incizate, 
iar pe lotul 32 – parcela 17 au apărut două statuete 
zoomorfe fragmentare. Am mai efectuat cercetări 
și pe alte parcele, dar nu au mai apărut complexe 
arheologice sau artefacte neolitice.

Ceramica descoperită în cartierul Dobrogea I din 
Mangalia poate fi împărțită, după funcționalitate, 
în două grupe principale: ceramica de uz comun și 
ceramica fină. În grupa de uz comun nu avem vase 
întregi, ci doar fragmente de vase cu o grosime 
destul de mare. În grupa fină avem și vase întregi, 
variate ca formă și decor. Pereții vaselor sunt subțiri, 
arderea este de bună calitate, iar suprafețele sunt 
lustruite în cea mai mare parte. Repertoriul formelor 
este bogat, acesta constând în: străchini, castroane 
și pahare. Paharele au forme diferite, sunt acoperite 
cu ornamente incizate și sunt încrustate cu vopsea 
albă. Alte vase au corpul bombat și gâtul cilindric.

CONCLUZII
Cultura Hamangia este cea mai veche cultură 

neolitică din Dobrogea. Este de origine est-
mediteraneană și se dezvoltă pe teritoriul Dobrogei 
începând cu a doua jumătate a mileniului al V-lea 
a.Chr. În faza târzie, ea s-a mai dezvoltat și în zonele 
Varna și Burgas, pe teritoriul Bulgariei de astăzi, 
și sporadic în nord-estul Dunării. Vasele cele mai 
răspândite sunt cele bombate, cu gâtul cilindric. 
Predomină ornamentarea cu barbotină prin incizii 
sau încrustații cu materie albă. Statuetele din 
ceramică sunt, în general, reprezentări feminine, 
în poziția șezând sau în picioare. Cu toatre acestea, 
Gânditorul descoperit la Cernavodă râmâne statueta 
reprezentativă pentru această cultură neolitică.

Cultura Hamangia a contribuit la geneza culturii 
Boian și a culturii Gumelnița și a exercitat influențe 
asupra culturii Precucuteni. De asemenea, în aria 
culturii Hamangia au pătruns elemente ale culturii 
Precucuteni. După ocuparea zonei dunărene, de 
către purtătorii culturii Boian, cultura Hamangia 
a continuat să se dezvolte în centrul și în sudul 
Dobrogei, transformându-se, treptat, într-o variantă 
dobrogeană a culturii Gumelnița.

Vas neolitic
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Să ne cunoaștem profesorii

Cântecul va continua
Ana Maria ȘTEFAN

TRADIȚIE . DIVERSITATE 
Prin definiție, Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” este o instituție care promovează 

folclorul atât în rândul celor care își doresc să facă o carieră în acest domeniu, cât și celor care îl 
abordează fie și prin prisma unui simplu hobby. Indiferent de abordarea cursanților, profesorii se 

străduiesc să pună în valoare talentul fiecăruia dintre cei care aleg să urmeze cursurile Centrului Cultural 
Județean Constanța „Teodor T. Burada”. Participarea la competiții de profil și obținerea a numeroase 

premii și diplome confirmă munca depusă de toți, fie că este vorba despre profesori sau cursanți.
Una dintre clasele care se mândresc cu participări la diverse concursuri este cea de Canto – Muzică 
Populară - profesor Elena Ionescu Cojocaru. Așa cum îi place doamnei profesoare să spună mereu, 

succesele se datorează muncii în echipă.

GALERIE FOTO ELENA IONESCU COJOCARU

 SPECTACOL ANIVERSAR al Televiziunii Române. 55 de ani de activitate
Din cei invitați la acest spectacol alături de Maria Ciobanu și alți interpreți de marcă a făcut parte 

și  reprezentata folclorului dobrogean, Elena Ionescu Cojocaru. În ipostaza de câștigătoare a trofeului 
Floarea din Grădaină - Festival Concurs național organizat de TVR.  

Elena Ionescu Cojocaru împreuna cu Maria Ciobanu
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La emisiunea  „O data-n viață„ realizator Elize 
Stan, prezentator  Iuliana Tudor 

Instrumentul copilăriei, acordeonul
profesor Fieraru Cristache  

Recital la banchetul de absolvire al facultății

Îmi port cântecul cu mine. 

