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Cu puțin timp în urmă în presă apărea 
informația că s-a făcut din nou un alt prim pas 
pentru conservarea Ansamblului rupestru de 
la Murfatlar, ba, mai mult, aducerea acestuia 
în atenția Comisiei UNESCO din Parlamentul 
României, dorindu-se includerea monumentului 
în Patrimoniul Mondial. Se vorbește și de primele 
sume alocate acestui obiectiv.

Era vorba despre lansarea procedurii de 
achiziție a serviciilor de proiectare (studiul de 
fezabilitate, proiectul tehnic, DALI și asistența 
tehnică) pentru proiectul „Conservarea, 
protejarea și punerea în valoare a Ansamblului 
Rupestru Murfatlar”. Reprezentanții Consiliului 
Județean aduc astfel din nou pe agenda de lucru 
acest obiectiv de mare importanță patrimonială 
pentru Dobrogea și țară, în speranța realizării, 
până nu este prea târziu, a lucrărilor de 
conservare și protejare a ansamblului rupestru.

Sigur, calea este lungă și plină de spini. Ca la 
toate marile lucrări de consolidare și conservare 
nu se înscriu decât firme specializate, unele care 
știu din start că nu sunt solvabile, altele care nu 
știu decât să conteste ceea ce ele însele nu pot 
duce până la capăt. Așa că scepticismul nostru 
nu este generat decât de un istoric controversat 
și nefinalizat al acestui carusel al majorității 
lucrărilor de conservare. Și de povestea tristă 
care însoțește acest obiectiv de la descoperirea 
lui și până astăzi.

Am scris de multe ori despre acest important 
obiectiv istoric care poate ajunge un căutat punct 
turistic. 

De ce este atât de important? Pentru cel 
puțin trei mari motive.

Editorial

Dincolo de ziduri
Aurelia LĂPUŞAN

Ca bun creștin mă mândresc cu faptul că 
ansamblul rupestru de la Basarabi adăpostește 
prima biserica și primele chilii ale unei mănăstiri, 
de pe teritoriul Romaniei, că este unic, datând 
dintr-o perioadă pentru care există foarte puține 
informații pentru spațiul nostru, și este chiar pe 
un traseu turistic al Dobrogei.

Ca jurnalist, am scris deseori despre faptul că 
Ansamblul rupestru de la Basarabi a fost cercetat 
de echipe de arheologi, specialiști în lingvistică, 
teologi. Români, polonezi, bulgari, olandezi, 
norvegieni. Aceștia din urmă s-au arătat interesați 
de expedițiile vikingilor și creștinarea lor făcând 
o legătură firească cu semne descoperite pe 
pereții bisericuțelor din piatră. S-a emis teoria că 
vikingii au călătorit prin Dobrogea spre mare și 
au lăsat urmele trecerii lor pe acești pereți din 
cretă. Studiile au continuat.

Ca filolog știu că grafittele de la Basarabi, 
dacă s-ar mai păstra câteva - datează din secolul 
al X-lea și mențiunea unor termeni români, alături 
de alții aparținând altor limbi, dovedește că este 
vorba despre cea mai veche atestare scrisă a 
limbii române, anterioară cu aproape șase secole 
scrisorii boierului Neacșu din Câmpulung care 
datează din 1521.

Iată de ce simt astăzi nevoia, încurajând toate 
încercările de a reface acest obiectiv de mare 
valoare patrimonială pentru România să adun din 
memoria oamenilor, a presei și a propriului bloc-
notes pașii cu care a fost descoperit, cercetat 
și parțial conservat, încercările eșuate de până 
acum. Subliniind și nepăsarea, reaua voință sau 
ambiguitatea unor măsuri administrative.

Foto: Bogdan PALANGA
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Am cunoscut-o și am adunat multe 
informații de la arh. Liana Bilciurescu, care a 
lucrat împreună cu soțul său ca reprezentanți 
ai Direcției monumentelor istorice nu numai 
la proiectarea construcției de prezervare, de 
amenajare muzeală, de conservare și restaurare, 
ci și de stocare a unor informații istorice de 
importanță excepțională. Au avut posibilitatea, ca 
cercetători ai complexului, să ia copii după toate 
elementele constitutive ale ornamenticii și toate 
inscripțiile de pe pereții bisericilor. Există astfel 
strânsă o documentație fantastic de importantă 
acoperind ca volum 2-3 tomuri masive.

