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Editorial

Reconstrucţia unei identităţi
Dimitrie Gusti, a fost un filosof, sociolog și estetician român. Membru al Academiei 

Române din 1919, președintele Academiei Române, ministru al învățământului 
între 1932 și 1933, profesor la Universitățile din Iași și București. A iniţiat şi 

îndrumat acţiunea de cercetare monografică a satelor din România (1925 - 1948). A 
creat, împreună cu Victor Ion Popa, H. H. Stahl şi G. Focşa, Muzeul Satului (1936). 

Cercetarea satului românesc interbelic în viziunea lui Dimitrie Gusti şi a discipolilor 
săi s-a concentrat pe cunoașterea fiecărei aşezări în parte, scotocind-o în toate 
articulaţii ei, realizându-se într-un timp record peste 60 de studii monografice 

interdisciplinare. Au rămas de la Gusti nu doar un muzeu naţional de referinţă, ci 
mai ales acele lucrări extraordinare despre oameni, tradiţii, obiceiuri. Mărturiile 
unei  Românii idilice, morale, convingând că acolo, la sat, s-a născut veşnicia. O 
astfel de monografie a satului Mihail Kogălniceanu de astăzi a fost realizată şi 
editată în 1942 de către soţii Paraschiva şi Gheorghe Puşcaşu. Cartea “Studiu 

monografic asupra comunei Ferdinand l (Caramurat) judeţul Constanţa”, apărută 
în Tipografia “Lucrătorii asociaţi” din Constanţa, în 210 pagini, este un solid studiu 

sociologic folosind modelul Dimitrie Gusti. 
Din păcate, comunismul a adus mutaţii decisive în viaţa comunităţilor rurale. A pus 
la comun nu doar averea ţăranilor, câştigată în generaţii întregi prin inteligenţă şi 

sudoare, ci mai ales sufletele lor, i-a robotizat şi anulat identitar.  După 1990, când 
în România oamenii şi-au recâştigat drepturile funciare, libertatea, confruntarea 

societăţii româneşti cu ideile şi instituţiile moderne a produs în fapt o altă ruptură, 
de data aceasta decisivă, între sat şi oraş, acesta dintâi parcă fiind incapabil 

să înţeleagă şi mai ales să accepte noile transformări. Destructurarea moralei 
tradiţionale săteşti, introducerea forţată a noului prin vulgarizarea şi demitizarea 

tradiţiilor, importul păgubos şi asimilator au distrus în mare parte modelul cultural 
local, bazat pe civilizaţia şi conservarea tradiţiilor populare, au reformat spaţiul 

ducându-l spre o periferie abandonată şi retrogradă.
În tot mai multe părţi satul dobrogean agonizează acum. Localităţi  vechi  care şi-au 
pierdut bătrânii, au vândut pământurile străinilor, au abandonat tradiţiile, au uitat 
chiar de proprii tineri care au devenit peste noapte şomeri, zilieri, ignoranţi, mai 

bătrâni decât bătrânii lor.
Constantin Brătescu numea cândva provincia dintre mare şi Dunăre „o Europă şi 
o Asie în miniatură” „fenomenul demografic al Dobrogei (…) justificând şi astăzi 

atracţia cercetătorilor dornici să stabilească resorturile intime ale unei convieţuiri 
etnice şi evoluţii demografice (suprapuse uneia economice) ce fac din Dobrogea, 
păstrând proporţiile, o Californie românească şi totodată un model etno-cultural 

pentru Balcani”. Aşa a şi rămas. O Californie românească a secolelor trecute, 
la graniţa dintre civilizaţii, ea însăşi o sevă cu adânci rădăcini în vechea, prima 

existenţă arhaică a locului.
Risipitori şi distraţi, cum suntem astăzi, nu luăm seama la pierderile iremediabile 

pe care le aduce forţata, artificiala modernitate a satelor.  Deunăzi, un monografist 
autodidact, autorul unui excelent studiu despre o localitate constănţeană  ne 
mărturisea că au rămas stingheri şi tot mai neputincioşi  doar nouă bătrâni. În 
ultimele ierni au plecat să veşnicească frumoşii seniori  ducând cu ei şi lada cu 

poveştile satului. Şi fenomenul ireversibil este generalizant.
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INVITAţIE LA FESTIVAL
În perioada 15-17 august 2014 se va desfăşura 

la Sibiu, în organizarea Consiliului  judeţean Sibiu-
Complexul Naţional Muzeal Astra Sibiu,  cea de-a Xll-a 
ediţie a Festivalului naţional al tradiţiilor populare, 
conceput ca o manifestare spectaculară şi interactivă, 
de prezentare scenică sau lucrativă, de dialog direct 
între actanţi şi publicul vizitator, care se manifestă 
în spirit comunitar împreună cu reprezentanţii 
comunităţilor invitate.

De curând, prof.Doina VOIVOZIANU, directoarea 
Centrului cultural judeţean Constanţa „Teodor  Burada”, 
a participat la Sibiu alături de alţi reprezentanţi ai 
judeţelor invitate  la o primă discuţie cu directoratul 
Festivalului pentru diverse probleme organizatorice.

Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” s-a înscris la acest festival la cinci din 
cele şapte secţiuni (arte religioase, arte muzicale, arte coregrafice, arte plastice şi arte culinare) 
cu expoziţii de obiecte tradiţionale, precum şi cu demonstraţii în cadrul unor ateliere de creaţie. 
Artiştii populari care vor participa din partea Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor 
T. Burada” vor reprezenta cu succes artele tradiţionale specifice Dobrogei. Ca o componentă 
aparte specifică Dobrogei, multiculturalitatea va fi şi ea o piesă de rezistenţă în contextul 
participării la manifestarea de la Sibiu, astfel că, alături de valorile tradiţionale româneşti, vor fi 
reprezentate şi  cele ale comunităţilor etnice care trăiesc de sute de ani în ţinutul dintre Dunăre 
şi Marea Neagră.

Într-o încercare dacă nu singulară cel puţin temerară, specialiştii Centrului cultural 
judeţean Constanţa „Teodor T.Burada” încearcă să recupereze aceste forme de 

cultură şi civilizaţie rurală, să arhiveze memoria recentă a societăţii dobrogene, să 
recupereze trecutul, să recompună istoria prin intermediul momentelor trăite de 
protagonişti ca alternativă şi complement la marea istorie scrisă. Aşa cum face, 

bunăoară,  Institutul de istorie orală, care funcţionează, însă, în mediul academic 
la Cluj Napoca. Axat, evident, pe alte teme necesare şi parţial cunoscute din istoria 

recentă a României.
Anevoioasei întreprinderi a Centrului s-au alăturat voluntari inimoşi, studenţi la 

Facultatea de Litere a Universităţii Ovidius din Constanţa, specializarea Jurnalism, 
pregătiţi să reconstruiască, sub îndrumarea profesorilor lor, un discurs memorialistic 
prin transcrierea, interpretarea şi analiza unor poveşti adevărate strânse de la cei mai 

vârstnici oameni ai satelor dobrogene.
Dimitrie Gusti   îşi îndemna discipolii : Creaţia este pentru timp. Nu pentru eternitate. 

Ce poţi să faci, fă îndată! În acelaşi timp, neastâmpărul său creator nu se mărginea 
doar să scrie cărţi, ci să antreneze oameni după sine aidoma  unui mare organizator şi 

animator cultural! 
Fondul cultural autentic al satelor dobrogene se reclamă urgent recuperat! Cine ni 
se alătură în acest proiect pentru a desăvârşi cât mai repede arhivarea memoriei 

recente a societăţii multietnice dobrogene?
Aurelia LĂPUŞAN



ţara Dobrogei în Muzeul ţării de la Sibiu
                                                                                                                  Dr.Corneliu BUCUR 
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I-au spus cei ce au urzit 
prin anii 1960-1962, proiectul 
întemeierii sale, “Muzeul 
Tehnicii Populare”, cu gândul 
mărturisit de a-i conferi 
calitatea de tezaur naţional 
al gândirii şi creaţiei tehnice 
tradiţionale (preindustriale) din 
România. 

Era îndreptăţit un 
asemenea proiect - deopotrivă 
impresionant prin dimensiunile 
sale (96 ha suprafaţa terenului 
afectat şi 6 ha alee de circuit 
expoziţional pentru cele 146 
monumente de arhitectură 
şi tehnică populară cu cca 
500 de construcţii şi peste 
50.000 obiecte de inventar 
funcţional, prevăzute în 
proiectul tematic iniţial, 
original prin gândirea tematică 
(etalarea prin intermediul 
unor suite tipologice, 
constructive şi instrumentale), 
a celor mai variate procese 
de muncă, procedee tehnice 
şi instrumentar tradiţional 
şi concepţia ştiinţifică a 
implementării unui asemenea 
patrimoniu în peisagistica de 
excepţie a Dumbravei Sibiului 
(cu preocupări de adecvare 
a terenului şi culturilor spre 
a se realiza o reconstituire 
extrem de fidelă, în cadrul 
fiecărui amplasament, a stilului 
de provenienţă al fiecărui 
monument), - de bogăţia 
instrumentarului de muncă 
tradiţional al poporului român, 
de incredibila completitudine 
tipologică şi extrem de mare 
variabilitate a soluţiilor 
constructiv-funcţionale şi o 
valoare documentar-istorică, 
etnologică şi antropologic-
culturală cu adevărat unică.

S u c c e s u l 
t e m e r a r e i 
i n i ţ i a t i v e 
sibiene - căci 
o asemenea 
i n s t i t u ţ i e 
m u z e a l ă 
gigantică nu se 
mai realizase 
până atunci pe 
plan european, 
ea constituind 
o premieră 
continentală 
şi pe planul 
s p e c i a l i ză r i i 
sale tematice 
- era asigurată 
co n s e r va re a 
până în zilele 
noastre, a unui patrimoniu 
cultural, monumental şi 
instrumental de excepţie, şi în 
mod subiectiv, de valoroasele 
tradiţii ale şcolii româneşti 
de muzeografie etnografică 
întemeiată în anii 1900 de 
Tzigara Samurcas la Bucureşti, 
continuat de Romulus Vuia 
la Cluj, în anii 1920-30, şi 
desăvârşită de Dimitrie Gusti 
prin organizarea Muzeului 
Satului din Bucureşti, în anul 
1936.

Importanţa rostuirii 
Muzeului Tehnicii Populare 
din Dumbrava Sibiului - cel 
care prin întreaga sa structură 
tematică avea să se împlinească 
în următorul sfert de veac cu 
un adevărat muzeu naţional al 
civilizaţiei populare tradiţionale 
din România avea să învedereze, 
prin ampla şi pertinenta 
demonstraţie ce o face, 
prin întreg patrimoniul său, 
nouă, urmaşilor noştri, cât şi 
oaspeţilor ţării noastre doritori 

să cunoască adevărata istorie 
a civilizaţiei românilor, harul şi 
ingeniozitatea meşteşugarului 
român, deopotrivă ţăran 
sau târgoveţ, caracterul de 
originalitate al culturii sale 
(inclusiv al celei tehnice) în 
deplin consens cu perenitatea 
structurilor tehnico-economice 
daco-romane şi nicidecum 
în contradicţie, ci deplin 
consensual cu progresul 
de civilizaţie universal, prin 
disponibilitatea sa necontenită 
de recepţie şi asigurare 
creatoare a celei mai noi 
cuceriri ideatice şi materiale 
din gândirea şi creaţia tehnică 
europeană şi chiar euro-
asiatică, ceea ce i-a asigurat 
şansa istorică de a fi trăit 
întotdeauna - în pofida celor 
mai severe vicisitudini istorice - 
până astăzi, în deplin sincronism 
cultural european.

Preocupaţi în egală măsură, 
de a reprezenta în muzeul 
sibian, atât variabilitatea 
fenomenologică din mai 
toate domeniile structurii 
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ocupaţionate tradiţionale, 
organizatorii săi şi-au îndreptat 
- încă de la început, atenţia 
asupra Dobrogei. Era una din 
cele mai bogate zăcăminte 
de cultură şi civilizaţie 
istorică, înainte de toate, prin 
patrimoniul său arheologic 
clădit solid pe fondul unor 
valoroase tradiţii arhetipale ale 
universului neolitic. 

Patrimoniul etnografic al 
Dobrogei venea să confirme 
diversitatea şi bogăţia în fapte 
de civilizaţie a acestei porţi 
de cetate a ţării, larg deschisă 
tuturor valorilor culturale, 
deopotrivă ale lumii orientale .

O notă de specific 
inconfundabil al zestrei 
sale etnografice o conferă 
pământului dobrogean 
civilizaţia sa lacustră 
caracteristică Deltei Dunării 
şi cea maritimă de pe ţărmul 
mării, ilustrate deopotrivă, 
prin sistemele constructive 
ce demonstrează o întinsă 
adecvare ecologică, cât şi prin 
instrumentarul de o fascinantă 
varietate tipologică, prin 
perfecta şi îndelungata sa 
adecvare la toată ihtiofauna 
Deltei, Mării şi lacurilor 
dinlăuntrul Dobrogei.

S-au transferat în primii 
25 ani care au trecut de la 
întemeierea Muzeului sibian, 
pe baza unor ample cercetări 
de teren în toată Dobrogea, 9 
monumente de arhitectură şi 
tehnică populară dobrogeană 
ce reconstituie, ca nici o 
altă colecţie etnografică, 
raportând-o nemijlocit la 
specificul altor zone din întreaga 
ţară civilizaţia tradiţională a 
ţării Dobrogei prin ce are ea mai 
tipic, sunt ilustrate, deopotrivă, 
structura ocupaţională, 
sistemele elevatoare şi de 
transport pe fluviu, arhitectura 
şi tehnicile de construcţie, 
sistemele tehnice de cea mai 
diversă factură .

Aşa a renăscut, aievea 
vremurilor trecute, o veche 
lume dobrogeană, aici la 
poalele Cindrelului, în cu 
adevărat minunata Dumbravă 
a Sibiului, într-un muzeu 
ce reprezintă, astăzi şi de-a 
pururi, un adevărat Panteon 
al civilizaţiei tradiţionale 
româneşti, prin suita de valori 
recuperate în ultimul ceas de 
sub tăvălugul neiertător al 
Timpului ce impune înnoirea 
tuturor structurilor socio-
economice şi culturale sub 
semnul regresului istoric, valori 
definitorii pentru afirmarea 
ştiinţifică a specificului 
civilizaţiei românilor, 
exemplificative pentru 
ilustrarea identităţii noastre 
etnoculturale, superlative, 
în procesul constructiv-
educaţional (muzeul constituie 
cea mai înaltă şcoală de 
educaţie patriotică) şi nu în 
ultimul rând demonstrarea 
perenităţii civilizaţiei istorice a 
românilor în ţara lor din moşi-
strămoşi, dintre Mare, Dunăre 
şi Carpaţi.

PaSăRea PHoenix a Lui 
PanaiT MoRaRu

După luni de cercetări 
ostenitoare, de-a lungul şi 
de-a latul Dobrogei, aveam  
sentimentul că ni se înecaseră 
corăbiile unui vis frumos, 
nutrit ani de zile,  de a avea 
seria morilor de vânt din 
Muzeul Tehnicii Populare din 
Dumbrava Sibiului completă 
prin reconstruirea unei ultime 
mori de vânt “de tip olandez” 
(numită de localnicii mai în 
vârstă “căciulata”), părea 
irealizabil.