Cu maestrul Nicolae Botgros - 25 decembrie 
2011 TVR (Lăutarii, Chişinău)

TVR 1 - Bucureşti 2010 cu Grupul Folcloric 
„Fii Dobrogei”

Petrecere românească, TVR - realizator Georgel 
Nuca, Dorina Matără şi soliştii dobrogei, la vioara 

- maestrul Gheorghe Parnica
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Nuanțe istorice ale spiritului dobrogean

Biserica Ortodoxă Română din 
Dobrogea secolelor XVIII-XIX
Lavinia DUMITRAȘCU

Este cunoscut faptul că existența și permanența 
neamului românesc pe aceste meleaguri s-a 
datorat, poate în cea mai mare măsură, rezistenței 
şi afirmării naţionale prin biserică și școală. În 
teritoriile românești ocupate de unguri și de ruși, 
mai ales. În cazul Dobrogei, românismul a fost 
întărit prin stabilirea unor mocani și a românilor 
din Basarabia. Aceștia crează și dezvoltă instituții 
românești. De exemplu, starostia mocanilor, 
organizaţie a mocanilor veniţi în Dobrogea, cu 
sediul la Hârşova, condusă de Nicolae Ţârcă.  La fel 
și biserica și școala. 

Situaţia religioasă a Dobrogei este una deosebită. 
Aceasta pentru că, în decursul celor 460 de ani de 
ocupaţie otomană, regimul a fost unul  tolerant, 
statul otoman lăsând libertate cultelor religioase 
creştine. O altă particularitatea este faptul că desele 
colonizări a spaţiului dintre Dunăre şi Mare au 
reunit aici diferite naţii de ortodocşi (greci, bulgari, 
ruşi) şi musulmani (turci şi tătari).  

Instituţia bisericească ortodoxă din Dobrogea 
era cea mai răspândită în spaţiul dobrogean şi cea 
mai adâncă în timp. Prin mănăstiri, instituţiile de 
cult aveau putere economică. Pentru că, aşa cum 
era Dobrogea, „o Dacie în miniatură”, şi instituţiile 
de cult româneşti ale teritoriul dintre Dunăre 
şi Mare, reprezentau tot o Românie religioasă 
ortodoxă la scară (mulţi preoţi vin din alte teritorii 
româneşti, mulţi din Banat). În acelaşi timp, Biserica 
realizează o triplă unitate: biserica-şcoala-eforiile. 
Acestea reprezentau partea cea mai conştientă şi 
conştientizatoare a etniei române în Dobrogea. 
Practic, aici, se realiza un stat major al societăţii 
româneşti, care, deloc accidental, aduna români - 
clerici şi laici - din toate ţinuturile româneşti.  

Aşadar, vorbind despre rolul Bisericii, vorbim, de 
fapt, despre afirmarea naţiunii noastre în Dobrogea, 
despre unitatea românească realizată aici, despre 
implicarea în conştientizarea naţională politică a 
românimii şi în pregătirea unirii din 1878. 

În momentul căderii Ţărilor Române sub 
dominaţia otomană, în secolul XV, Dobrogea 
avea o entitate statală românească, pe care şi-a 
pierdut-o, în decursul secolelor, fără însă a-şi 
câştiga una administrativă în cadrul Imperiului 
Otoman, care nu recunoştea identitatea popor-
naţiune, ci creştinismul, ortodoxia. Administraţia 
otomană recunoştea şi respecta Biserica creştină, 
ca instituţie şi locaş de cult. Implicit, recunoştea, 
într-o oarecare măsură, şi comunităţile etnice care 
se adunau în jurul acesteia.

Românii din Dobrogea erau organizaţi, din punct 
de vedere bisericesc, în comunităţi conduse de un 
exarh, care era, în acelaşi timp, epitropul bisericii. 
În atribuţiile sale intrau întreţinerea locaşului, 
strângerea hacului pentru preoţi şi dascăli, găzduirea 
mitropolitului sau episcopului, veniţi pentru a încasa 
jiţia. Exarhii erau aleşi dintre cei mai înstăriţi şi mai 
respectaţi membrii ai comunităţii. Epitropii erau 
autorizaţi să ridice suma anuală dăruită de domnii 
Ţării Româneşti. Astfel de „comunităţi” existau în 
toate localităţile româneşti care aveau biserică şi 
case de rugăciuni.1

La începutul stăpânirii otomane, din punct de 
vedere religios, Dobrogea a aparţinut de Mitropolia 
Dîrstei sau Silistrei, a cărei existenţă a continuat şi 
după 1417.  