La sfârșitul anului 1990, într-un interviu 
în exclusivitate pentru “Cuget liber”, Liana 
Bilciurescu ne declara intenția sa de a publica 
descoperirile de la Basarabi. Din păcate, nu 
s-a materializat nimic din toate acestea. Din 
lunga discuție purtată în 1990 cu arhitect Liana 
Bilciurescu, în biroul ei de la Urban Proiect 
București, păstrată în colecția ziarului “Cuget 
liber” din 3,19 octombrie 1990, iată pe scurt 
povestea: ”Am stat la Basarabi, patru ani, iarnă 
și vară. Prima biserică a ieșit la iveală în 1957. Au 
fost imediat protejate sumar, cu paiată. Lucram 
cu o echipă de lipoveni foarte serioși. În 1961 
am descoperit alte 3 biserici aflate la 3 nivele 
diferite. Bisericile erau legate între ele printr-o 
galerie în trepte. Am intrat prin plafon, din una 
în alta. La dărâmarea lor s-au păstrat elementele 
originale. Biserica s-a dărâmat în interior, dar 
prin degajare am recuperat fragmente de bolți, 
părți din monumente, tot ce s-a putut. Bisericile 

Bogățiile Dobrogei

Tezaurul de la Basarabi 
Aurelia LĂPUŞAN

au fost restaurate din 1961 până în 1968 prin 
metoda anastilozei…

Monumentele au fost restaurate, ele 
sunt plasate într-o veche carieră de cretă 
contemporană cu ele, care se dezvoltă sub formă 
de bazine succesive.

Monumentele au fost protejate încă din 
1960, adică acoperite cu lemn, pereți închiși, 
învelitori provizorii.

Din 1973 a început să se lucreze la un 
proiect care s-a realizat parțial pentru protejarea 
definitivă a monumentului și redarea lui în 
circuitul turistic astfel ca să fie etalate toate 
piesele descoperite.

Entuziasmul deosebit și interesul istoricului 
Adrian Rădulescu, atașamentul lui față de 
descoperirile de la Basarabi l-au determinat să 
încerce să ajungă până la Elena Ceaușescu ca 
să obțină bani pentru finalizarea proiectului, 
realizat până atunci în proporție de 40 la sută. Ca 
să nu dea bani a răspândit zvonul că nu trebuie 
restaurat, că ar fi de sorginte străină, că nu 
este bine pentru țară să fie conservat. În fostul 
consiliu al culturii proiectul a fost avizat de 2-3 
ori dar “odioasa” nu dădea banii necesari, oricâte 
demersuri făceau primii secretari și arheologii.”

Așa ne-a spus Liana Bilciurescu. Am păstrat 
cu grijă - poate nu întâmplător?- o scrisoare pe 
care Adrian Rădulescu a trimis-o - a câta oare?- 
actorului-ministru Ion Caramitru. Era cu puțin 
timp înainte de moartea istoricului. ”Domnule 
ministru, cunoașteți, din câte știu, starea precară 
a Ansamblului rupestru de la Basarabi. Pentru 

Complexul rupestru
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decât să întârzie un proces care și așa trenează de 
peste 20 ani. Apoi, știrea cum că trebuie făcută 
și o expertiză geologică iarăși ni se pare că este 
un pretext pentru amânarea, dacă nu eșuarea, 
planului de lucrări de acolo. Aceasta fiindcă este 
imposibil ca vechii proiectanți să nu fi realizat la 
vremea lor o astfel de analiză. Cert este că anul a 
trecut și nu s-a făcut absolut nimic …Ne zbatem 
în același marasm al neputinței și al ambiguității 
comportamentale care se vor repercuta nefast 
asupra monumentului în discuție. Acesta se 
pierde iremediabil!”.