Întreaga noastră recoltă de 
materiale consta din câteva 
piese disparate ale angrenajului 
şi instalaţiei la care priveam 
decepţionaţi nemaisperând să 

le putem valorifica. Înaintea 
plecării spre casă l-am căutat 
pe morarul octogenar despre 
care toată lumea din Beştepe 
afirma că făcuse la viaţa lui 
nenumărate mori de vânt.

L-am găsit pe prispa casei 
sale, în amurgul zilei şi după 
ascultarea păsului nostru avea 
să ne înnoade visul rostind cu 
voce calmă, domoală, ca şi când 
ar fi fost vorba despre ceva 
banal: “Dacă ne daţi materialul 
trebuincios am face-o după 
felul suratelor clădite o viaţă de 
om în toată Dobrogea”. L-am 
privit cu atenţie: nu şăguia. 
Doar privirea lui cu un licăr de 
ironie părea să ne spună “nu-i 
aşa că nu mă credeţi?”.

Avea însă, în privirea 
şi rostirea lui fermitatea 
cuvântului dat şi ţinut de o 
viaţă în faţa unei lumi întregi 
şi am înţeles brusc că aveam 
în faţă pe meşterul satului, 
morar constructor de mori din 
moşi-strămoşi (altfel cum ar fi 
devenit meseria sa patronimică) 
conştient de forţa-i demiurgă în 
profesia lăsată moştenire de 
înaintaşi.

Nu a pregetat nici un 
moment să pornească în ceea 
ce vecinii, şopotind, o numeau 
a fi o aventură la vârsta lui şi 
avea să se dovedească ultima 
călătorie în viaţă - spre a clădi 
o nouă moară din strânsura 
de lucruri vechi, în Dumbrava 
Sibiului.

L-a luat şi pe fratele său 
Simion Dima şi pe încă un 
cumătru şi în coptul verii anului 
1971 au descins în Dumbrava 
noastră. Întâia grijă i-a fost să 
străbată muzeul privind cum 
numai Meşterul ştia a o face - 
cu adâncă preţuire a lucrurilor 
nemaivăzute (dârste, ştefe, 
pive, şteampure ş.a.) înşirate 
pe firul apei. Ajuns în cele din 
urmă în preajma celor 5 mori 
dobrogene risipite printre stuf 
asemeni locului lor de baştină, 
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a clătinat din cap cu acelaşi 
surâs hâtru şi ne-a spus “pe cea 
mai frumoasă tot noi avem s-o 
facem”.

A doua zi de-cu-dimineaţă 
s-a apucat să-şi facă, după 
întâia poruncă a meşteşugului 
deprinsă la început de ucenicie 
- uneltele potrivite, numai de el 
ştiute, pentru ceea ce urma să 
înfăptuiască. La sosirea noastră 
ne-a întrebat cât de mare vrem 
moara, cu câte aripi şi unde 
vrem a o aşeza. Drept răspuns, 
arhitectul nostru a desfăcut 
sulul de planşe ce se voiau a 
fi, după ştiinţa universitară, 
proiectul ce trebuia să-l 
conducă pe meşter la facerea 
morii.

Acesta s-a aplecat şi a 
început a privi îndelung 
desenele, sfredelind cu privirea 
o realitate imaginară ce o 
configura montat dincolo de 
desenele înfăţişate. Într-un 
târziu, cu gesturi domoale, a 
împachetat cu grijă planşele, 

le-a întins privind ţintă în ochii 
arhitectului şi cu o voce calmă 
ce nu suporta nici o dezminţire 
ne-a spus că desenele nu sunt 
bune şi că “noi vom face moara 
cum ştim noi, să meargă”.

Apoi s-au apucat tustrei de 
lucru, timp de patru veri la rând, 
fără zăbavă, din răsăritul zilei la 
apus de soare. I-am urmărit la 
lucru: privea îndelung şi pipăia 
cu degetele noduroase fiecare 
buştean şi grindă în semn de 
alintare de parcă între cei doi se 
stabilise un tainic dialog numai 
de ei doi, fiinţă şi lucru, ştiut şi 
de acel contact tactil, afectuos, 
depindea decizia gestului ce 
avea să urmeze.

Tăietura sau cioplitura era 
apoi aplicată cu o dibăcie 
nemaivăzută de mine ce 
îmi amintea de siguranţa 
chirurgului.

Moara noastră se înălţa 
încet, dar sigur şi după cea de 
a treia vară, “pasărea Phoenix a 
lui nea Panait”, cum aveam să-i 

spunem noi toţi de atunci era 
pregătită să-şi ia zborul în largul 
lumii renăscută din propria 
cenuşă şi să vestească tuturor 
că îşi făcuse din nou cuibul pe 
pământul românesc, de data 
asta într-un muzeu.

Eram cu toţi euforici, dar 
parcă bucuria cea mai mare 
o trăia, ascunsă cu grijă în 
adâncul sufletului de adevărat 
ctitor, deprins să nu aştepte 
şi să nu primească alt prinos 
de recunoştinţă decât, poate, 
întâia pâine plămădită din făina 
măcinată la moara “lui”.

După trei săptămâni de la 
întoarcerea acasă aveam să 
aflăm că s-a sfârşit din viaţă 
împăcat că tocmai îşi împlinise 
cea de pe urmă îndatorire de 
meşter constructor de mori, 
înzestrând de data aceasta cu 
opera minţii şi a mâinilor lui,  dar 
şi a sufletului, nu doar numele 
unui anume sat dobrogean, ci 
însuşi al Muzeului civilizaţiei 
tradiţionale a satului românesc.

Nota redacţiei
Articolele semnate de dr.Corneliu BUCUR, fost multe decenii directorul 

manager al celui mai important complex de spirit românesc de la Sibiu, ne-au 
fost încredinţate cu mai mult timp în urmă şi publicate parţial într-o revistă de 
turism locală.

Legătura noastră cu  instituţia muzeală de la Sibiu a continuat pe mai multe 
planuri şi în anii ce au urmat. Primul şi probabil singurul academician ţăran 
al Dobrogei din galeria născută la Sibiu a devenit curelarul Ion TUDORICĂ din 
Tortomanu, ale cărui meşteşugite obiecte decorative împodobesc şi astăzi 
colecţia muzeală sibiană.

Devenit între timp un Centru cultural naţional de nivel academic pentru 
cercetarea ştiinţifică modernă, interdisciplinară, a istoriei civilizaţiei populare 
din România, sub patronajul direct al Academiei Române, Muzeul Astra Sibiu 
şi-a proiectat ca obiectiv prioritar revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale, 
a costumului popular şi folclorului literar, coregrafic, muzical şi culinar din 
România, al obiceiurilor legate de sărbătorile tradiţionale. Adevărat panteon 
al culturii populare, Muzeul Astra derulează cu largă frecvenţă programe 
culturale de anvergură sub genericul Museul vivum, un concept integrator 
de cercetare, valorificare, consolidare, catalizare şi educare a tinerilor prin 
manifestări înscrise în acest uriaş şi intangibil patrimoniu cultural numit 
Tezaure Umane Vii.
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Moară de vânt cu pânze de la Curcani 

Moara de vânt din satul Curcani, comuna 
Negrești, județul Constanța, datează din a 
doua jumătate a secolului trecut. Ea a fost 
achiziționată în anul 1968 și reconstruită în 
Muzeul Tehnicii Populare în anul 1970.

Ea face parte din tipul morilor de vânt 
cu pivot, ridicate pe soclu de piatră. Ceea 
ce o deosebește însă esențial de celelalte 
trei mori cu pivot, expuse în muzeu, este 
sistemul de captare a forței motrice a 
vântului care folosește în locul aripilor 
de scândură, 12 aripi de pânză sub forma 
unor vele triunghiulare.

Acest sistem cu pânze, cunoscut la 
morile de vânt de tip mediteranean 
(Grecia, Portugalia etc.), este atestat în 
România numai pentru sudul Dobrogei, 
unde a fost utilizat la morile de vânt cu o singură 
instalație de măcinat. Pânzele triunghiulare sunt 
fixate de niște spițe solide. Numai 4 din cele 
12 spițe sunt fixate însă de „nadele” care trec 
prin capătul valului, celelalte 8 fiind atașate de 
acesta printr-un colier de fier. Un catard de cca 
3 m lungime prelungește „valul”. De vârful său 
sunt prinse cablurile ce fixează fiecare spiță în 
parte, ele între ele fiind de asemenea legate 
printr-un cablu. 

Transmisia și angrenajele, ca și mecanismul 
de măcinare nu prezintă principial deosebiri față 
de celelalte mori cu pivot, din muzeu. 

Ca și moara din Enisala, construcția morii de 
formă dreptunghiulară este înălțată pe un soclu 
din piatră. Acest soclu de formă dreptunghiulară, 
pe care se realizează rotirea morii, este însă 
aici umplut cu zidărie de piatră care mărește 
rezistența pivotului central. Construcția 
adăpostește o singură instalație de măcinat. 

Pe peretele posterior este amenajat un balcon 
deschis care are pe partea laterală montat un 
troliu orizontal, pentru urcarea sacilor.

Moara de vânt din satul Curcani este un 
exponat deosebit de valoros, fiind ultimul 
exemplar de acest tip de moară care a 
supraviețuit în România până în zilele noastre.

Pictura realizată în 1912 de Mihai 
SiBiceanu

PeiSaJ cu MOri dOBrOGene în Muzeul SiBian



0      9

Memorie socială şi istorie personală

Conştientizarea propriei identităţi în cadrul 
comunităţii locale

Poposim la Topalu, unde 
avem o scurtă convorbire 
cu Maria MANEA,  în vârstă 

de 67 de ani, informatoarea 
noastră. Aceasta ne introduce 
treptat în atmosfera locului din 
vremea adolescenței sale, satul 
Capidava. La vremea aceea 
unele dintre cele mai așteptate 

evenimente sociale erau balul și 
hora, căci acestea erau prilejuri 
pentu tineri de a se întâlni, a 
se cunoaște și a se îndrăgosti. 
Întocmai cum s-a petrecut 
și cu Maria MANEA - la hora 
organizată pe malul Dunării, 
în apropierea cetății Capidava, 
prin urmare, într-un cadru cât 
se poate de pitoresc, aceasta 
și-a întâlnit ursitul. Diferența 
de vârstă dintre cei doi însă a 
constituit în primă fază o piedică 
în calea planurilor lor de viitor, 
ea având pe atunci doar 17 ani 
în vreme ce el avea deja 26. 
Așa stând lucrurile, cei doi au 
recurs la o soluție extremă, dar 
adesea practicată în societățile 
tradiționale în astfel de situații: 
fata a fugit împreună cu alesul 
ei la casa viitorilor socri. Iată 
cum evocă acest episod însăși 
protagonista lui: “Soţu era 
tractorist la Capidava. Şi ne-
am văzut noi la horă, ne-am 
împrietenit şi apoi am fugit cu 
el. Părinţii nu vroia să mă dea 

că eram prea mică, aveam 
şaptişpe ani. Am fugit cu soţu 
cu tractoru şi am venit aicea 
la socri şi nu ne primea acuma 
socru. Nici el nu vroia că zicea 
că sunt prea mică şi că băiatu 
lui e mare, are 26 de ani. Până 
la urmă ne-au primit şi am stat 
cu bunicu, cu tata lu soacră-
mea.”

 După un an de zile 
și-au putut vedea dorința 
materializată, căci părinții ei 
au încuviințat căsătoria care 
s-a desfășurat după tiparele 
tradiționale ale locului. Excepția 
în desfășurarea acestui rit de 
trecere a constituit-o absența 
Iertăciunii, care în contextul 
respectiv nu își mai putea afla 
locul. În rest, pregătirile pentru 
ospăț - începute încă din 
marțea din cursul săptămânii în 
care avea să fie nunta - zestrea 
generoasă din partea socrilor 
mici, împodobirea bradului și 
petrecerea cu cozonac și vin au 
antrenat întreaga comunitate 

Maria Manea

rezerVaȚia de reciFi de la tOPalu, FOtO: Georgeta ȘteFan
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să participe și să se bucure de 
eveniment. „Toate pregătirile 
le-am făcut aici în curte, la 
soacră-mea. Aveam o bătrână 
bucătăreasă, plus erau toate 
tinerele, neamurile, stolnicele 
cum le ziceam noi atunci, care 
făceaU toată treaba. Vinerea 
se făcea sarmalele şi sâmbăta 
dimineaţa le punea la foc şi 
până seara la nuntă era gata. 
Tot vinerea se făcea şi bradu, la 
ginerică acasă. Venea tineretu, 
şi fete şi băieţi, şi împodobeau 
bradu cu hârtie creponată, 
făcea boboci şi îi prindea în 
brad. Se petrecea apoi cu vin, 
cu cozonac.”

La scurt timp, însă, după 
nuntă, soțul a fost chemat în 
armată astfel încât nu a putut 
fi lângă soția sa atunci când 
aceasta a adus pe lume primul 
lor copil - o fetiță. Cei doi - tatăl 

și fiica, s-au cunoscut abia peste 
patru ani, când acesta din urmă 
s-a putut întoarce acasă. „Am 
născut la Hârşova, la spital, era 
s-o scap pe drum în salvare, 
că am născut uşor. Şi am venit 

apoi acasă 
şi am stat cu 
bunicu”. Printre 
amintirile sale 
legate de acest 
moment - al 
nașterii și apoi al 
lăuziei - regăsim 
fragmente de 
acte ritualice 
precum și 
anumite tabu-
uri păstrate 
și respectate 
cu strictețe 
în societățile 
tradiționale. „Ţineam cont să nu 
rămâie rufele ei pe sârmă după 
asfinţitu soarelui că se spunea 
că nu mai doarme copilu dacă 
le uiţi afară. Cât am fost lăuză 
nu ieşeam patruzeci de zile nici 
să pun rufele pe sârmă”.

 Dat fiind faptul că la vremea 
când a născut primul copil 
Maria MANEA avea doar 18 
ani înțelegem cu ușurință cum 
a fost posibil ca la 67 de ani să 
fie deja nu doar bunică, ci chiar 
străbunică. Iar dacă până la ea 
familia de trei generații (cel 
puțin) rămăsese în Capidava, 
astăzi copiii informatoarei 
noastre și-au găsit fiecare 
calea în alte regiuni, unele 
mai îndepărtate, altele mai 
apropiate de locul natal. „Eu 
sunt născută în Capidava, 
părinţii şi bunicii tot din 
Capidava. Am trei copii, două 
fete şi-un băiat. Băiatu e aici, 
în Topalu, lângă mine, o fată 
e la Basarabi măritată şi una 
în Hârşova. Am şi nepoţi; de la 
fata cea mare am două nepoate 
mari şi sunt şi străbunică: 
nepoata cea mare are doi copii 
şi cea mică aşteaptă acum 
un copilaş şi ea. Astalaltă de 
la Hârşova are şi ea o feţită.” 
Așa ne rezumă Maria MANEA 
istoria arborelui genealogic 
cunoscut de ea.