De la începutul secolului XVIII, credincioşii 
ortodocşi din ţinutul dintre Dunăre şi Mare au 
aparţinut de Mitropolia Proilaviei, care mai 
cuprindea români din Basarabia, sudul Moldovei 
şi care se extindea sau se micşora în funcţie de 
cuceririle otomane. Aceasta a funcționat din 
secolul XVI până după tratatul de la Adrianopol. 
În timpul dominaţiei otomane, această mitropolie 
a jucat un dublu rol: unul religios, prin păstrarea 
unităţii credinţei, prin slujbele publice şi particulare 
ţinute în limba română, prin păstrarea obiceiurilor 
datinilor româneşti; un alt rol a fost acela de 
păstrare a ideii de acelaşi neam şi cultivarea unitară 
1 Tudor Mateescu,  Biserica Ortodoxă Română în timpul stăpânirii otomane 
(1417- 1877), în „Monumente istorice și izvoare creștine”, Galaţi, 1987, p. 170
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a limbii române în toate ţinuturile ce ţineau de 
jurisdicţia sa. Pentru că aceasta păstra legătura cu 
chiriachii Principatelor Române, cu români din alte 
zone, personalul administrativ şi clerical era român, 
iar slujbele erau făcute în româneşte.2   Mitropolia 
Proilaviei a fiinţat până în 1829, când teritoriul 
sau jurisdicţional a fost împărţit între eparhiile 
fostelor raiale - cetăţi care, prin tratatul din acest 
an, ieşeau de sub administraţie turcă, revenind 
la Ţara Românească. Acum se înfiinţează, pentru 
Dobrogea, o nouă eparhie ortodoxă, a Tulcei, care 
va fiinţa până la sfârşitul administraţiei otomane.3 

Legăturile dintre Dobrogea şi restul teritoriilor 
româneşti au fost întreţinute şi amplificate continuu. 
În secolul XVII, biserica dobrogeană a primit 
numeroase danii de la domnii munteni, ce au fost 
reînnoite până în secolul XIX. Amintim doar atenţia 
de care s-a bucurat biserica ortodoxă dobrogeană 
din partea domnilor Radu Şerban, Matei Basarab, 
Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu, Grigore 
Ghica I, Grigore Ghica II, Alexandru Ipsilanti, prin 
grija cărora au fost zidite, rezidite, restaurate şi 
întreţinute, prin hrisoave domneştii şi danii, biserici 
dobrogene. De aceste privilegii s-au bucurat 
mai ales bisericile din Babadag şi Cernavoda.4 
Documentele demonstrează faptul că, şi în secolul 
XIX, domnii Ţărilor Române înzestrează lăcaşurile 
de cult dobrogene cu cele necesare, inclusiv 
literatură bisericească şi preoţi români. De altfel, 
şi în secolele precedente, din dreapta Dunării, erau 
trimişi meşteri zugravi şi podoabe bisericeşti.5

Şi totuşi, pentru românii din Dobrogea, era destul 
de dificil să poată construi o biserică ortodoxă.  În 
primul rând, era nevoie de o aprobare specială, 
dată printr-o iradea sultanului, care se obţinea după 
îndelungate demersuri pe lângă autorităţile locale, 
în schimbul unei mari sume de bani. Ion Ionescu 
de la Brad scrie că pentru a construi o biserică, se 
plăteau la aian şi la cadiu între 599 şi 2 000 lei.6  