Oare ce s-a întâmplat până acum cu acea 
prețioasă documentare a soților Bilciurescu, 
rămasă moștenire în mâna fiicei lor, documentare 
care se făcuse, cum lesne se înțelege, cu banii 
statului român? o enigmă ca multe altele privind 
acest ansamblu istoric.

„În primăvara anului 1957, își amintea 
Alexandru Bălan, mă aflam ofițer activ într-o 
unitate militară de tancuri din garnizoana 

Săpate în pereţii bisericuţelor mesajele unor călugări pentru alte vremuri

mai buna înțelegere a situației, vă reamintesc 
faptul că lucrările de aici, vizând construcția unui 
mare complex de prezervare a bisericuțelor, 
criptelor, galeriilor etc,- toate încărcate cu 
inscripții și desene- au fost sistate în 1977. 
Abandonarea a lăsat totul în curs de execuție 
și de ruină; se cheltuiseră deja sume enorme 
pentru ceea ce se realizase până atunci. Lucrările 
au fost reluate în 1991-1992 când personal 

conjunctura m-a ajutat să reiau lucrările -  cu o 
firmă constănțeană pe baza documentației care 
există aici, la firma ”Litoral” SA. Din nefericire, 
Consiliul județean Constanța n-a mai continuat 
lucrările, poate fiindcă nu au fost bani, sau pur și 
simplu fiindcă cei care conduc nu înțeleg rostul 
și rolul monumentelor istorice în ființa intimă 
a acestui pământ. Acum, acolo, spectacolul 
este apocaliptic! Am inițiat în ultimii ani zeci de 
demersuri la Ministerul Culturii. Rezultatele s-au 
soldat numai cu promisiuni, probabil formulate 
de complezență. Am înțeles în vara anului 1997 
că, în sfârșit, lucrările se vor relua, fiindcă DMI-și 
mai ales Centrul pentru administrarea și protecția 
patrimoniului cultural – a primit suficienți bani 
pentru angajarea și altor șantiere de restaurare 
decât cele pe care le susținea din anii anteriori. 
Discuțiile au dat credința că nu mai există nici un 
impediment în calea procesului de angajare a 
lucrărilor de la Basarabi, ba chiar s-a și tratat oferta 
cu “Litoral” SA, Dar lunile treceau și rezultatele 

acestor demersuri nu se încheiau deloc. Mi s-a 
comunicat apoi că nu există documentație, fiindcă 
moștenitoarea arhitecților V. și L. Bilciurescu, 
posesoarea prețiosului volum de înregistrări 
efectuate la Basarabi (calcuri, desene, proiecte 
etc) pretinde 300.000 dolari pentru ele. Or, 
planurile de construcții la Ansamblul rupestru 
există la firma amintită, și se poate lucra după 
ele. Orice modificare sau cercetare n-ar face 
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Basarabi, când, într-una din zile, în jurul prânzului, 
am fost chemat urgent la comandamentul 
garnizoanei. Mi-a cerut să organizez o patrulă 
militară compusă din 3-4 militari cu care să 
mă deplasez la cariera veche de cretă Basarabi 
pentru a asigura paza obiectivelor care se tot 
descoperă din dealul de cretă. Ne-am deplasat 
la obiectiv când deja lumea care aflase era în 
număr mare, cu lumânări aprinse. În peretele 
stâncii de cretă am găsit o intrare cu dimensiuni 
apreciate de mine de 60-70 cm lățime și 80-
90 cm înălțime prin care tot intrau persoanele 
curioase. Spațiul era extrem de mic, curioșii și 
credincioșii foarte mulți, mai ales cei setoși de 
credință, considerând că li se arată semne de la 
Dumnezeu. Pericolul de asfixiere era iminent. 
Cu tact, noi înșine curioși și marcați de ceea ce 
vedeam, am reușit să afluim lumea astfel încât 
nu s-a petrecut nici un eveniment deosebit. Fără 
să exagerez, cât era valea de mare valuri, valuri 
de oameni, parcă erau procesiunile de Paști. 
Vestea a circulat cu repeziciune, lumea venea 
din toate părțile, se zvonea că este vorba de o 
minune dumnezeiască. Noi, militarii, am asigurat 
paza și ordinea până când autoritățile locale au 
împrejmuit spațiul de rezervație istorică. Într-o 
duminică am fost împreună cu familia, de data 
aceasta civil, să vizităm și noi fiecare chilie. Ne-
am întâlnit cu un sobor de preoți din care unii 
cu grad mare în ierarhia bisericească veniți de la 
Sibiu, Bihor, Arad… Să nu uităm că în 1957 cizma 
roșie se lăsase greu pe grumazul țării iar ateismul 
se impunea cu forța. Nimic nu a împiedicat însă 
lumea să se bucure de descoperire.” 