„Hai naşă Că S-a 
DeoCHiaT un MieL!”
 Nici când a venit vorba 

de a trata anumite afecțiuni 
fizice sau de a îndepărta 
efectele nefaste ale deochiului 
informatoarea noastră nu 
s-a îndepărtat de modelul 
recomandat și practicat de 
lumea din care făcea parte. 
Pentru astfel de suferințe, 
oamenii căutau ajutorul la 
bătrânele din sat specializate în 
practici curative deloc medicale 
și care – după cum vom vedea - 
puteau trezi și pe atunci măcar 
un sentiment de angoasă. 
Un asemenea episod ne este 
relatat în amănunt :

„L-am scrijelat pe băiat când 
era mic, că făcea un junghi în 
spate şi plângea întruna de nu 
ştiam ce să fac. Şi m-am dus 
aici în sat, dar nu l-a scrijelat 
bine, că nu îşi revenea  şi îl lua 
iar durerea. Şi-atunci am auzit 
eu de o babă din Stupina, baba 
Grozoaica, şi l-am dus acolo. 
Era iarnă şi am plecat cu soţu 
cu tractoru, la Stupina. Şi l-a 
tras bine, l-a scrijelat cu lama 
pe spate. Şi mie îmi era frică 
să nu mi-l omoare pentru că 
baba asta avea 105 ani şi nu 
mai vedea bine. Dar bătrâna 
ştia tot că de atâţia ani făcea 
treaba asta. Şi mi l-a făcut bine 
pe băiat că m-am întors cu el 
acasă şi a dormit toată noapte 
foarte bine şi de atunci nici nu a 

1961. cOlindătOri din tOPalu. 
FOtOGraFie din alBuMul FaMiliei 

Manea

1960. Maria Manea 
MireaSa
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mai avut junghi. Acu ştiu că mai 
e câte o femeie şi pe aici prin 
comună care mai scrijeleşte, 
dar uşor aşa şi nu ştiu dacă are 
leac.”

Nici pentru iritații ori alergii 
localnicii nu se dădeau înapoi 
de a cere ajutorul babelor 
cunoscătoare de descântece 
și leacuri. „Înainte erau şi aici 
în Topalu bătrâne care zicea 
descântece: de deochi, de bube 
dulci. De exemplu la copii li se 
încărca barba de bube de la 
pepene roşu sau de la ce mânca 
şi îi ducea părinţii la babe de-
astea, îi descânta şi se făcea 
bine.”

O altă problemă cu care 
părinții se confruntau adesea 
era aceea a deochiului - copiii 
căzând cel mai adesea victima 
acestei tulburări cu efecte atât 
de neplăcute. Fiind un subiect 

asupra căruia nici medicina nu 
se putea pronunța în nici un fel 
și pentru care nu părea să ofere 
vreo soluție, oamenii societății 
tradiționale apelau tot la babele 
descântătoare.

 „Eu băiatu l-am avut 
foarte plăpând”, își amintește 
informatoarea noastră. „Cum îl 
vedea cineva, gata se deochia. 
Şi-atunci fugeam cu el la o 
bătrână, îl descânta, îi punea 

1960. un GruP de eleVi ai ȘcOlii din tOPalu

la gât un şnur alb cu roşu. Da 
la lună trebuia să-l schimb, să-i 
fac altu că dacă nu, ăsta nu 
mai ţinea şi se deochia iar. Şi-
avea efect că nu se mai deochia 

băiatu.”   
 

Câșt igând 
a s t f e l 
î n c r e d e r e a 
oamenilor și 
prestigiul de 
vindecătoare, 
aceste bătrâne 
erau căutate 
chiar și pentru 
a efectua 
descântecele 
a s u p r a 
a n i m a l e l o r 
din ogradă 
despre care se 
credea că au 
suferit de pe 

urma deochiului. „Naşa mea 
ştie descântec de deochi şi are 
şi leac. Băiatu meu are văcuţe, 
mieluşei şi o mai cheamă: „Hai 
naşă că s-a deochiat un miel!” Şi 
vine repede naşa cu aghiazmă, 
zice Tatăl nostru şi vreo două 
trei vorbe de deochi şi se face 
bine mielu.”

ReţeTe Din BăTRâni
Cu ocazia întâlnirii cu Maria 

MANEA, aceasta ne-a oferit 
și o parte din secretele sale 
culinare, printre care și o rețetă 
păstrată de la mama dumneaei: 
„Reţetă de tocăniţă de pasăre 
cu ceapă multă şi mămăligă: 
Ceapă foarte multă o tocăm 
mărunt şi o călim bine cu un 
praf de sare, o înmuiem bine şi 
pe urmă pun capacul să se facă 
la aburi aşa. Şi pe urmă pun şi 
bucăţele de carne şi le prăjesc 
cu totu şi la urmă bulion şi apă. 
Reţeta asta îmi aduce aminte 
de copilărie, de mama şi o fac 
şi eu şi acum mereu când tăiem 
câte o pasăre.”

„Aici dacă suntem lângă 
Dunăre gătim şi peşte mult: 
plachie cu ceapă, ciorbă de 
peşte, saramură. Îmi place mult 
peştele. Soţu meu a pescuit în 
tinereţe, a prins foarte mult 
peşte la viaţa lui. A venit odată 
cu o căruţă de crapi, crăpştean, 
a prins şi a venit şi a răsturnat-o 
în curte. Şi nu ştiam ce să-i mai 
facem atuncea că nu aveam 
ladă mare să-l punem. Am 
băgat şi la saramură, am uscat, 
am dat şi la vecini.” 

Ana-Laura PARFINOV

1958. nunta la tOPalu
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Omul sfinţeşte locul

Dinastia primarilor de sat
Gheorghe DĂNILĂ are 62 

de ani. A fost primar între anii 
1982-1989. Numele Dănilă îl 
poartă o stradă în onoarea unui 
alt primar,  Ion DĂNILĂ,  fost 
primar din 1961 până în 1973. 
Tatăl celui dintâi.

L-am găsit în mijlocul familiei, 
pe prispa casei. Povestea lui s-a 
născut de prin anii de mijloc ai 
secolului 19.

“Tatăl lui taică-miu, Dumitru,  
a fost delegat sătesc la Seimenii 
Mici. A fost omorât, acolo, în 
1929, confundat de criminal 
cu altcineva,  când tata avea 
doar 9 ani. Au rămas şase copii 
orfani. O verişoară de-a bunicii 
i-a zis: tu eşti aglomerată tare, 
dă-ne nouă pe Ion să-i oferim 
un trai mai bun. Bărbatu-su 
era brigadier silvic la Topalu. 
Ei aveau pământ, un om-doi 
pe lângă casă, aşa că a învăţat 
tata de mic de toate: muncile 
câmpului, să îngrijească boii, 
caii, căruţa. La 19 ani a fost luat 
recrut la Valea Neagră, şi-apoi, 
a fost pe front 4 ani, 7 luni şi 
câteva zile, a venit de-acolo, 

s-a căsătorit. Au venit la rând 
copiii,  3 fete şi 3  băieţi. Tata nu 
a avut o copilărie fericită şi nici 
o tinereţe uşoară. Era un om 
bun. Ca primar a prins perioada 
electrificării satului, momentul 
când s-a tras apă potabilă, s-au 
modernizat  străzile. A participat 
la pietruirea şoselei de la hanul 
Morilor şi apoi la asfaltarea 
ei, a inaugurat Muzeul Dinu şi 
Sevasta VINTILĂ. Cu doctorul 
Vintilă  a fost  bun prieten.

Eu? Ce-or fi zis oamenii? 
Dacă taică-su a fost primar o 
şti şi el ceva. Eu am venit de la 
Medgidia lângă ei şi şi-au mai 
revenit.

După cum povestea 
străbunica mea, treceau de la 
malul mare de la Capidava cu 
o barcă scobită ca o copaie la 
pădure. Dacă străbunica mea 
povestea că stră-străbunica ei o 
lua în braţe şi o ducea la Dunăre 
eu cred că satul Topalu este 
mult mai vechi decât anul 1800. 
Şi doctorul Vintilă credea la fel.

Biserica  noastră este 
ctitorită la 1865, stă scris clar 

în pisania de la intrare. Era 
deci pe vremea turcilor care nu 
acceptau alte lăcaşuri de cult 
decât cele cu minaret. A noastră 
a fost falnică de la început.

Învăţătorul  Gheorghe 
VINTILĂ, în scrierea 
autobiografică, arăta că mai 
multe familii din împrejurimile 
Braşovului au părăsit locurile 
natale pentru că participaseră 
la revoluţia de la 1848. 
Familiile Cheles, Vintilă, 
Orbocea, Boghianu, Nicoară, 
Lazu, Murat, Şocarici, Cazacu, 
Dănilă, Drăghici au ajuns la 
Balabanu, apoi au trecut pe 
malul dobrogean al Dunării 
şi cu aprobarea beiului de 
Hârşova s-au aşezat pe aceste 
locuri plătind regulat birul în 
bani şi animale. În zona de 
astăzi a Topalului au găsit loc 
prielnic,  şi s-au stabilit având 
ca administrator din partea 
beiului de Hârşova pe un turc 
şchiop de la care s-a păstrat 
numele satului, Topal.

1954 FaMilia iOn danila 1966 .Vilcu, danila, Vintila la tOPalu
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Amintiri de la malul Dunării

Viața la țară nu a fost 
niciodată ușoară, în schimb a 
fost dintotdeauna frumoasă. 
Oamenii de aici au trăit mereu 
”rupți” de lumea oraşului și 
mulți dintre ei încă nu au acces 
la noua tehnologie. Au învățat 
că dacă vrei ca acel lucru să 
iasă bine trebuie să fie făcut de 
mâna ta și nu vor să renunțe 
la pământul care le-a asigurat 
existenţa și păstrarea tradițiilor 
și obiceiurilor locului.

Gheorghe MANEA din Topalu 
ne-a deschis poarta ogrăzii sale 
și ne-a poftit la umbră, lângă 
prispa casei, povestind cu 
lacrimi în ochi despre copilăria 
și viața sa. 

”M-am născut în ̀ 41. Părinţii 
sunt  din Topalu. Bunicii după 

tată sunt veniţi din Ialomiţa, 
de la Făcăieni. Am fost 6 fraţi: 
4 băieţi şi 2 fete. Mai suntem în 
viaţă 4.”

Fiind foarte aproape de 
Dunăre, universul lor se învârtea 
în jurul acestei oaze de viață. 
Bucuriile, dar și necazurile le 
erau aduse de apa ce străbate 
10 țări și aproximativ 2.860 km. 

”Ne jucam la Dunăre. Ne 
jucam cu poarca. Era aşa, o 

ghiulea pe care 
o aruncam şi 
trebuia să o 
prindem cu 
beţele ca să 
o dăm mai 
departe. Ne mai 
loveam peste 
mână, peste 
picioare, dar nu 
conta. Ne mai 
jucam mama-
ascunsa.”

P e s c u i t u l 
este principala 
a c t i v i t a t e 
a tuturor 
topalenilor încă 
de la începuturile 
acestui sat. Apa 
Dunării le ”bate 
la ușă” și aceștia 
știu cum să 
profite din plin 
de pe urma ei. 
Pe lângă pești, 
Dunărea le 

oferă și lemne pentru foc sau 
pietre pentru temelia caselor. 
La Topalu, casele au temelii 
ridicate la peste un metru  de 
pământ pentru a îi feri de 
furia apei atunci când debitul 
fluviului crește, în special 
primăvara și toamna.

”Pescuiam când eram tânăr. 
Pescuiesc şi acuma. Anul asta 
am prins două bucăţi. Mă 
duceam la apă de plăcere. 
Microbul ăsta. Aşa este cu 
pescuitul ăsta.”

Având foarte mult de muncă 
la câmp, domnul Manea a fost 
nevoit să se lase de școală și 
să meargă să lucreze pământul 
familiei.

”Am făcut şcoala. Şase clase 
am învăţat şi pe urmă la 12 ani 
m-a oprit taică-miu. Aveam 
pământ mult şi m-a oprit acasă. 
Munceam la câmp. La 14 ani am 
plecat la tractoare. La şcoală. 
Trei ani am făcut şcoala. Am 
stat apoi 40 de ani la tractoare, 
am muncit greu.”

A renunțat să meargă mai 
departe la şcoală în favoarea 
muncii de la câmp. Se ducea 
singur şi ara câte un hectar pe 
zi. Mâinile sale sunt ridate și 
aspre. Pământul și zilele trudite 
din zori și până-n noapte și-au 
lăsat amprenta peste chipul 
bărbatului, dar și peste sufletul 
lui..

”Mânam 2 boi şi 3 cai la 
plug singur. Caii în faţă şi boii 
la plug. Mânam caii. Mergeam 
pe-alăturea cu biciu, dădeam 
cu el de pământ doar să-i 
sperii. La capăt săltam plugul 
şi întorceam iarăşi. Un hectar 
aram cu ei zilnic.”

Pe atunci singura mașină 
care înlocuia parțial munca 
manuală de la câmp era mașina 
de secerat. Dar tot era nevoie 
de mâna omului pentru a 
finaliza procesul.

”La semănat dădeam cu 
borana. Cu grapa. La recoltat 

GheOrGhe Manea din tOPalu
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erau maşini de secerat. Tot aşa 
mânam boii sau caii. Puneam 
2 boi şi 3 cai la maşină şi un 
om stătea sus pe maşină şi 
dădea cu furca de lemn. Dădea 
căpiţele jos. Şi după le adunam 
şi le aduceam în curte. Şi cu 
caii cu tăvălugul, era tăvălug 
de piatră. Şi dădea calul roată-
roată. Se bătea grâul.”

Își amintește cu nostalgie 
de vremea când era tânăr. Cu 
lacrimi în ochi retrăiește acele 
vremuri când se distra la hore 
alături de prieteni și familie.

”Când eram cavaler 
mergeam la hore. Jos la 
Dunăre. Dansam şi hore, şi vals, 
şi tango, şi sârbe.”

Familia este cel mai de preț 
lucru al oamenilor. Iubirea 
pentru pământ este acoperită 
de dragostea pentru femeia 
care i-a fost mereu aproape, la 
bine și la greu. Femeia cu care 
a construit totul în jurul său, 
femeia care i-a dăruit comorile 
cele mai de preț ale vieții: copiii.

”Pe soţie am cunoscut-o 
la Capidava. Mă duceam eu 
acolo, mai venea şi ea aici. Ne 
întâlneam la cămin, la ei. Nunta 
a fost frumoasă. A ieşit foarte 
bine. Atunci se făcea sâmbătă 
seara bradul. Duminica se 
scotea bradul afară. Duminică 
dimineaţa mergeam la Dunăre 
să luăm apă. Cânta muzica până 
la Dunăre. Încărcam găleata cu 
apă şi mergeam înapoi.”

Astăzi, mulți dintre tineri 
renunță repede la sat, la locul 
natal. Gheorghe MANEA  nu 
a renunțat. Îi este foarte drag 
Topalu. Se identifică cu el și 
probabil dacă ar fi plecat, nu 
ar  mai avea atâtea amintiri 
frumoase și nu mai ajungea 
omul care este astăzi.