Existau însă condiţii: lăcaşurile de cult şi 
ceremonialul să nu sfideze, prin ţinută şi fast, cultul 
oficial. De altfel, nu erau aprobată de autorităţile 
otomane construirea de biserici mari, care ar 
fi putut să întreacă prin măreţie şi frumuseţe 
geamiile şi moscheile. De aceea, majoritatea lor, 
2 Șerban Sâmpetru, Rămășiţele Proilaviei, Ed. Istros,  Brăila, 1996, p. 5
3 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu,  Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 
1998, p. 266-267; Nechita Runcan,  Două milenii de viaţă creștină neîntreruptă 
în Dobrogea,  Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2003, p. 250-251
4 Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea românească în Dobrogea înainte 
de 1877, Biblioteca Judeţeană Constanţa, 1978, p. 8-9
5 Despre acest subiect, mai detaliat, vezi și  Tudor Mateescu, Biserica Ortodoxă 
Română…, p. 157- 158
6 G. Ilinoiu,  Cultele în Dobrogea, în „1878- 1928-Dobrogea- 50 de ani de viaţă 
românească” („Analele Dobrogei”, IX, vol. 1), 1929, p. 603; Tudor Mateescu,  
Biserica Ortodoxă Română… , p. 156

erau construite din chirpici şi de dimensiuni mici, 
unele dintre ele chiar adâncite în pământ, astfel 
încât se cobora pentru a se intra în biserică. Au fost 
însă şi unele construite din zid, dar la locuri ferite, 
departe de ochii stăpânirii, în păduri şi mai ales 
în şesul Dunării, unde populaţia românească era 
mai numeroasă. S-a interzis şi construirea de turle 
la bisericile creştine. În timpul domniei lui Abdul 
Medgid, aprobarea era dată doar de către sultan. 
Suma plătită pentru ridicarea unei biserici era ceva 
mai mare, dar se dă aprobarea şi pentru ridicarea 
bisericilor cu turle.

În aceeaşi idee, autorităţile turceşti nu permiteau 
nici folosirea clopotelor. Exista doar o toacă de lemn, 
atârnată de funie, cu care erau chemaţi enoriaşii 
la slujbă. La stăruinţa francezilor, englezilor şi 
italienilor, otomanii au îngăduit clopotele abia după 
Războiul Crimeii.7

Greutăţile Bisericii ortodoxe din Dobrogea 
ţineau şi de unele acte ostile otomane, de 
abuzurile administraţiei, de dezastrele provocate 
de războaiele ruso-turce, de lipsa preoţilor etc. 
Nu de puţine ori, noile lăcaşuri de cult erau jefuite 
şi incendiate de armatele neregulate turceşti8. 
Călători străini prin Dobrogea comentează „marile 
greutăţi ale românilor”. Astfel, solul polonez Rafael 
Leszczynski, trecând prin Dobrogea anului 1700, în 
drum spre Constantinopol scria despre „moldovenii 
de rit grecesc” din Ghiverli (azi, Chirnogeni) care, 
datorită greutăţilor, trec la islamism.9

În scurtele perioade de pace, românii se 
strângeau în jurul simbolurilor lor de viaţă culturală 
proprie: şcoala, biserica, tradiţiile. La 1850, Ion 
Ionescu de la Brad constata că sentimentul religios 
era „adânc înrădăcinat” în rândul românilor 
dobrogeni, pe care-i caracteriza ca fiind de-a 
dreptul fanatici, în condiţiile în care religia era o 
puternică armă de apărare a fiinţei naţionale, ceea 
ce explică de ce în secolul XIX, veac destul de agitat, 
în ciuda distrugerilor suferite, românii au ridicat un 
aşa număr mare de biserici în Dobrogea.10 În timpul 
războiului ruso-turc din 1828-1829, vechile biserici 
româneşti de la Măcin şi Cernavoda - ca şi altele, de 
altfel- au fost distruse. „Biserica domnească” de la 
Babadag a fost arsă şi refăcută în mai multe rânduri, 
prin eforturile mocanilor din satul Mahmudia. 
Biserica de la Măcin a fost reclădită, în 1834, cu voia 
paşei de la Rusciuk. Pe lângă bisericile refăcute, se 
7 Ibidem, p. 156-157
8 Despre acest subiect, vezi și T. Mateescu, Arhivele din Dobrogea în timpul 
stăpânirii otomane, în „Revista arhivelor”, nr. 1-2, 1974, p. 230- 245
9 Tudor Mateescu,  Biserica Ortodoxă Română…  p. 156. Caz rarrisim și 
nedovedit mai târziu!
10 Ibidem, p. 170; vezi, în mod deosebit, Gheorghe Dumitrașcu,  Localităţi, 
biserici…, mai ales p. 223- 226   
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construiesc multe altele noi, din piatră. Amintim 
doar bisericile din Nalbant, Azaclău, Oltina, Topalu 
etc. Au rămas însă neatinse bisericile şi schiturile 
construite în păduri, în locuri mai retrase, precum 
cele de la Niculiţel şi Teliţa.11 Este perioada în care 
activitatea monahală s-a afirmat în mod deosebit. 
Acum se construiesc mănăstirile Cocoşu, Saon, 
Celic şi Taiţa.12