S-au emis câteva păreri îndrăznețe dar bine 
motivate. Spunea arh. Bilciurescu: ”Inscripțiile 
erau în patru genuri de caractere-slave, grecești, 
ruhe dar și românești. Primul cuvânt asupra 
căruia ne-am aplecat a fost august - care apare 
într-o inscripție slavă, restul într-o așa-zisă scriere 
ruhă. Nu seamănă nici cu unele nici cu altele. Un 
profesor, Albu Grigore, a studiat filologia clasică 
greacă și romană și se pare că are deja câteva 
rezultate în descifrarea acestor inscripții”.

În ianuarie 1987, un alt cercetător aplecat 
atent asupra acestor inscripții, Constantin 
Daniel, încheia studiul său publicat în Almanahul 
“Istorii neelucidate”, apărut sub îngrijirea revistei 
“Luceafărul” cu două fraze testamentare: 
”Trebuie să aducem mulțumirile noastre 
călduroase arhitectului V. Bilciurescu care a 
fost conducătorul șantierului de la Basarabi și 
a descifrat mai multe inscripții în paleoslavă 
și care are pregătită o importantă monografie 
despre vestigiile de la Basarabi. Arhitectului 
Bilciurescu și ostenelilor sale datorăm putința 
de a fi avut la dispoziție toate inscripțiile de la 
Basarabi și așteptăm cu multă nerăbdare apariția 
monografiei sale care va dezvălui cititorilor toate 
aspectele legate de vestigiile de la Basarabi.”

Dar soții Bilciurescu au murit la scurt timp, 
fiica lor - cel puțin la data demersurilor prezentate 
- refuzase să dea studiile spre publicare și în 
dreapta posesiune a statului. În paralel cu 
ignoranța crasă a autorităților postdecembriste 
de a relua lucrările de restaurare și redare 
în circuitul turistic a unui obiectiv de unică 
importanță a istoriei românilor. 

Foto: Bogdan PALANGA
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O schiță de tablou: „Acest pământ al 
Dobrogei, ce-și are un tipar propriu… dealuri 
cu spinările rotunjite, mărturii ale zbuciumului 
pământesc de odinioară, dealuri despărțite de 
câmpii ca niște talazuri încremenite; nu știi la ce, 
și unde să privești mai întâi – la îndoiturile stepei 
înspre dealurile domoale ori la slăvitele apusuri 
de soare. Fără vrerea ta, te pătrunde o plăcere 
de neînchipuit. Munții ei mărunți, fărâmițați, 
mormane de stânci, albe de cretă, verzi de bazalt, 
cenușii de granit, vineți de cremene, îngrămădite 
unele pe spinarea altora într-un amfiteatru de 
neimaginat, închizând în ele văi calde, văi fără 
iarnă. Un zid răsărit așa din pământ, o dungă 
neagră zimțată la orizont; zbucium de pământuri 
bătrâne, lave, profiruri roșii, verzi, granituri 
albastre și alte soiuri de pietre. Sau marea cu 
irizările ei verzi-aurii până la violaceu, trecând 
până la albastru mediteraneean.” (Realizat cu 
fragmente de imagini din Dobrogea. O țară din 
povești. Vol. I, 1928 de I. Simionescu).