”Topalu înseamnă satul meu 
natal. Nu am plecat pentru că 
nu am vrut. M-a rugat unu, altu 
să plec dar nu am vrut.” 

Vorbele rostite de el  au fost încărcate cu emoție. 
A vărsat lacrimi de dorul trecutului. Vremuri grele, 
dar frumoase. Amintiri și lucruri la care mulți dintre 
noi doar visează. 

Viaţa a pornit de jos. Şi s-a legat de malul Dunării, 
de  prispa casei, de  pâinea făcută în cuptorul de lut  
și de apa proaspătă și rece scoasă din fântână. 
 

  
Georgeta ȘTEFAN, studentă

1941. FraȚii Manea SOldaȚi

1960. Manea tractOriSt
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Biserica Sfinţii Impăraţi Constantin şi Elena 
Veritabilă operă de artă

Biserica Sf. Împărați 
Constantin și maica sa Elena 
din Constanța are o istorie 
interesantă. Parohia a fost 
înființată în 1919, imediat după 
Marea Unire. Inițiativa pentru 
construirea unei biserici în 
cartierul demobilizaților, a celor 
care au luptat în primul război 
mondial și au fost lăsați la vatră, 
împroprietăriți cu suprafețe de 
teren pentru construirea de 
locuințe a aparținut primarului 
Virgil ANDRONESCU. S-au 
executat săpăturile pentru 
fundație, s-a turnat betonul, 
după care lucrarea a fost 
întreruptă socotindu-se 
necorespunzătoare.

Au trecut 9 ani până când 
în ziua de 12 septembrie 
1934, sub supravegherea 
primarului Horia GRIGORESCU 
au reînceput lucrările de 
construcție a lăcașului de 
cult, pe baza planului întocmit 
de arh.D.Ionescu BERECHET, 
arhitectul oficial al Patriarhiei.   
Unul dintre cele mai frumoase 
edificii de cult ale orașului, 
construit pe cheltuiala Primăriei   
s-a încheiat la 17 octombrie 
1937,  când a fost și sfințită.
Ceremonialul târnosirii bisericii 
a fost oficiat de către patriarhul 
Miron CRISTEA împreună 
cu episcopul de Constanța 
Gherontie NICOLAU și arhiereul 
Galaction GORDUN, împreună 
cu un sobor de preoți. Cu acest 
prilej, Patriarhul Miron CRISTEA 
a emis un document prin care 
primarul Horia GRIGORESCU 
este recunoscut ctitor al 
bisericii.

 Primăria  i-a cerut 
arhitectului să țină cont de 
specificul locului, să folosească 

materialul pe care îl oferea 
Dobrogea, piatra albă 
calcaroasă. Planul în cruce 
simplă a fost reprodus după 
cel de la   biserica din Curtea 
de Argeş. Zidurile sunt placate 
la exterior, pe mai mult de 
jumătate din înălţime cu 
plachete de calcar lucrate în 
bosaj. 

Clopotniţa ca o campanila, 
are o înălţime de 30 m, 
armonizând perfect cu întregul 
edificiu, se află chiar în corpul 
pronaosului, amintind de 
bisericile lui Matei BASARAB. 
Cele 130 de trepte îți răsplătesc 
efortul cu o priveliște a orașului, 
până în orizontul mării. 

Interiorul dezvăluie o bogată 
ornamentație, catapeteasma 
dăltuită, din marmură albă, 
neobișnuită cu genul bisericesc, 
ornamentată cu colonete 
este realizată de sculptorul 
Schmiedinger.

Costase peste 12 milioane lei 
- o sumă considerabilă pentru 
acele vremuri - dar a ieșit  așa 
cum a imaginat-o arhitectul 
său, D.Ionescu BERECHET, și 
așa cum a pictat-o în interior  
Nina ARBORE. Catapeteasma 
este sculptată în marmură 
bogat ornamentată cu motive 
decorative vegetale. Contractul 
încheiat la 28 mai 1936  între 
pictorița Nina ARBORE și 

BiSerica SF. îMParaȚi cOnStntin Și elena din 
cOnStanȚa
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primarul Horia GRIGORESCU 
avea ca prevederi principale: 
”pictura să se execute în relief, 
pe fond de 14 karate, nimburile 
se vor face în relief, mărginite 
de un brâu de mozaic și vor fi 
aurite în aur lucios de 32 de 
karate.” 

La 6 august a fost realizată 
recepția naosului și a altarului, 
comisia fiind formată de PS 
Episcop Gherontie NICOLAU, 
George OPRESCU, directorul 
muzeului Toma STELIAN, Camil 
RESSU, directorul Academiei 
de Belle Arte din București, 
Horia GRIGORESCU, primarul 
orașului, și preotul Ioan 
ROŞCULEŢ, arhitectul BERECHET 
și pictorița Nina ARBORE.

 Recepția finală s-a făcut în 
129 noiembrie 1938. George 
OPRESCU făcea remarca:”Nu 
cred că mă înșel, afirmând că 
biserica, așa cum a ieșit din 
planul arhitectului și din mâna 
pictoriței, va fi o podoabă a 
orașului și una din frumoasele 
noastre clădiri religioase din 
ultimul timp.” 

În procesul verbal de 
recepție scrie: ”Am constatat 
că picturile s-au executat în 
condițiunile cerute de caietul 
de sarcini și ca tehnică s-a 
întrebuințat fresca, în cele mai 
bune condițiuni ca materiale, 
adică s-a pus aur veritabil, 
figurile au fost așezate pe fond 
de aur cu aureole în relief aurit 
și cu mozaic în jurul naosului 
și altarului, culoarea este de 
bună calitate și a fost adusă din 
străinătate.  I c o n o g r a f i a 
corespunde canoanelor și 
urmează tradiția bisericilor 
noastre.

 Din punct de vedere artistic, 
pictura este bine executată, 
simplă, nobilă, armonioasă și 
unitară prin coloritul ei, așa cum 
se cuvine în pictura bizantină. 
Ornamentele sunt în același stil 
și fericit imaginate. Drept care 
am dresat prezentul proces 

verbal”.
 Alături de 

Nina ARBORE 
s-a aflat și 
zugravul de 
biserici Virgil 
MANOLIU. 

«Urăsc tot 
ce-i vulgar 
şi insistent, 
caut măreţie 
şi seriozitate 
c l a s i c ă » , 
era deviza 
pictoriţei.

P i c t u r a , 
de factură 
neobizantină, 
e s t e 
e x e c u t a t ă 
în tehnica 
fresco, pe un 
fond de aur, 
de Nina ARBORE, pictoriţă şi 
graficiană, născută la Tecuci, 
în anul 1890. O artistă de 
origine basarabeană, care însă 
a trăit în România şi a îmbogăţit 
substanţial patrimoniul 
naţional, public şi privat, din 
România, ale cărei opere 
pot fi văzute în expoziţiile 
permanente ale muzeelor de 
artă din ţară şi străinătate. 
A studiat cu expresioniştii 
germani IANK, FEHR şi SCHMIDT 
şi cu coloristul francez H. 
MATISSE, artişti de prestigiu 
care i-au marcat ascensiunea 
artistică. Impreună cu Olga 
GRECEANU şi Cecilia Cutescu 
STORCK, Nina ARBORE a pus 
bazele unei prietenii lucrative 
pe care, prin raportare la 
faimosul «Grup al celor patru» 
( Oscar HAN, TONITZA, ŞIRATO, 
Stefan DIMITRESCU) se va numi 
«Grupul celor trei doamne». A 
semnat expoziţii personale  la 
New York, Munchen, Barcelona, 
Roma.

Se îmbolnăvește și  de fapt 
pleacă din viața aceasta poate 
pentru a nu înfrunta nedreptul 
gulag pe care l-au simțit toți ai 

ei mai târziu.
 La 29 martie 1943 când  

Nina ARBORE, fiica boierului 
basarabean Zamfir ARBORE, 
autorul cunoscutelor 
lucrări „Temniţă şi exil” şi a 
monografiei Basarabia, trecea 
la cele veşnice, reporterul 
care consemna necrologul 
pictoriţei  în Dobrogea Jună 
încheia însemnarea sa: ”Deci 
Constanţa, Sinaia şi Deva, 
închinaţi totdeauna un gând 
duios basarabencii Nina 
ARBORE!”1 A rămas  în istoria 
artei bisericeşti ca autoarea  
picturii bisericii Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena din 
Constanţa, dar şi a bisericii 
Sfântul Ilie din Sinaia şi a lucrat 
mozaicurile catedralei din Deva.

În anii 1980-1981 s-a 
restaurat pictura bisericii 
de către pictorul Gheorghe 
CIOBANU din Bucureşti.

Unele date  din acest 
material  ne-au fost furnizate 
de pr.paroh Constantin LUNGU.

Aurelia LĂPUŞAN

1 Dobrogea Jună, 39, nr.24, 30 martie 
1943, p.1-3
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Sărbători creştine

Sfinții Constantin și Elena

Sfântul Constantin cel Mare 
este fiul împărătesei Elena 
şi al împăratului Constanţiu 
Chlor. În anul 306, Constanţiu 
i-a încredinţat fiului provinciile 
apusene ale Imperiului Roman. 
A urmat o perioadă de războaie 
militare între conducătorii 
Apusului şi ai Răsăritului, 
Constantin ieşind victorios în 
bătăliile împotriva lui Maxenţiu 
(307-312), la Turin, Verona 
şi Podul Milvius, lângă Tibru, 
pe 12 octombrie 312. Despre 
ultima bătălie Episcopul 
Eusebiu de Cezareea, prieten 
al împăratului Constantin cel 
Mare, consemnează că acesta 
din urmă se ruga „Dumnezeului 
tatălui lui” şi a văzut pe cer o 
cruce luminoasă şi inscripţia: 
„prin acest semn vei birui”, iar 
noaptea a visat că i s-a arătat 
Hristos care l-a îndemnat să 
însemneze cu crucea toate 
steagurile armatei. Astfel, 

deşi armata lui Constantin era 
inferioară celei a lui Maxenţiu, 
cu ajutorul lui Dumnezeu 
Constantin a ieşit victorios. 
Peste puţin timp, Constantin 
a dat libertate creştinilor prin 
Edictul de la Milan prin care 
a pus capăt persecuţiilor. Tot 
el a organizat şi primul Sinod 
Ecumenic  (Niceea, 325, în 
care a fost combătută erezia 
ariană şi s-a stabilit că Iisus 
Hristos este Om adevărat şi 
Dumnezeu adevărat), reforma 
administrativă şi juridică 
realizată pe baza perceptelor 
creştine, în plus Constantin 
cel Mare a mutat capitala 
la Constantinopol, vechiul 
Bizantion, oraş care a fost 
inaugurat pe 11 mai 330.

De numele împărătesei 
Elena este legată descoperirea 
lemnului Sfintei Cruci la 
Golgota, construirea bisericii 
Sfântului Mormânt, a bisericii 

din Betleem sau cea de la 
Nazaret. 

Pentru contribuţia lor la 
dezvoltarea şi răspândirea 
creştinismului, Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena au fost 
trecuţi în rândul sfinţilor şi 
socotiţi „întocmai cu apostolii”.

Tradiţii          Constantin Graur/Constandinu puilor
În tradiția populară sărbătoarea poartă numele de Constantin Graur sau Constandinul puilor, 

reprezentând data în preajma căreia păsările încep să-și învețe puii să zboare. Pentru a preîntâmpina 
distrugerea recoltelor pomilor și a viței de vie de către păsările cerului  în acea zi erau interzise 
muncile agricole, astfel considerându-se că vor fi ocrotite holdele.

În sudul țării, data de 21 mai reprezenta și hotarul temporal până la care trebuia însămânțat 
ogorul cu porumb și mei, fiind socotit că tot ceea ce se semăna ulterior se va usca.

Înălțarea Domnului
Praznicul Înălțării Domnului 

este sărbătorit la 40 de zile 
de la Învierea Domnului, 
când Hristos S-a înălțat la cer 
(conform Faptele Apostolilor I, 
2-12). În unele părți ale țării, 
creștinii se salută cu formula 
„Hristos S-a înălțat!”, „Adevărat 
S-a înălțat!”.

Face parte dintre cele mai 

vechi sărbători ale Biserici, 
prima mențiune datând din 
anul 332. Din secolul al IV-
lea, Sfântul Ioan Gură de Aur 
ne-a lăsat o predică la această 
sărbătoare, pe care el o 
numește „cinstită și mare”. La 
anii 380-385, pelerina Egeria 
amintește de festivitățile din 
ziua a patruzecea după Paști; la 

Ierusalim acestea aveau loc în 
biserica Nașterii din Betleem, 
iar sărbătoarea Înălțării era 
prăznuită la Cincizecime, în 
aceeași zi cu pogorârea Sfântului 
Duh, marcând împreună finalul 
perioadei pascale. Delimitarea 
dintre cele două mari praznice 
s-a făcut la sfârșitul secolului al 
IV-lea.
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Înălțarea Domnului marchează sfârșitul 
activității pământești a Mântuitorului, când, în 
văzul Apostolilor, pe Muntele Măslinilor, Hristos S-a 
înălțat la cer. După ce le poruncește ucenicilor să nu 
se îndepărteze de la Ierusalim până la pogorârea 
Sfântului Duh când vor primi putere pentru a putea 
propovădui Evanghelia la toate popoarele, Hristos 
și-a ridicat mâinile, i-a binecuvântat „S-a înălțat 
și un nor L-a luat de la ochii lor”, iar doi îngeri le 
vesteau ucenicilor despre a doua venire a lui Fiului 
lui Dumnezeu, pentru ca ei să nu fie copleșiți de 
întristare. 

Tot de praznicul Înălțării Domnului, prin 
hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române din anii 1999 și 2001, sărbătoarea a fost 
consacrată ca Zi a Eroilor și sărbătoare națională 
bisericească.

Tradiţii de Ispas 
Este numele popular al 

sărbătorii. Se zice că Ispas ar 
fi fost prezent atât la Înălțarea 
Domnului, cât și la ridicarea 
morților spre cer, de aceea 
sărbătoarea este închinată în 
mod deosebit morților. Din 
bătrâni se crede că în drumul 
spre cer unele suflete rătăcesc 
calea și se transformă în strigoi. 
Pentru a-și feri gospodăria și 
animalele de spiritele malefice, 
țăranii adunau și sfințeau 
ramuri de nuc și de leuștean. 
Leușteanul era pus la ferestre, 
cu el erau bătute vitele și se 
încingeau oamenii peste mijloc. 

În această zi nu se lucra pentru 
ca gospodăria să fie păzită de 
grindină și lovituri. Un alt obicei 
era acela de a nu se da foc și 
sare altcuiva din afara casei, 
pentru a nu avea inima rea ca 
focul și vacile să nu stârpească. 

Femeile obișnuiau să dea 
mâncare de pomană pentru ca 
cei ce se înalță să aibă merinde 
de drum. 