O politică de toleranţă religioasă a fost ferm 
practicată în Dobrogea de către Said Mîrza Paşa, 
care, după 1830, devine vizir de Silistra. Acesta a 
contribuit cu mijloace financiare proprii la ridicarea 
de biserici româneşti în Dobrogea, unele chiar din 
piatră.13 

Viaţa bisericească din Dobrogea a fost afectată, 
la un moment dat, de rivalitatea dintre Mitropolitul 
bulgar de la Rusciuc şi Episcopul grec de la Tulcea, în 
condiţiile în care, majoritatea românilor nu doreau 
subordonarea lor faţă de ierarhii bulgari.14.  

Datorită îmbunătăţirii, în timp, a situaţiei 
materiale a românilor, biserica ortodoxă va cunoaşte 
o dezvoltare apreciabilă15. Aceasta şi datorită unor 
clerici luminaţi, care, în ciuda situaţiei grele, au 
contribuit la propăşirea spirituală a românilor din 
Dobrogea, prin activitate bisericească şi pedagogică. 
Amintim doar câţiva dintre ei: părintele Visarion - 
român din Făgăraş, fondatorul Mănăstirii Cocoş -, 
popa Iancu din Niculiţel, preotul Dimitrie Chirescu 
etc. Deşi conducătorii eparhiilor din Dobrogea erau 
numiţi de Patriarhia de la Constantiopol din rândul 
grecilor, totuşi, au existat preoţi români care au 
ajuns să deţină funcţii superioare: popa Radu din 
Silistra avea funcţia de protopop (1869), aceeaşi 
funcţie a fost deţinută şi de preotul român Cristu 
Zaharia, în 1871, 6 membri ai „Comunităţii” române 
de la Silistra sunt aleşi în Consiliul mitropolitan, iar, 
în 1860, românul transilvănean Grigorie, ajunge 
mitropolit al Dristei.16  

Rolul bisericii nu era doar acela de a păstra 
nealterată credinţa ortodoxă. Mai ales din secolul 
XVIII, mulţi dintre preoţi erau şi dascăli, în şcoli 
româneşti din localităţi mai mari. Îi amintim, în 
acest sens, pe dascălul Ioan (înainte de 1766, 
la Cernavoda), pe Mihai (1775, la Turtucaia) şi 
Gheorghe (1810, la Turtucaia) etc. În secolul XIX, 
găsim la catedră preoţi precum Petrică Mihail şi fiul 
11 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu,  op. cit., p. 320- 321
12 Despre acest subiect, vezi Tudor Mateescu, Un așezământ monahal 
transilvănean în Dobrogea. Contribuţii la istoria mănăstirii Cocoșu până în 
1877, în „Mitropolia Ardealului”, nr. 1-2, 1976, p. 114-116
13 Tudor Mateescu,  Biserica Ortodoxă Română …,  p. 163
14 Iosif Colcer, Viorel Măgureanu, File din istoria Dobrogei,  Inspectoratul 
pentru Cultură al judeţului Tulcea, 1998, p.79
15 Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, op. cit., p. 9-10
16 Tudor Mateescu,  Biserica Ortodoxă Română …,  p. 170 

său, Costache Petrescu (Silistra) ş.a. Dascălul Cosma 
pregătea, la Dăeni, viitori cântăreţi şi preoţi. Poate 
cei mai cunoscuţi preoţi-învăţători-cărturari ce au 
activat în acest ţinut sunt călugărul Nifon Bălăşescu 
- ardelean de origine, fost profesor şi director al 
seminariilor din Bucureşti şi Huşi, autor de lucrări 
teologice, manualele didactice şi dicţionare, 
profesor de religie la şcolile din Tulcea şi Măcin - şi 
Dimitrie Chirescu din Rasova şi Cernavoda.17