*
Majoritatea localităților din Dobrogea 

(în special cele de pe malul Dunării) sunt 

Dobrogea, oameni și locuri de poveste

Cioburi din oglinzile memoriei (fragment)

Ovidiu DUNĂREANU

vechi așezări românești, datând din perioada 
anterioară dominației otomane. Că apar 
cunoscute, datorită lipsei de informații, în sec. 
al XVI-lea, reapar în sec. al XVIII-lea sau al XIX-
lea, nu înseamnă că ele și-au întrerupt existența. 
Un exemplu grăitor în acest sens este Ostrovul 
meu, care se chema Alunet, iar turcii, după ce 
au cucerit zona i-au tradus numele, zicându-i 
Fândâk, ce înseamnă același lucru. Mai târziu, 
cătunului întemeiat alături de către strămutații 
din cetatea de pe ostrovul de la Păcuiul lui Soare 
l-au botezat Adakioi, adică Satul din insulă (Ada ‒ 
insulă, Kioi ‒ sat).

*
Blocată în dezvoltarea ei firească de 

stăpânirea otomană și plasată în afara 
modernizării, Dobrogea este revigorată 
spectaculos după 1878 de Statul Român. România 
a introdus în Dobrogea toate îmbunătățirile 
necesare, scoțând-o din starea de stagnare și 
mizerie în care se găsea, pentru a dovedi Europei 
că nu s-a înșelat când i-a încredințat misiunea 
civilizatoare în acest colț de lume și țărm estic de 
mare. Colonizarea a început prin construirea de 

Ostrov - schit minuni din apropiere
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școli și biserici, edificii publice, dispensare, străzi 
în fiecare sat sau cătun. Coloniști români din 
Făgăraș și de prin părțile Sibiului au venit la 1880 
și au ocupat satele turcești părăsite. Mocanii de 
prin alte părți transilvănene, au ajuns și ei aici, și 
au pătruns adânc în Dobrogea. Mai toți purtau 
în desagi cărți tipărite în țările locuite de români. 
Aduceau bucoavne, mineie, scrieri populare, 
dar și neprețuite icoane pe lemn. Acești oameni 
de ispravă au fost cei care au ridicat la început 
nivelul economic și pe cel cultural-spiritual al 
Dobrogei.

*
Primele școli românești din sud-vestul 

Dobrogei. Școala de la Ostrov. Școala de la Silistra 
a fost înființată în 1847 de dascălul Petrică Mihail, 
originar din acest oraș. În însemnările sale, el 
precizează: „…anul 1847, martie 1, m-am tocmit 
la școală ca să învăț copiii carte românească.” În 
această funcție l-a găsit Ion Ionescu de la Brad, 
în 1850, în timpul „excursiei” sale prin Dobrogea. 
Școala românească de la Silistra, după cum 
mărturisește acesta, avea local propriu, construit 
de locuitorii orașului și un număr de peste 
200 de elevi. Dascălul Petrică era om învățat, 
cunoștea mai multe limbi: latinește, franțuzește, 
grecește, turcește. Astfel, el era interpretul 
și apărătorului creștinilor din oraș în fața 
autorităților musulmane. După moartea sa, în 
1859, a fost urmat de fiul său Costache Petrescu. 
Acesta a organizat, pe baze noi, învățământul, nu 
numai la Silistra, ci și în toată partea de sud-vest 
a Dobrogei, de-a lungul Dunării, în jos, până la 
Hârșova. Școala românească de la Silistra a fost 
ajutată de guvernul român, de orașele Călărași și 
Giurgiu. De la această școală, organizată temeinic 

de Costache Petrescu, au pornit numeroși 
dascăli în întreaga Dobroge. Tot prin strădania 
lui s-au înființat școli românești în localitățile din 
preajma Silistrei, sau chiar mai departe: 1864 – 
Oltina; 1869 – Aliman, Rasova, Ostrov, Hârșova, 
Bugeac, Satu Nou, Urluia, Beilic. Pentru învățarea 
limbii turce de către români, Costache Petrescu a 
întocmit un abecedar turc-român. Cartea a fost 
tipărită, cu ajutorul Mitropolitului Grigore de la 
Silistra, în 1874 la Rusciuc, în tipografia vilaetului 
Tuna. Abecedarul s-a dovedit a fi de un real folos 
pentru elevii din Dobrogea până la 1877. De 
asemenea, el a reprezentat una dintre primele 
lucrări de acest gen din cultura românească. Un 
exemplar al abecedarului a fost trimis de autor, 