Sărbătoarea se numește 
și Paștele Cailor deoarece în 
această zi caii erau lăsați să 
pască iarbă verde toată ziua, 
până se culcau și dădeau din cap 
că sunt sătui. O legendă spune 

că, la nașterea Domnului, boii 
din peșteră au mâncat fânul din 
iesle, s-au culcat și au început 
să rumege, iar caii, nesătui, nu 
doar că și-au terminat porția 
de mâncare, dar s-au ospătat 
și cu fânul care-l acoperea 
pe Pruncul Sfânt. Văzându-le 
isprava, Maica Domnului s-a 
supărat și i-a blestemat să nu 
se sature decât o dată pe an, iar 
pe boi i-a binecuvântat.

Paștele Cailor se întâlnește și 
la vecinii de la sud de Dunăre, 
însă pentru bulgari data ei 
coincide cu Sâmbăta lui Toader, 
prima din Postul Paștelui.

Duminica Rusaliilor
Obicei cules de prof.

Dumitru GALAVU și publicat în 
lucrarea Din tradiția populară a 
Dobrogei. Datini și obiceiuri de 
primăvară.Descântece, practici 
și rețete, Editura Tomis, 2008.

Rusaliile – sărbătoare 
creștină cu străvechi origini 
mitologice, provenind din 
ritualuri de pomenire a morților, 
prăznuită în a cincizecia zi după 
Paște (la șapte săptămâni). În 

cadrul vechilor obiceiuri de 
Rusalii erau practicate jocuri de 
origine precreștină:

Borăcenii (până în sec. 
al XIX-lea) și Călușul care se 
practică și în zilele noastre. În 
mitologia populară, Rusaliile 
(Rusalcele) sunt socotite ființe 
fantastice, asemănătoare cu 
ielele, zâne rele, pe care dacă 
le jignești sau superi, riști să te 
îmbolnăvești de căluș. Se spune 

că aceste zâne au puterea 
de a dezlănțui furtunile și de 
a schilodi oamenii. Vechea 
sărbătoare Rosalia, pe care 
romanii au preluat-o de la traci, 
se sărbătorea între 24-26 mai și 
se cântau imnuri și alte cântări 
cu acest prilej. La început, 
ca sărbătoare a trandafirilor, 
Rosalia era destinată amintirilor 
celor trecuți în lumea lui Hades, 
zeul infernului, și făcea parte 
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din ritualurile dionysiace. Tradiția tracă a zilei trandafirilor era fundamentată pe un mit arhaic și 
universal. Ceremonia se desfășura pe câmpii, în aer liber, unde se serba renașterea naturii considerată 
moartă în timpul iernii. Tracii oficiau un cult vechi al florilor, închinat lui Sabazios; în Macedonia, 
Rosalia se grefează pe vechiul mit al grădinilor lui Midas, el fiind unul dintre membrii cortegiului lui 
Bachus. Urme ale acestui cult de origine tracică au fost păstrate și de biserica catolică sub denumirea 
de Pasche rosata, domenica de la rosae etc. În veacul al XIII-lea episcopul de Ohrida – afirma despre 
Rusalii: „...se adună cei mai tineri și cutreieră satele din ținut cu niște recitări, dansuri și sărituri 
agitate”.

Acești tineri dansatori, în Bulgaria poartă denumirea de Rusali, iar la noi, de Călușari.
În ajunul Rusaliilor, femeile pun pelin și frunze de nuc prin casă ca să nu le ia Rusalcele. Rosalia 

este pomenită pentru prima dată în regiunea Lucaniei, în timpul împăratului Domițian (sec. I î.H.)
Rosalia histriană pomenită pentru prima dată în anul 198 d.H. este ulterioară celei de pe 

meleagurile macedonene. Rosalia este menționată și în Dacia. Existența Rosaliei în Dacia este legată 
de un cult al florilor închinat lui Sabazios. Ziua în care se împlinesc trei săptămâni și jumătate de la 
Paște, poartă denumirea de „Strat de Rusalii”. În această zi se pune pelin la uși și ferestre „ca să nu 
vină Rusalcele”. În ajunul de Rusalii (sâmbăta moșilor) se împart străchini și oale umplute cu fructe 
sau orez cu lapte peste care se pun fructe: cireșe, căpșuni, stafide etc.

Sânzienele sau Drăgaica
Sunt considerate zâne fecioare din categoria 

ielelor care, la jumătatea anului, de ziua Sfântului 
Ioan Botezătorul, se încing cu cingători de cicoare 
și de pelin și umblă pe pământ sau zboară prin 
aer, peste câmpuri și păduri. Dacă ielele de Rusalii 
erau considerate malefice, Sânzienele sunt spirite 
benefice care ocrotesc oamenii, păsările, animalele 
și dau rod câmpului. Doar în situația în care nu erau 
cinstite cum se cuvine îi pedepseau pe cei ce lucrau 
cu boli (așa-numitul „luat de Drăgaică”) și pagube în 
recolte.

Se spune că vara se întoarce cu fața spre iarnă, 
iar ziua începe să scadă, iar cucul răgușește și nu mai 
poate cânta.

Grupaj realizat de Laura CALOEAN

TineRii ÎnVaŢă DeSPRe oBiCeiuRi STRăBune

În săptămâna 26 - 30 mai,  reprezentantele Compartimentului de  Promovare Cultură 
Tradițională din cadrul Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” organizează 
alături de școlile partenere activitatea „Praznicul Înălțării Domnului - Moșii de Ispas și Paștele 
Cailor”. Le-au fost prezentate elevilor, de către referenții Centrului Cultural, legende referitoare 
la Paștele Cailor precum și tradițiile pe care românii le respectă în această zi. La Ispas abundă 
obiceiurile și practicile magice legate de cultul morților, practici prezente și în Dobrogea de Sud. 

Activitatea s-a desfășurat la Şcoala Gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu”, Şcoala cu 
clasele I-VIII nr. 40 „Aurel Vlaicu” și Şcoala cu clasele I-VIII nr.8 din Constanța. 

Ana-Laura PARFINOV
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Aniversări 

Ansamblul coral I.D. Chirescu

Anul acesta în luna mai 
se împlinesc 109 ani de la 
înființarea coralei cu cea mai 
lungă tradiție în  Dobrogea,  
„Ioan D. Chirescu” din  
Cernavodă. Inițial un ansamblu 
restrâns, menit să asigure 
buna desfășurare a slujbelor 
religioase din Biserica Sf. 
Constantin și Elena unde 
Dimitrie CHIRESCU - tatăl 
viitorului compozitor - era 
paroh și învățător, acesta s-a 
dezvoltat prin inițiativa elevilor, 
a muncitorilor din Fabrica de 
ciment și a funcționarilor din 
Primărie și astfel a luat naștere 
corul orașului. Această poziție 
a devenit însă oficială abia în 
anul 1907, când Alexandru 
RĂDULESCU, fost elev al lui 
Gavriil MUSICESCU vine de la 
Iași spre a fi dirijorul corului. În 
anul 1908 corala susține primul 
mare concert. 

Cea dintâi perioadă de 
stagnare pentru corala „I.D. 
Chirescu” a fost pe timpul 
Primului Război Mondial, 
ansamblul reluându-și 
activitatea abia la finele 
acestuia. Cea de-a doua a 
fost marcată de începutul 
următoarei conflagrații 
mondiale; a fost pauză 
prelungită în urma căreia corul 
nu a mai reușit să revină  pe 
scena muzicală decât sporadic.

Această situație a durat până 
în anul 1970 când  odată cu 
revenirea la pupitrul  dirijoral 
a preotului – profesor Nicolae 
BUCIUC, corul  se va reface 
și va cunoaște o perioadă de 
adevărată revitalizare. Sub 
bagheta sa dirijorală aveau să se 
desfășoare toate evenimentele 
ulterioare din activitatea 
corului până în anul 1989.

N u m e l e 
de Ioan D. 
Chirescu a fost 
atribuit coralei 
din Cernavodă 
în 1980, la 
aniversarea a 
75 de ani de la 
înființarea sa, 
întrucât primii 
ani de activitate 
ai ansamblului 
sunt legați de numele 
compozitorului. Membru în 
cor, în perioada vacanțelor de 
studenție, Ioan D. CHIRESCU a 
preluat rolul de dirijor în anul 
1930. La evenimentul amintit 
anterior, printre invitați, a 
participat și o delegație a 
Uniunii Compozitorilor din 
România, condusă de maestrul 
Dumitru BOTEZ, reprezentant 
de seamă al muzicii corale 
românești contemporane. 

În cei peste 100 de ani 
de activitate, corala Ioan D. 
Chirescu s-a bucurat de o 
reală recunoaștere în cadrul 
numeroaselor festivaluri și 
concursuri, atât naționale cât 
și internaționale, la care a fost 
premiat. Corala s-a remarcat 
pe de-o parte prin talentul și 
profesionalismul membrilor, cît 
și prin șansa de a fi fost condusă 
de renumiți dirijori precum: 
Alexandru RĂDULESCU, I.D. 
CHIRESCU, V. POPESCU, Gh. 
MISCAM, M. EFTIMESCU, V. 
CORNESCU, V. TEOLOGU, N. 
DRAGOSTIN, Preot Eliade 
BUCIUC, Theodor RĂDULESCU, 
Lucian DIMITRIU.

În prezent corul „Ioan D 
Chirescu” este condus de 
către preotul Anghel DINCU și 
numără 18 coriști talentați și 
dedicați muzicii.

De numele compozitorului 
român se mai leagă un alt 
eveniment de anvergură în 
spațiul dobrogean, Festivalul de 
muzică corală „Ioan D. Chirescu”. 
Inițiat în 1981 de către Cenaclul 
Muzical din Constanța „I. D. 
Chirescu” din cadrul Centrului 
Județean de Îndrumare a 
Creației Populare și a Mișcării 
Artistice de Masă, acesta a 
debutat ca un eveniment local, 
devenind ulterior, în anul 1984, 
o manifestare interjudețeană. 
Ediția din 1981 s-a desfășurat 
în Casa de cultură din orașul 
Medgidia, întrucât la vremea 
aceea Cernavodă nu avea 
posibilitatea de a găzdui un 
astfel de festival. Succesul 
festivalului a fost incontestabil, 
acesta păstrându-și prestigiul 
de-a lungul anilor și ajungând 
ca în anul 2005 să se 
transforme într-un eveniment 
internațional. 

Un moment important pe 
parcursul acestui festival a 
fost luna noiembrie a lui 2012, 
când a avut loc cea de-a XXXI-a 
ediție, organizată de către 
Primăria Orașului Cernavodă 
în colaborare cu Uniunea 
Compozitorilor și Muzicologilor 
din România. Ca în fiecare 
an, Festivalul a cuprins două 
secțiuni - de muzică laică și 
muzică religioasă și s-a bucurat 
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de o jurizare asigurată de mari personalități 
ale culturii românești dintre care amintim pe: 
Irina ODĂGESCU, președintele Festivalului, 
compozitor, profesor universitar doctor; 
Înalt Prea Sfinția Sa TEODOSIE, Arhiepiscopul 
Tomisului, profesor universitar doctor; Voicu 
ENĂCHESCU, dirijor, Președintele Asociației 
Naționale Corale din România; Teodor 
ŢUŢUIANU, muzicolog; Cristian Alexandru 
PETRESCU, compozitor, conferențiar universitar 

    Din presa vremii

Lui I.D. Chirescu omagiu
Îl ştii. Am copilărit în el. Pitit 

între dealuri, încercând, parcă, 
să se ferească de aprigele 
vânturi ale stepei dobrogene, 
orăşelul Cernavoda se fălea: 
cu Dunărea, care, dacă pe 
meleagurile noastre nu ajungea 
albastră ca în vals…, albăstrea 
unele situaţii primăvăratice, 
ameninţând să pătrundă prin 
beciurile şi casele cetăţenilor; 
cu alternanţa constantă şi 
dezolantă: praf, noroi, cu cel 
mai larg şi dantelat pod al 
vremii.

Încolo… o aşezare cu oameni 
liniştiţi, fiecare separat cu grijile 
şi nevoile lui, şi, toţi, laolaltă, 
în luptă aprigă cu suliţele 
hoardelor de ţânţari, năvălitori 
de peste Dunăre.

Mi-a povestit cineva că în 
orăşelul ăsta, este azi o casă de 
cultură cu o activitate foarte 
dezvoltată pe planuri multiple, 
cu echipe de teatru, echipe de 
dansuri, echipe sportive şi un 
cor de peste 100 de persoane!… 
Şi de crezi, cumva, că am greşit 
la înşiruirea zerourilor, scriu şi în 
litere: una sută! Auzi, Ioane?… o 
sută de corişti la Cernavoda?!! 
ţţ, ţţ, ţţ…

Şi gândul mă duce mult în 
urmă şi caut să-mi reamintesc 
de viaţa culturală a vremii 
noastre. Muzică?… doar 
dăngănitul clopotelor de la 
biserică şi tărăgănata invitaţie 
de vineri seara din turnul 
geamiei… Teatru?… piesele 

jucate la împărţirea premiilor în 
şcoala primară, plus, vara, 2-3 
reprezentaţii ale lui Tănase, în 
grădina unui restaurant, nefiind 
sală de spectacol.

Echipe de dansuri şi sport?… 
nu se auzise încă!…

… Şi, îmi amintesc cu 
duioşie de începuturile 
noastre; amarnica dorinţă de 
bine şi frumos a venerabilului 
Ion TiINCOCA, a neuitatului 
Alexandru RĂDULESCU, întîiul 
care ne-a unit sub baghete, 
apoi vremelnica destrămare…

Şi din nou, rămăşiţe din 
vechiul cor şi noi achiziţii au 
intrat pe mâna ta, le-ai sudat 
cu atâta trăinicie şi dragoste, ai 
insuflat atâta entuziasm, încât 
chiar în răstimpul dintre două 
vacanţe, cât lipseai, îşi găsea 
forţele necesare să dăinuiască, 
condus de alţii, dacă nu cu prea 
multă pricepere, dar cu acelaşi 
drag de muzică.

Şi pentru că suntem în 
domeniul pionieratului, îţi 
amintesc de-o seară de iarnă, 
într-o sală prea mică pentru 
protipendada oraşului, prea 
numeroasă. S-a cântat la 
vioară, cu acompaniament 
de pian o „Serenade d’autres 
fois“. Serenada o fi fost ea 
franţuzească, însă vioara  
suspina amarnic româneşte, 
iar pianul la care acompaniai 
trăgea chiulul cu o clapă din 5, 
care, din motive tehnice… nu 
suna…

Totuşi, era ceva nou în 
oraş. Asistenţa entuziasmată 
ne aplauda, ne-a felicitat că 
avem talent şi ne-a prezis 
că… o să ajungem departe!... 
Previziunea a fost valabilă 
numai 50 la sută, căci numai tu, 
într-adevăr, ai ajuns şi întrecut 
culmile prezise.

Spectacolele noastre erau 
mult gustate şi apreciate: „Ei, 
băieţi?… pe când alta?…“ şi 
astfel încurajaţi, înfiripam două-
trei pe vară. Şi ne-a fost dat să 
ne convingem că trandafirii au 
şi spini!?!