În momentul revenirii Dobrogei la Ţară, existau 
2 episcopate, întemeiate prin protecţia Imperiului 
Otoman: unul grecesc cu sediul la Tulcea (1855) şi 
un altul, bulgăresc, la Silistra, înfiinţat în 1870. Rolul 
lor nu era atât unul spiritual, cât, mai ales unul 
administrativ, urmărindu-se, de fapt, perceperea 
birului anual. Preoţii erau plătiţi pe baza învoielilor 
cu enoriaşii.

În ceea ce privește starea multor locaşurilor 
bisericeşti, aceasta lăsa de dorit. Majoritatea erau 
clădite din lemn şi vălătuci, acoperite cu stuf, 
neîncăpătoare, întunecoase, cele mai multe ruinate 
sau dărăpănate. Cele mai multe sate aveau doar 
case de rugăciuni şi nu erau puţine cazurile în care 
slujbele se ţineau în case particulare. În satele în care 
nu existau biserici şi nici case de rugăciuni veneau 
preoţi din satele învecinate pentru a face serviciile 
religioase mai importante. Interiorul bisericilor era 
sărăcăcios, icoanele şi odoarele erau foarte puţine, 
deoarece, în timpul războaielor, turcii distrugeau 
icoanele, prădau şi jefuiau bisericile care aveau 
odoare de argint. Enoriaşii nici măcar nu erau primiţi 
de paşă pentru  a se plânge, iar Constantinopolul 
era departe. Puţine au fost bisericile româneşti 
care au reuşit, în decursul stăpânirii otomane, să-şi 
păstreze icoanele (Nalbant, Popina). 

Situația este redată clar de un revizor ecleziastic, 
într-un raport, foarte critic, din octombrie 1879, 
adresat episcopului Iosif, care adăugă următoarele: 
„Multe sunt numai nişte case ordinare în care se 
află câteva icoane, ba încă una este într-un mic 
hambar. Nu există în ele epitropii şi nici buget, ci 
se întreţin din ofrandele poporenilor. Cimitirele sunt 
desgrădite. Clericii aflători în aceste biserici sunt în 
număr de 273, anume: 152 preoţi, 4 diaconi şi 117 
cântăreţi- numărul bisericilor fiind de 117.n.n.-. 
Starea lor, atât materială, cât şi morală este foarte 
17 Gh. Dumitrașcu,  Preotul și învăţătorul Dimitrie Chirescu (1842-1890)- lider 
al mișcării de afirmare și eliberare naţională a românilor din Dobrogea până la 
1878, în „Glasul Bisericii”, LIV, nr. 1-4, 1998, p. 131- 151; Nechita Runcan, Două 
milenii de viaţă creștină…, p. 252-253; Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, 
op. cit., p. 14-17; Epifanie Norocel Tomitanul,  Figuri bisericești de luptători 
pentru cultura și unitatea neamului, în „Arhiepiscopia Tomisului și Dunării 
de Jos”, Galaţi, 1981, p. 129-146; Mircea Păcuraru, Viaţa creștină și organizarea 
bisericească în ţinuturile Tomisului și Dunării de Jos, de la începuturi până în 
anul 1864, în „Arhiepiscopia Tomisului și Dunării de Jos”, Galaţi, 1981, p. 27; 
Tudor Mateescu, Biserica Ortodoxă Română…, p. 185-186
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rea; s-ar putea face însă o mică excepţiune de câţiva 
clerici. În privinţa cunoştinţelor cerute de la servitorii 
bisericeşti, atât preoţii cât şi cântăreţii nu posed 
nici un titlu de săvârşirea vreunui curs de învăţătură 
seminarială (afară de vreo doi preoţi bulgari şi cari 
nu recunosc autoritatea bisericii române); există 
numai câţiva preoţi, cari au făcut vreo clasă, două 
şi trei prin seminariile din România şi cari au trecut 
în Dobrogea, unde au fost hirotonisiţi. Aceştia 
sunt preoţi mai bunişori, iar ceilalţi necapabili 
de chemarea lor, necunoscând nici orânduielile 
bisericeşti, ba mulţi citesc de tot rău. (…).”18