Mai ţii minte când, după 
terminarea unui spectacol, 
bucuroşi, savuram succesul, un 
sergent, trimis de proaspătul 
şef al siguranţei, sosit de câteva 
zile numai, ne invită, pe noi 
doi, la poliţie. Şi ne ia şeful, în 
miez de noapte şi în ton major 
poliţienesc, la întrebări: că… 
de ce am cântat? că… cine 
ne-a pus?… că… din ce partid 
suntem?… că… ştie el că numai 
socialiştii umblă cu de-astea!… 
şi să spunem, repede, care şi 
unde sunt şefii…

Ce făcusem? Cîntasem, viu 
aplaudaţi şi bisaţi „Noi vrem 
pământ“. /…/

Ing.Alexandru BURHARD
Inginer pensionar

Dobrogea Nouă, mai 

1965

doctor; Petre ŞTEFĂNESCU, compozitor și 
dirijor; Laura MÂNZAT, compozitor, redactor 
al Radiodifuziunii Române; Liliana PISPIRIS – 
fondator și secretar general al Fundației Marin 
Constantin; Alina PÂRVULESCU, profesor, 
secretar general al Asociației Naționale Corale 
din România.

  
Ana-Laura PARFINOV
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Din presa vremii

Cinstindu-l pe I.D. Chirescu
Începuturile corului s-au 

făcut în luna mai a anului 
1905, întâi cu un număr mic 
de participanți, vreo 20-30 
la număr, alcătuit din elevi, 
muncitori ai fabricii de ciment, 
funcționari mărunți, și cu un 
repertoriu improvizat. Doi ani 
mai târziu, prin venirea din 
Iași a lui Alexandru Rădulescu, 
posesor al unor temeinice 
cunoștințe muzicale (studiase 
sub îndrumarea lui Gavriil 
Musicescu), corul începe 
să prindă vigoare. Şi astfel, 
în târgulețul de pe malul 
Dunării „unde nu se întâmpla 
nimic“, cum caracteriza 
odinioară Mihail Sadoveanu 
orășelele provinciale sortite 
anonimatului și ignoranței 
începe să pulseze o viață 
culturală. Dirijorul Alexandru 
Rădulescu îmbogățește  
repertoriul corului cu piese 
solicitate societății „Carmen“ 
din București și în martie 1908 
susține primul mare concert, 
de o apreciabilă ținută artistică, 
în care figurau piese ca: „Dor, 
dorule“, „Stăncuța“, „Hai, 
Ileană“ de Gavriil Musicescu, 
„Auzi valea“ și „Bobocele și 
inele“ de Ion Vidu, precum și 
arii din creațiile compozitorilor 
de prestigiu ai vremii: Caudelia, 
Glinka, Schumann și alții.

În acea perioadă, din 
componenții „Asociației 
corale mixte“ cernavodene 
făceau parte, în vacanță, Ioan 
D. Chirescu, pe atunci elev 
al Seminarului central din 
București, cel ce mai târziu, 
avea să primească înalta 
răsplată pentru strădania sa 
îndelungată pe tărâmul muzicii 
corale românești, titlul de 

Artist al Poporului, Alexandru 
Lupescu, un bariton cu o voce 
excepțională, devenit mai 
târziu prim-solist al Operei din 
București și alții.

Câţiva ani mai târziu va 
continua nobilul început al lui 
Alexandru Rădulescu, elevul de 
Conservator Ioan D. Chirescu. 
În condiţii grele - repetiţiile 
se ţineau în încăperile casei 
părinteşti a acestuia - corul 
capătă o accentuată maturitate 
artistică şi include în repertoriu 
piese valoroase din creaţiile 
compozitorilor români, în 
frunte cu cele ale lui Ciprian 
Porumbescu, precum şi 
„imnul nopţii“ de Jean Phillipe 
Rameau, „Marşul soldaţilor“, 
celebră arie din opera „faust“ 
de Carles Gounod, şi altele din 
tezaurul componistic universal. 
Aceasta este o perioadă de 
ascensiune a corului de care 
se va lega pentru totdeauna 
numele Artistului Poporului 
Ioan D. Chirescu, care şi-a pus 
cu dragoste şi pasiune talentul 
şi priceperea, entuziasmul 
anilor tineri în slujba înfloririi 
vieţii artistice a oraşului său 
natal.

De-a lungul anilor, corul 
continuă să-şi desfăşoare 
activitatea susţinând concerte 
şi în alte localităţi ale Dobrogei 
şi având în conducerea sa 
dirijorală animatori entuziaşti, 
dăruiţi cu întreaga fire operei 
de frumos în sprijinul maselor, 
ca V. Popescu, Gh. Mişca, 
M. Eftimescu, V. Cornescu, 
V. Teologu şi alţii, ale căror 
nume vor rămâne eternizate 
în ctitoria vieţii spirituale a 
orăşelului dunărean.

După eliberarea patriei 
noastre de sub jugul fascist 
corul Casei orăşeneşti de 
cultură din Cernavodă se 
dezvoltă şi îşi găseşte adevărata 
sa menire. Ajuns la peste 100 de 
componenţi, cu un repertoriu 
îmbogăţit, el înregistrează an 
de an succese remarcabile, 
situându-se printre corurile 
fruntaşe ale regiunii noastre. 
/.../Numai în ultimii ani coriştii 
cernavodeni au susţinut peste 
200 de spectacole în regiune şi 
în staţiunile de pe litoral.

Se cuvine, cu acest prilej, 
amintit numele dirijorului 
Nicolae Dragostin, care de 
peste 15 ani, cu abnegaţie şi 
devotament îşi aduce valorosul 
său aport în conducerea acestui 
cor, al lui Ion Martin, Victoria 
Mustaţă, Ştefan Asciu, prezenţi 
în cor de peste 30 de ani, ale lui 
Petre Petre, Anastasia Atanasiu, 
Lela Marcu şi ale altora cu un 
stagiu de peste 20 de ani, ca şi 
cele ale tinerilor Maria Barbu, 
Maria Bratu, Constanţa Stirner, 
Ştefan Ionescu şi ale altora.

I. DRĂGĂNESCU, Dobrogea 
Nouă, mai 1965
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Vladimir HAGIU, profesor la catedra de amenajări interioare:

„În casă trebuie să te simţi bine, nu să 
impresionezi prin spectaculos!”

Ştim să facem din propria casă locul ideal de odihnă şi regăsire? Ce, cum şi unde aşezăm 
avalanşa de lucruri care ne înconjoară astfel încât să nu lăsăm impresia de bazar? Care 
este secretul unei locuinţe în care pur şi simplu să te simţi bine? Despre stiluri şi teme, 
despre practică şi teorie în amenajări interioare, am vorbit cu domnul profesor Vladimir 
HAGIU, care din anul 1994 formează noi şi noi promoţii de cursanţi la Centrul Cultural 
Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.

-	Care sunt începuturile acestui curs la 
Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. 
Burada” şi ce presupune el?
-	Am început cursul de amenajări 

interioare în 1994, cu prima promoţie de 
cursanţi, iar după trei ani, cât durează cursul, am 
avut şi primii absolvenţi. Cursul este structurat, 
aşa cum am spus, pe trei ani. În primul an, se 
predă desenul. Începem practic de la zero, cu 
linie, punct, apoi expresie şi noţiuni de artă 
modernă. În arhitectură nu faci o casă în formă 
de pepene sau de dovleac, ci lucrezi cu ritmuri, 
cu armonii şi atunci cursanţii trebuie să înţeleagă 
şi noţiunile abstracte, nonfigurative în artă. 
Programa primului an prevede, de asemenea, 
şi tehnici de lucru, pentru că atunci când eşti 
decorator trebuie să ştii ce e o gravură, partea de 
grafică, partea de pictură... Vine apoi partea mai 
grea... începem desenul cu formele geometrice, 
geometria plană, formele regulate în geometria 
plană, cum se construiesc, cum se fac, care pot 
fi folosite pentru grădini. Următorul pas este 
axionometria, adică imaginile 3D construite 
axionometric şi în perspectivă. Se trece apoi la 
prima parte din anul I, respectiv la desenul după 
natură. Cursanţii învaţă cum să deseneze, ce 

înseamnă construcţiile, proporţiile, stilizarea, 
căci pentru a construi cum trebuie este nevoie 
să vezi formele geometrice în care cuprinzi, 
altfel nu ai spaţialitate în desen. Din anul II se 
trece pe cursul din specialitate. Se ia casa de la 
zero, ce înseamnă prima parte de arhitectură 
în care înveţi, ce poate fi demolat, ce nu poate 
fi demolat, se analizează de la fundaţie până la 
acoperiş. Acesta ar fi cursul pe care se merge în 
anul II şi care se studiază chiar şi în anul III, când 
facem stilurile, modurile şi, tot în anul III facem 
şi istoria artei. Astfel ajungem şi la ultima etapă 
a cursului nostru, proiectul de diplomă.
-	Cui se adresează acest curs? Cărui 

segment profesional şi cărei categorii de vârstă?
-	Cei mai mici cursanţi, ca vârstă, provin 

din clasele a IX-a pentru că nu am cum să intru 
în geometria în spaţiu cu cei mai mici. Pentru a 
înţelege cursul ei trebuie să aibă câteva noţiuni de 
bază. Apoi o parte dintre cursanţi sunt studenţi, 
iar altă categorie de cursanţi este formată din 
persoane care lucrează deja în domeniu, de 
la showroom-uri, la materiale de construcţii, 
pentru că având diploma aceasta au şi un fel de 
calificare. Într-o perioadă am avut mulţi cursanţi 
care erau trimişi de firme şi erau mai ancoraţi 

PrOFeSOrul VladiMir haGiu alături de curSantele Sale
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în domeniul arhitecturii. Dar, odată ce a venit 
criza, această categorie a cam dispărut. Şi, nu în 
ultimul rând şi deloc de neglijat sunt cei care vin 
la curs din pasiune.
-	La ce îi ajută pe cursanţi diploma obţinută 

în cadrul Centrului Cultural Judeţean Constanţa 
„Teodor T. Burada”?
-	Important de menţionat este faptul că 

diploma de aici nu îţi dă dreptul de proiectare ca 
unui arhitect, dar te ajută să ai o relaţie corectă 
cu un arhitect, să înţelegi, să nu vii cu cerinţe 
absurde. Lucrurile făcute ad-hoc, negândite, 
pot strica, astfel că, cei care parcurg cursul de 
amenajări interioare şi au o diplomă, au o idee 
despre ce înseamnă un proiect şi pot colabora 
mai bine cu un arhitect. Apoi, diploma de aici 
te ajută şi dacă vrei să îţi deschizi o afacere în 
domeniul decoraţiunilor, de la geamuri colorate 
până la mic mobilier sau icoane.
-	Este acesta un curs cu un grad de 

dificultate mai ridicat decât celelalte pe care le 
propune centrul?
-	Nu aş spune! Fiecare curs are gradul lui 

de dificultate. Eu le spun, încă de la început, 
tuturor cursanţilor mei să nu se sperie dacă nu 
înţeleg. Eu am răbdare cu fiecare în parte. Scopul 
meu este să îi fac pe toţi să înţeleagă ceea ce se 
întâmplă aici. Nu suntem nici la şcoală, nici la 
facultate... este mai mult un program cultural, 
aş spune eu. Nu sunt lucruri de neînţeles, nu 
sunt formule pe care trebuie să le înveţi. Multe 
lucruri le ştim, dar nu conştientizăm că le ştim.
-	Ce fac cursanţii odată ce primesc şi 

diploma? 
-	Unii dintre ei continuă cu arhitectura. 

Am avut numeroase astfel de situaţii. Cursul 
de aici i-a ajutat să meargă mai departe, chiar 
şi în străinătate, sunt studenţi la grafică, la 
arhitectură. Alţii rămân doar la stadiul de 
pasiune, dar chiar şi aşa nu parcurg acest curs în 
zadar. Spre exemplu, cineva care avea o florărie 
şi a absolvit cursul nostru a trecut de la simplul 

stadiu de vândut flori la ceva mai amplu, şi-a 
extins afacerea, învăţând cum să organizeze cu 
florile respective şi spaţii şi amenajări, aşadar a 
putut face mai mult decât comerţ.
-	Ce le recomandaţi cursanţilor 

dumneavoastră?
-	Odată ce au terminat acest curs, pot veni 

cu nişte sfaturi de  bun simţ să îşi ajute nişte 
prieteni sau atunci când lucrează în domeniul 
mobilei sau decoraţiuni, pot veni cu nişte sfaturi 
competente. Eu încerc să-i fac să înţeleagă că nu 
trebuie să vezi numai lucrul în sine pe care vrei 
tu să îl faci într-un spaţiu ambiental, ci trebuie să 
ţii cont de ce există şi să te încadrezi într-un tot 
unitar, trebuie să găseşti o unitate, să găseşti un 
modul de formă, de culoare, nu trebuie să vii cu 
frânturi. Trebuie să porneşti întotdeauna de la 
ce ai, să ţii cont de ce există şi să te încadrezi în 
întregul existent, altfel dă senzaţia de haotic şi 
bazar. De la sublim la penibil nu-i decât un pas.
-	Care sunt tendinţele acestui an în 

amenajări interioare şi cât îşi permit românii să 
ţină pasul cu trendurile în domeniu?
-	Se întorc temele anilor 70. Oamenii 

au două mari probleme: au foarte multe 
obiecte, aşadar una dintre ele este unde să le 
depoziteze şi cum să întreţină o casă cât mai 
uşor. Spaţiile mari şi excentrice nu şi le poate 
permite foarte multă lume. În prezent sunt tot 
mai frecvente spaţiile mici, în care trebuie să 
creezi această intimitate, să te simţi bine. Se 
merge pe linia locuinţelor mici, accesibile, mai 
uşor de abordat şi mai uşor de întreţinut. Cel 
mai greu de amenajat este ceva ce există, când 
ai lucruri eclectice adunate, stiluri diferite... cel 
mai uşor este când o iei de la zero. Tendinţa 
este de a aborda un stil cât mai funcţional şi cu 
depozitare cât mai la îndemână. În casă trebuie 
să te simţi bine, nu să-i impresionezi pe alţii prin 
spectaculos.

Adina BOCAI
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Evocări. 21 mai 1923

Instalarea Episcopului Ilarie Teodorescu
În anul 1923, cu raportul 

nr. 10116/20 decembrie 19221 
Primăria Constanța se adresa 
Ministerului Cultelor și Artelor, 
cerând înființarea unei episcopii 
sau reînvierea vechii mitropolii 
a Tomisului și Durostorului. 
Primăria nu era deloc dispusă să 
primească un rezultat negativ, 
așa că, după prezentarea 
argumentelor, promite că „vom 
pune la dispoziţie biserica 
«Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel», 
catedrala cu locul din jurul ei, 
pe care s-ar putea construi şi 
reşedinţa eparhială”, astfel că, 
în cadrul ședinței Sântului Sinod 
din 29 noiembrie/12 decembrie 
1922, s-a hotărât reînființarea 
„celei mai vechi episcopii de pe 
teritoriul României, a istoricului 
Tomis, acum Constanţa”2, 
hotărâre acceptată de corpurile 
legiuitoare și confirmată prin 
Decretul Regal nr. 920 din 
8 martie 1923, publicat în 
Monitorul oficial nr. 266 din 10 
martie 1923. În „Almanachul 
Argus” pe anul 1923 se anunța 
înființarea a trei noi episcopii, 
cu reședințele în județele 
Constanța, Hotin și Cetatea 
Albă3. 