Chiar şi în această situaţie, în momentul 
revenirii Dobrogei la Ţară, zeci de biserici ortodoxe 
îşi îndeplineau menirea de călăuze spirituale 
româneşti. Nicolae Iorga specifica faptul că 
numeroase cărţi în limba română din secolul XVIII, 
provenite din toată România, se aflau în bisericile 
şi mănăstirile dobrogene.19 Acestea reprezintă şi 
o dovadă a legăturilor dintre români. Mai mult, 
cărţile româneşti s-au folosit şi în biserici bulgăreşti. 
Şi o altă certitudine: slujbele în bisericile româneşti 
din Dobrogea se făceau, încă de la începutul 
secolului XVIII în limba română. Ion Ionescu de la 
Brad constata, la 1850, că chiar şi preoţii bulgari şi 
greci slujeau în româneşte. Mai mult decât atât, la 
Silistra, vlădica folosea limba română în biserică; 
în satul bulgăresc Potur, preotul şi dascălul erau 
români; la Calipetrovo, cel mai fervent partizan al 
limbii române era un bulgar, iar, la Almălău, preotul 
18 G. Ilinoiu, op. cit., p. 605; Mai concret, vezi și; E. Drăgoi, Precizări pe marginea 
unui studiu despre intelectualii români din Dobrogea, în „Pontica”, 20, 1987
19  Tudor Mateescu,  Biserica Ortodoxă Română …,  p. 159; Adrian Rădulescu, 
Ion Bitoleanu,  op. cit., p. 322

de origine bulgară a făcut serioase eforturi pentru 
a-i determina pe enoriaşi să spună rugăciunile în 
limba bulgară şi nu în română. De altfel, chiar şi 
turcii foloseau limba română în relaţiile cu raialele.20  
Existau comenzi speciale de icoane din celelalte ţări 
române, iar multe executate în stânga Dunării se 
regăsesc în bisericile dobrogene.

Prin decretul domnesc nr. 633 din 16 martie 
1879, Dobrogea a fost cuprinsă, din punct de vedere 
bisericesc, în Eparhia Dunării de Jos, continuatoare 
a Mitropoliei Proilaviei, cu reşedinţa la Galaţi.

În aceste condiţii,  biserica ortodoxă din 
Dobrogea şi-a continuat, fără întrerupere, 
existenţa, fiind sub jurisdicţia Patriarhiei de la 
Constantinopol, beneficiind de anumite privilegii 
din partea sultanilor. Timp de aproape 5 veacuri 
şi-a păstrat organizarea, având eparhii proprii şi un 
număr însemnat de credincioşi.21 

În acelaşi timp, a fost o instituţie matcă: a păstrat 
fiinţa neamului în Dobrogea, limba, obiceiurile, 
legăturile cu instituţiile politice şi religioase şi cu 
românii din alte „Românii”, a constituit, în mare, 
Statul Major al societăţii româneşti în dialog cu 
autorităţile otomane - în faţa cărora s-a impus prin 
statură morală -, a dat cadre şcolilor româneşti şi 
mijloace materiale mişcării naţionale.
20 Ibidem, p. 159-160; Z. Covacef, Însemnări pe vechi cărţi bisericești aflate 
în patrimoniul Muzeului de Istorie Naţională și Arheologie Constanţa, în 
„Comunicări de istorie a Dobrogei”, Constanţa, 1980, p. 91-99; Simona 
Suceveanu,  Cărţi vechi românești folosite ca manuale școlare, editate în secolele 
XVIII și XIX, întâlnite în colecţiile constănţene, în „Analele Dobrogei”, serie 
nouă, II, nr. 1, 1996, p.139- 147; Simona Suceveanu, Promovarea ideii despre 
unitatea și continuitatea neamului românesc în predosloviile „Mineelor” de la 
Râmnic, în „Analele Dobrogei”, serie nouă, IV, nr. 1, 1998, p. 159- 166
21 Tudor Mateescu, Date despre viaţa bisericească a Dobrogea înainte de 1877, în 
„Biserica Ortodoxă Română”, nr. 9-10, 1974, p. 1256

Biserica din Topalu, construită in 1865
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