Prin decretul regal amintit a 
luat ființă Episcopia Constanței, 
contopită cu părțile anexate 
ale vechilor episcopii Durostor, 
Marcianopoli și Odessus, 
Ialomița, județul Tulcea  
1  Cronicar, Primul episcop al Constanţei 
în „Tomis” (Constanţa), an IX (1932), nr. 
8-9, august - septembrie, p. 226. 
2  Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului, 
„Gramata mitropolitană și învestitura 
canonică a P.S. Ilarie Teodorescu”.
3  Almanach Argus. 1923. Bursă, 
Agricultură, Comerţ, Industrie, Finanţe, 
Comunicaţii, Societăţi pe acţiuni, C.F.R., 
Statistică, România în cifre, Enciclopedie, 
Tabele, Diagrame, P.T.T, București, 
Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, p. 
274.

rămânând în componența 
Episcopiei Dunării de Jos4. 
Alegerea titularului nou-
înființatei episcopii a avut 
loc pe data de 29 martie. Din 
presa constănțeană a vremii, 
care a mediatizat evenimentul 
istoric în evoluția sa (Octav 
Goruneanu, Pentru propăşire/
Episcopatul Dobrogei, „Dacia”, 
24 februarie 1923; Justus, 
Episcopul Ilarie al Dobrogei 
vorbeşte „Daciei” în „Dacia”, 6 
aprilie 1923; *** Înscăunarea 
S.S. Episcopului Ilarie al 
Tomisului şi Durostorului 
în „Dacia”, 5 iunie 1923; 
cuvântările ținute de prefectul 
N. Negulescu – „Dacia”, 6 
iunie 1923 - și ministrul C. 
Banu – „Dacia”, 7 iunie 1923-, C. 
Irimescu, Părintele Ilie, „Dacia”, 
5 iulie 1923), aflăm că vlădica 
era „o figură impunătoare, o 
faţă rotundă încadrată de o 
barbă maestoasă, cu ochii vii 
şi mobili, din care se iradează o 
energie hotărâtă şi o bunătate 
neţărmurită”5.

Instalarea a avut loc pe 
data de 21 mai 1923, stil vechi. 
Pentru întâmpinarea ierarhului 
orașul a fost îmbrăcat haina 
de sărbătoare. Vlădica a fost 
așteptat de către protoiereul 
județului, de generalii Pătrașcu, 
Marin Ionescu și Butunoiu, 
prefectul N. Negulescu și 
primarul orașului, Virgil 
Andronescu, și mulțime mare 
de popor să coboare din 
acceleratul de dimineață care 
a oprit la „întretăierea liniei 
de drum de fier Bucureşti 
4  Ion Dinu, Eparhia Constanța. 10 ani de 
autonomie bisericească, Călărași, 1936, p. 
XXXX.
5  Justus, Episcopul Ilarie al Dobrogei 
vorbește „Daciei” în „Dacia” (Constanța), 
an X (1923), nr. 78, 6 aprilie, p. 1.

– Constanţa, cu aceea spre 
Mamaia”6. Cortegiul a plecat 
spre Catedrala episcopală, iar 
de-o parte și de alta a străzilor 
cetățenii și elevii orașului își 
salutau episcopul.

După slujba oficiată la 
biserica reprezentativă a urbei, 
Ministrul Cultelor, C. Banu, 
a dat citire Decretului Regal 
de investitură, iar părintele 
Grigorie Pișculescu (Gala 
Galaction) a rostit „Gramata 
de întărire în scaun”: „…
emitem şi dăm numitului 
episcop Ilarie Teodorescu prin 
această gramată mitropolitană 
şi investitura canonică de 
episcop al de Dumnezeu păzitei 
Episcopii a Constanţei….”7. 
După ceremonia din biserică a 
urmat recepția de la Primărie, 
„în marea sală a oficiului 
stării civile, ornată cu velniţe 
naţionale”, unde primul 
6  *** Înscăunarea S.S. Episcopului Ilarie 
al Tomisului și Durostorului în „Dacia” 
(Constanța), an X (1923), nr. 124, 5 iunie.
7  Arhiva Arhiepiscopiei Tomisului, 
„Gramata mitropolitană și învestitura 
canonică a P.S. Ilarie Teodorescu”.
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episcop al Constanței de după realipirea Dobrogei 
la țara mamă a primit mesajele de felicitare 
adresate de corpul consular, armată, autoritățile 
administrative, corpurile de magistrați și de 
avocați, apoi, toate oficialitățile au luat parte la 
un mare bal dat în „sala de bulă” a Cazinoului din 
Constanța. Aici, seria toasturilor a fost deschisă 
de primarul Constanței, căruia i-au urmat: preotul 
Nicolaide, generalul Pătrașcu, I.N. Roman, N. 
Chirescu, pr. I. Grigorescu, muftiul Tulcei, prefectul, 
Dobias și ministrul C. Banu.

Festivitatea s-a încheiat seara, cu o retragere 
cu torțe. 

Prima Liturghie a PS Ilarie a avut loc pe 24 iunie 
1923, în Catedrala episcopală8.

Laura CaLoean
8  Bucur Constantinescu, „Ascultați pe mai marii voștri și văzând 
faptele lor să le urmați credința” în „Glasul Dobrogei” (Constanța), 
an I (1923), nr. 9, 2 iulie.

Dobrogea în calendarul ţării
1928 este anul 

semicentenarului Dobrogei, 
un bilanţ al primilor 50 ani de 
viaţă românească pe aceste 
meleaguri reîntregite. Anul 
aniversar al Dobrogei a fost 
prins în calendarul întregii ţări. 

În luna mai 1928, la noua 
reşedinţă a Episcopiei Tomisului  
se desfăşoară prima şedinţă a 
Comitetului pentru organizarea 
serbărilor aniversare. Cu acest 
prilej s-a propus: baterea 
unei medalii, organizarea 
unei expoziţii retrospective, 
organizarea unei expoziţii 
etnografice, redactarea unei 
monografii asupra Dobrogei, 
ridicarea unui monument al 
reanexării, construirea unui 
Palat cultural, terminarea 
construcţiei liceului şi palatului 
episcopal. Se decide înfiinţarea 
a două secţiuni: una pentru 
palatul cultural, alta pentru 
monumentul reanexării.1 
Preşedinte de onoare, 
Al.Lapedatu, ministrul cultelor.

Comitetul de organizare a 
serbărilor semicentenarului 
lansează în presă un apel la 
1 Voinţa Dobrogei, l, nr.13, 20 mai 1928, 
p.1.

conştiinţă naţională:
„Dobrogeni! Din toate 

provinciile ţării şi dintre toate 
ţările pământului, n‘a fost ţară 
mai năpăstuită şi mai arsă de-a 
lungul veacurilor ca Dobrogea 
noastră scumpă! Nu este colţ 
de ţară, şi-avem curajul s‘o 
spunem fără teamă de a greşi 
– sunt puţine părţi, din lume, 
care să întreacă, în vechime, 
Dobrogea noastră iubită. 
Dobrogeni!

Ţărişoara noastră se iveşte 
în zarea istoriei cu mult înaintea 
războiului din Troia, adică cu 
peste o mie de ani înainte de 
Christos. Herodot, părintele 
istoriei, scriind cărţile sale 
asupra trecutului, păstrează 
un loc de frunte Geţilor, vechii 
locuitori ai ţărişoarei noastre. 
Şi cum să nu-i păstreze, când 
ţara aceasta a fost râvnită cu 
jind de împăraţi puternici, ca 
Dariu al Persiei şi Alexandru cel 
mare al Macedoniei, care au 
purtat lupte grele cu băştinaşii 
acestei provincii, vărsând sânge 
pe meleagurile ei!/.../

Dobrogea nu are în sânu-i 
nici munţi falnici, numai ape 

repezi. Cea mai de preţ comoară 
a Dobrogei sunt ruinele şi 
mormintele. Drepturile noastre 
asupra Dobrogei sunt scrise pe 
ele cu slove cu foc, care vor arde 
în veci şi vor spune neamurilor 
povestea trecutului, a 
strămoşilor care au stăpânit-o: 
Burebista, Octavian August, 
Traian şi Mircea cel Bătrăn.

Căzută sub turci, Dobrogea 
rămâne cinci veacuri dezlipită 
de patria-mamă. Soarta ei a 
fost a pomului din marginea 
drumului despre care cântecul 
poporan spune: „Câţi trec 
îl zburătăiesc şi de crengi îl 
ciopârţesc“, îndeosebi a avut 
mult de suferit pe timpul 
numeroaselor şi îndelungatelor 
răsboaie dintre turci şi ruşi, 
care încep în a doua jumătate 
a veacului al XVIII-lea şi ţin 
aproape de jumătatea veacului 
următor. Acum 50 de ani, în 
urma biruinţei de la Plevna, 
unde Osman Paşa a fost nevoit 
să închine semiluna soldatului 
nostru – Domnitorul Carol I, 
luarăm din nou în stăpânire 
acest pământ, care ne era 
moştenire îndoit de scumpă.”
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Dansul este viaţa lor!

Premii şi medalii pentru micii dansatori de la 
clasa coordonată de Adriana HOIDRAG

Clasa de dans modern 
coordonată de Adriana 
HOIDRAG este una dintre cele 
mai active clase atunci când 
vine vorba de competiţii. Elevii, 
de la cele mai fragede vârse, 
sunt formaţi de instructorul 
lor în virtutea spiritului 
competiţional, astfel că, atunci 
când urcă pe scenă ei nu numai 
că îşi duc la bun sfârşit evoluţia, 
culegând ropote de aplauze, dar 
devin, încet – încet, adevăraţi 
prieteni ai scenelor. 

Şi în lunile aprilie şi mai, 
cursanţii coordonaţi de Adriana 
HOIDRAG au păşit alături de 
alţi concurenţi pe scenele unor 
concursuri de profil. 

La sfârşitul lunii aprilie, la 
Constanţa s-a sărbătorit Ziua 
Internaţională a Dansului. 
Festivalul naţional derulat sub 
denumirea „Staruri Dobrogene” 
a reunit copii de diferite vârste 
şi cu aptitudini artistice dintre 
cele mai diverse. La secţiunea 
„dans”, podiumul a revenit şi 
de această dată cursanţilor de 
la Centrul Cultural Judeţean 
Constanţa „Teodor T. Burada”, 
de la clasa de dans coordonată 

de prof. 
A d r i a n a 
HOIDRAG.

A urmat 
în luna mai 
o nouă 
p r o v o c a r e . 
A fost vorba 
d e s p r e 
festivalul – 
concurs „Voci 
c r i s t a l i n e ”, 
unde micii 
d a n s a t o r i 
c o o r d o n a ţ i 
de Adriana 
HOIDRAG au 
ocupat locul I, 
slow waltz.

Lunile de 
vară aduc cu 
ele nu numai 
vacanţa, dar şi 
alte competiţii 
de profil, de la 
care cei mai 
mici dansatori 
ai judeţului 
nu vor lipsi, 
ba mai mult, vor avea ocazia să îmbogăţească vitrina cu trofee a 
Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”.
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Viaţa ca o poveste

Chipuri de aromâni dobrogeni
Dacă ar fi să pictez 

tabloul cu aromâni ai 
copilăriei mele, m-aş opri 
la două imagini: sărutatul 
mâinii bătrânilor, 
indiferent de sex - asta 
la îndemnul mamei mele 
înainte de a-i întâlni - şi o 
a doua imagine ar fi cea 
cu “lâcumi”. Vorbitorii de 
limbă turcă ştiu deja la ce 
mă refer, e vorba de un 
preparat dulce, rahatul.

Îndoliată, îmbrăcată în 
straie grele, tanti Haricla 
scotea din buzunarele 
rochiei bucăţi de rahat 
înfăşurate într-o batistă 
şifonată pe care le 
oferea copiilor. Era 
mereu pregătită cu ceva 
dulce, special pentru a-i 
bucura. Am beneficiat şi 
eu de o bucăţică, aveam 
vreo 5-6 ani, şi mă aflam în 
apartamentul mătuşii mele 
de pe Bd. Victoriei. Bătrânelor 
aromâne le plăceau vizitele: să 
facă şi să primească. Unde sunt 
acele farfurioare de cristal în 
care se servea dulceaţa cu un 
pahar de apă rece lângă ?

Cât despre sărutatul mâinii, 
nu e vorba decât despre imensul 
respect pe care aromânii îl au 
pentru bătrâni. Întotdeauna li 
se dădea dreptate şi trebuia să 
faci precum te îndrumau. Tanti 
Hrisa Caţaraiani îmi povestea 
cu prilejul întâlnirii cum bunica 
ei dădea directive în gospodărie 
pentru cei mai tineri ‘’din padi, 
bâgată’’, stând întinsă la pat. La 
fel obiceiul era, - îmi relatează 
aceeaşi doamnă - ca cel mai 
mic dintre fraţi să rămână cu 
părinţii şi să aibă sfântă grijă 
de ei. De aici cred că porneşte 
şi armonia în familie, de la 

respect. Acelaşi gest – sărutatul 
mâinii - îl observăm 
şi la turco-tătarii din 
Techirghiol, numai că ei 
după ce sărutau mâna o 
duceau şi la frunte.

Demersul de a 
scrie despre aromânii 
din Techirghiol mă 
copleşeşte. Am hotărât 
să mă întâlnesc pur 
şi simplu cu oameni, 
martori ai unei istorii vii. 
Poartă încă cu ei trecutul 
tumultuos. Ascultându-
le îmi vine să scriu 
numai despre drum. 
Da, drum, drumuri… 
transhumanţa Veria-
Avdela, cărvănăritul – 
transportul de bunuri cu 
căruţa şi cai -,  colonizările 
în Cadrilaterul cu cele 
două judeţe Caliacra 
şi Durostor, apoi 
Dobrogea. 

Drumul este iniţiere şi 
cunoaştere, lupta pentru 
supravieţuire, dar şi cântec 
şi voie-bună. În cărţi suntem 
numiţi „cărăuşii Balcanilor’’, 
aromânii asigurau transportul 
în peninsulă până la apariţia 
trenurilor. Având contact cu 
mai multe culturi, îşi lărgeau 
orizontul de cunoaştere, 
împrumutau gesturi şi cutume. 
Aşa, se vorbeşte azi despre 
aromânii poligloţi din trecut 
care vorbeau câte 5-6 limbi : 
turca, greaca, albaneza, greaca, 
româna sau bulgara.

Techirghiol. O dimineaţă 
călduroasă de august. Încotro 
s-o iau ? Pe cine să vizitez? Mă 
gândesc la familiile de aromâni 
din oraşul meu. Îmi vin în 
minte câteva nume: Guteanu, 
Ceară, Caţaraiani, Hagi-Masuri, 
Zamani, Gherase, 

Maria Și duMitru ceară cu 
cOPiii
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Papu, Zdralea, Cealera, Cutova, 
Babanica, Pucichi, Pavlicu, 
Ganera, Cuculici, Ghizari, 
Agurasti, Galavu, Armeanu 
etc…Pe strada mea, vis-a-vis 
de şcoală stă familia Caţaraiani. 
Sper să o întâlnesc pe tanti 
Hrisa. Nu am mai văzut-o de 
mult. Îmi deschide uşa o femeie 
în negru toată, ce poartă pe 
chip urme de lacrimi. Soţul, 
Cociu Caţaraiani, s-a prăpădit 
acum 2 ani. „ Bâgăm measa di 
2 ani’’ precizează dânsa, adică 
am făcut o pomană la 2 ani de 
la moarte. Aşa îmi amintesc 
de femeia văduvă la aromâni : 
sobră, rezervată, fără dorinţa 
de a mai ieşi în lume. Văduve 
chiar de tinere, aromâncele nu 
se mai recăsătoreau dedicându-
se gospodăriei şi copiilor ce au 
rămas orfani de tată.

HRiSa CaŢaRaiani 
‘’M-am născut în 1935 în 

Gargalîk, Kiluc, Bulgaria. Când 
am venit în România, ne-am 
aşezat mai întâi în Mangalia, 
unde am stat din 1940 până 

în 1952, unde am avut 
casă din partea statului. 
Părinţii mei, Maria şi 
Sotir Cealera, s-au născut 
în Veria, Grecia. Tata 
purta nume grecesc, 
fiind botezat de un grec. 
În 1928 au plecat spre 
Cadrilater, stabilindu-
se acolo. Mama avea 
18 ani. Numele ei de 
domnişoară era Agurasti. 
Eu mai aveam 4 fraţi. 
Bunicul din partea mamei 
era cărvănar, avea cai şi 
căruţă. Bunicul din partea 
tatălui era oier, avea 400-
500 de oi. 

În Cadrilater nu aveam 
apă, o căram de la izvor, 
şi pentru animale, în 
bidoane pe care le aşezam 
pe măgar. Din 1952 şi 
până în 1955, am stat în 
Sighişoara, unde am fost 
deportaţi. În 1955 am 
venit în Techirghiol, şi am locuit 
la surorile mamei.

Oraşul era îngrijit şi curat, 
gara de la cimitir era plină cu 

flori. L-am cunoscut şi 
pe părintele Antohi, un 
preot nemaipomenit, 
care ajuta oamenii din 
oraş, era înţelegător şi 
slujea foarte frumos.’’

aReTa GuTeanu 
S-a născut în 1928 în 

Veria, Grecia. A ajuns 
din Grecia – în urma 
colonizării – în Caliacra, 
Bulgaria când avea numai 
8 luni. În 1940, în urma 
schimbului de populaţie, 
ajunge in România. La 
Mangalia stau numai 
3 luni, după care se 
stabilesc în Techirghiol 
unde se formase o 
comisie care a hotărât ca 
aromânii să primească 
casele nemţilor.

 Într-un bloc de pe str. 
Alexandru Puşkin, aveam 

s-o revăd pe tanti Areta. La 84 
ani, tanti Areta zburdă, plină 
de energie. Începem discuţia 
privind poze vechi încărcate 
de amintiri, poze pe care vi le 
prezentăm şi în paginile de faţă. 
Şi ne oprim la fotografiile cu 
mama ei, Maria Pavlicu Ceară 
– mireasă. Obiceiul era ca în 
ziua nunţii „nveasta” (mireasa) 
să fie îmbrăcată în alb „tu 
grondu albu” şi luni, imediat 
după nuntă, ea se îmbrăca în 
„grondu” (un fel de rochie) 
negru. Curios… negru. Tanti 
Areta îşi aminteşte de nunta 
la aromâni: era un obicei ca 
părinţii - încă de când copilul 
avea 11 ani – să se înţeleagă 
cu ceilalţi părinţi, viitorii cuscri 
asupra căsătoriei celor doi 
tineri. O altă metodă pentru 
căsătorie erau ‘’pruxinitele’’, 
peţitoarele. Nunta ţinea 7 zile. 
Joi se făceau ‘’culaţili’’ (colacii), 
înainte de nuntă. Vineri se lua 
zestrea, sâmbătă nunta la fată 
cu rudele fetei şi duminică 
nunta la băiat unde se invitau 
‘’buggeaţii’’, invitaţii propuşi 

Maria ceară în PriMa zi a 
nunȚii

Maria cataraiani
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de băiat din partea rudelor 
miresei. Luni se făcea 
„papara’’, familia miresei 
pregătea dulciuri şi se 
duceau la băiat acasă unde 
jucau şi cântau. Mireasa 
în timpul nunţii trebuia 
să fie foarte serioasă, nu 
zvăpăiată. Când o femeie 
năştea în comunitate, cel 
care făcea anunţul primea 
„sâhârichea”, adică bani 
pentru că a adus primul 
vestea. De obicei, copiii 
anunţau vestea cea 
bună. Dacă era băiat era 
şi mai bună. La botez, 
naşii participau la slujba 
religioasă, fără părinţii 
care aşteptau acasă. Naşii 

spuneau în pragul uşii 
după momentul de la 
biserică : „L-am luat 

păgân şi vi l-am adus creştin”.
La înmormântare era jale mare. Femeile cântau „ mirghiloae”, 

cântece de jale şi pe loc compuneau versurile ce cuprindeau 
ipostaze din viaţa celui decedat. Areta Guteanu îşi aminteşte 
cum mama ei împreună cu sora, Caterina Hagi-Masuri, boceau la 
înmormântarea fiului de 16 ani. Cântecul de jale suna cam aşa: 
„S-a dus la primărie tatăl tău şi în loc de acte de căsătorie i-au dat 
acte de înmormântare”.

Tanti Areta îşi aduce aminte mai departe de tata-mare, Apostol 
Ceară, care era „chihăie”, mare bogătaş. Era obiceiul la aromâni 
să investească în aur şi anume în „flurii” ( galbeni) sau „ vaftisi” 
bijuterii - medalion de aur în formă pătrată”.

Steliana GIMA

anaStaSia dOcu

1927 PriMa ManiFeStare artiStică a JunilOr turci la cOnStanȚa



    3      2

Festivalul-Concurs Național 
de Folclor Pentru Tineri 
Interpreți, de la Cumpăna, ajuns 
la cea de-a IX-a ediție, este 
expresia împlinirii unei datorii 
sacre pentru valorificarea 
unui gen artistic păstrat la loc 
de cinste în cultura și sufletul 
tuturor românilor.

Concursul a adus la 
Cumpăna, în zilele de de 17 și 
18 mai 2014, un număr de 45 
de tineri pasionați de muzica 
tradițională românească din 18 
județe ale țării, precum județele 
Mureș, Suceava, Prahova, 
Buzău, Mehedinți, Maramureș 
și bineînțeles interpeți din 
județul Constanța

Festivalul a fost deschis 
artiștilor amatori, soliști 
vocali cu vârste cuprinse 
între 6 și 18 ani. Concurenții 
s-au prezentat în concurs 
cu două piese muzicale, 
una fără acompaniament 
(doină sau baladă) și una cu 
acompaniament orchestral.

Cele două 
zile de festival 
au reunit pe 
aceeași scenă 
și nume sonore 
ale muzicii 
p o p u l a r e 
r o m â n e ș t i 
precum Veta 
BIRIŞ, Maria 
S A L A R U , 

Ion DRĂGAN, Gelu VOICU și 
taraful, Aneta STAN, Constantin 
ENCEANU, Elena Ionescu 
COJOCARU, alături de tinerii 
solişti dobrogeni Sirin NARENJI  
şi Marius BRUTARU.

Orchestra ”Cristian Năstase” 
din Buzău i-a acompaniat pe 
concurenți pe toată durata 
festivalului, care a fost prezentat 
de Ema PENDIUC și Ion Dan 
VOICU, cei doi asigurând şi 
regia artistică.

Evenimentul a fost organizat 
de Primăria şi Consiliul 
local al comunei Cumpăna 
în parteneriat cu: Favorit 

”Dor de cânt românesc” 
Festivalul copiilor cu voci de aur
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TV, Societatea Română de 
Televiziune, Societatea Română 
de Radiofuziune, Radio Antena 
Satelor Bucureşti, TV Neptun, 
Radio Constanţa.

În deschiderea manifestării 
culturale devenită tradiţională, 
a urcat pe scenă pentru un 
discurs motivațional edilul 
comunei, Mariana GÂJU.

Aceasta a mulțumit tinerilor 
pentru interesul acordat 
cântecului popular românesc, 
declarând că: ”Viața unei 
naţiuni este cultura sa proprie. 
Acesta este motto-ul după care 
comuna Cumpăna se ghidează 
din punct de vedere cultural.”

 Înalt Prea Sfințitul TEODOSIE, 
Arhiepiscopul Tomisului, le-a 
vorbit celor prezenți în sală 
despre importanța păstrării 
tradițiilor

Juriul festivalului: Eugenia 
FLOREA, preşedintă, Doina 
ISFANONI, etnolog, Daniela 
GIBESCU, specialist Electrecord, 
Maria MAGIRU, etnolog, 
directorul Muzeului de artă 
populară Constanţa, prof.
Doina VOIVOZEANU, director 
Centrul cultural Teodor 
Burada Constanţa, Dorin 
GRAMA, Valentin  MARIN, 
Dorina IVANCIU, Aneta STAN, 
membri. 

Marele premiu al 
concursului a fost câştigat de 
interpreta Ingrid BOENGIU, în 
vârstă de doar nouă ani, din 
Drobeta Turnu Severin, judeţul 
Mehedinţi.

Au fost prezente pe scenă 
ansamblurile folclorice 
“Fiii Dobrogei“, “Boboceii 
Cumpenei”, ”Muguraşii 
Cumpenei.

Georgeta ȘTEFAN
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Vine VaCanŢa!
Vă aşteptăm din nou la toamnă să vă redecoperiţi 

pasiunile şi talentele alături de profesorii 

Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”

Doar câteva săptămâni ne mai despart de mult-aşteptata 
vacanţă de vară. Cursanţii Centrului Cultural Judeţean 

Constanţa „Teodor T. Burada” vor lua şi ei o binemeritată 
pauză. Până în octombrie, însă, atunci când Centrul va relua 

cursurile de lungă şi de scurtă durată.

În tot acest timp, Centrul este deschis pentru toţi cei care 
doresc să-i treacă pragul pentru a afla mai multe despre 

activitatea instituţiei! 

De la cursuri de limbi străine la cursuri de design 
vestimentar, de la ceramică (modelaj) la dans modern, de 
la studiul instrumentelor muzicale la canto, desen, pictură 
sau cursuri de machiaj, constănţenii au posibilitatea ca la 
Centrul Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada” să 
studieze, să se perfecţioneze sau pur şi simplu să-şi cultive 

hobby-urile sub îndrumarea unor profesionişti şi într-un 
mediu prietenos.

Luna septembrie va fi dedicată înscrierilor, după care din 
octombrie cursanţii se vor întoarce la cursuri.

Nu rataţi, aşadar, ca în toridele zile de vară să poposiţi 
câteva minute la Centrul Cultural Judeţean Constanţa 
„Teodor T. Burada” pentru a vă informa în legătură cu 

varietatea de cursuri pe care instituţia o pregăteşte pentru 
anul şcolar 2014 – 2015, iar din septembrie, îndrăzniţi 

să treceţi pragul centrului pentru a vă înscrie la unul din 
cursuri, pentru ca mai apoi, din octombrie, să descoperiţi o 

lume nouă, cu adevărat frumoasă!



PReMii PenTRu ViiToRii PianişTi ai MeDGiDiei

 În ultimele zile ale lunii mai 2014 s-a desfăşurat  la Brăila ediţia a VI-a a 
Concursului  Naţional de pian “ Virtuozii”, având ca scop principal încurajarea 
şi stimularea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 5 şi 16 ani, care studiază pianul 
în cadrul şcolilor populare de arte, palatelor copiilor, liceelor de artă şi care au 
atins un nivel mediu şi bun profesional. Organizator: Consiliul judeţean Brăila 
prin Şcoala populară de arte „Vespasian Lungu”.Au participat 125 de copii din 
toată ţara.  

Cursanţii Centrului Cultural Judeţean Constanţa “Teodor T. Burada”, secţia 
externă Medgidia - pian, profesori coordonatori Angela BEJENARU şi Inga 
POSTOLACHE, au obţinut următoarele rezultate:

- premiul I - MĂLINA UDREA, anul II de studio, prof. Angela Bejenaru
- premiul I - ROXANA FRÂNCU, anul III de studiu, prof. Angela Bejenaru
- premiul II - ERIN CECU, anul IV de studiu, prof. Angela Bejenaru
- premiul II - DERIA ISMAIL, anul I de studiu, prof. Angela Bejenaru
- premiul II - ALEXIA MOLDOVEANU, - anul I de studiu, prof. Angela Bejenaru
- premiul III - CRISTIAN MICDALE - anul II de studiu, prof. Angela Bejenaru
- premiul III- ADELINA SAVA - anul V de studiu, prof. Angela Bejenaru
- premiul III - ANDREI TOKACI - anul IV de studiu, prof.  Inga Postolache
- premiul III - ANDREEA LIVIA OPRICĂ - anul II de studiu, prof.  Inga Postolache
- premiul III - ANDREI PUŞCAŞU - anul II de studiu, prof.  Inga Postolache
- premiul III - LATIF SEVIL - anul IV de studiu, prof.  Inga Postolache
- menţiune - BENIAMIN CROITOR - anul IV de studiu, prof.  Inga Postolache

În cadrul acţiunii desfăşurate cu ocazia Zilei internaţionale a copiilor, elevii 
claselor de balet, dans modern şi pian a Centrului Cultural Judeţean Constanţa 
«Teodor T. Burada»- secţia externă Medgidia, împreuna cu elevii Casei de 
Cultură « I.N. Roman »  Medgidia au susţinut şi prezentat ateliere de lucru pe 
aleile parcului central din Medgidia.

SPeCTaCoLeLe eLeViLoR CLaSeLoR De Pian, aCToRie, 
BaLeT Si VioaRa :

6 iunie 2014, ora 16 - « Zâmbet de copil în acorduri de pian şi paşi de dans» 
susţinut la  Casa de Cultură « I.N. Roman » Medgidia. Participă elevii claselor de 
pian şi balet secţia externăa Medgidia, profesori coordonatori de pian Angela 
BEJENARU şi profesor coordonator de balet Mariana BARAN;

7 iunie 2014, ora 16 - «In ograda bunicii», spectacol  susţinut de elevii claselor 
de balet, profesor coordonator Mariana BĂRAN, povestitor Valeri BĂRAN;

8 iunie 2014, ora 11 - recital de pian, vioară, poezie şi balet, profesori 
coordonatori: Adeline PENESCU (vioară), Angela BEJENARU (pian), Radu 
POPESCU (actorie) şi Mariana BARAN (balet).



Lucrarea “SERBARE” de  SABINA GURĂU, anul III, profesor EUSEBIo   SPÂNU