Costache Petrescu

Ostrov - monumentul eroilor
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cu dedicație, la București, lui B.P. Hașdeu.
Biserica de la Ostrov, veche de peste un secol 

și jumătate, avea un spațiu special al ei, care 
era tinda. În acest loc al bisericii a funcționat 
prima școală românească a satului din acei ani ai 
ocupației otomane. Cel dintâi preot și învățător al 
satului fiind, la 1850, părintele Enciu Găliceanu, 
un strămoș al bunicii mele după mamă, Vasilca 
Găliceanu. După Războiul de Independență, în 
ianuarie 1879 se pun bazele locașului de școală, 
în urma vizitei regelui Carol I al României prin 
mai multe localități ale Dobrogei.

*
Despre dragostea, spiritul de sacrificiu și 

demnitatea dascălilor din învățământ de a reveni, 
după războiul din 1916-1918, în Dobrogea, 
citisem cu ceva timp în urmă. Acum, la 100 de ani 
de la însângeratul și zguduitorul eveniment, mi-a 
căzut sub ochi un material deosebit, ieșit de sub 
pana unui redutabil ziarist al vremii și apărut în 
cea mai valoroasă publicație a acelor momente 
din Ținutul Mării. Și pentru că nu este prea întins, 
îmi permit să-l reproduc aici, pentru a-l aduce la 
cunoștință generațiilor de astăzi de slujitori ai 
școlii dobrogene, care să le țină trează amintirea 
și să fie mândri de înaintașii lor: 

„Atunci au tresărit și au răsuflat în voie nu 
numai românii, care se reîntoarseră la casele lor, 
dar parcă întreaga fire. În cei doi ani de stăpânire 
aspră și lipsită de bun simț, întreaga lume suferise 
numai amaruri. Atunci au tresărit, mai mult ca 
ori care, sufletele dascălilor cari zeci de ani, unii 
chiar patruzeci de ani, munciseră în Dobrogea. 
Atunci la 17 decembrie, la câteva zile după 
reîntoarcerea autorităților noastre, institutorul 
director N. Andreescu și-a început activitatea 

Mânăstirea Dervent, astăzi

adunând copiii în geamia din Cernavodă, lucrând 
cu aceeași stăruință cum făcuse în cei 35 de ani. 
În aceeași vreme, toți învățătorii și institutorii 
județeni care au scăpat din crâncenul războiu, 
de la Potur lângă Babadag și până la Ostrov 
lângă Silistra, de la Mangalia și până dincolo de 
Hârșova, toți cei care și-au format convingerea 
că, scăpați din fața morții și din ploaia de gloanțe 
au datorii mai mari de îndeplinit ca până în 1916 – 
n-au pregetat o clipă de a se întoarce la cămin, în 
vagoane neîncălzite, pe șlepuri în bătaia gerului 
și pe Marea Neagră, mare nesigură și așa de 
periculoasă din cauza minelor. Toți, cu lacrimi de 
bucurie, înghețați ca vai de dânșii, înotând prin 
zăpadă și noroi, în căruțe sau pe jos s-au reîntors 
acolo unde în trecut își sacrificaseră anii tinereții, 
sau trăiseră frumoasele zile ale copilăriei. Iar 
unii când n-au putut căpăta vagoane ca să-și ia 
gospodăria și ce brumă adunaseră prin Moldova, 
au plecat cum au putut, singuri, fără soție și copii, 
numai să ajungă aici în Dobrogea, cu toate că 
știau ce-i așteaptă și că nu vor găsi de nici unele” 
(Vasile Helgiu. Întoarcerea. Analele Dobrogei, 
anul 1, nr. 1, 1920, p. 249).

*
Hortensia Papadat-Bengescu. Amintiri 

dobrogene. 
Întâlnirea Hortensiei Papadat-Bengescu cu 

Dobrogea datează după cum, însăși scriitoarea, 
ne mărturisește în articolul autobiografic 
„Amintiri dobrogene” publicat în anul 1936 
la Oradea, cu mult înainte – lucru mai puțin 
cunoscut până acum – decât aceea din anul 1921, 
când, urmându-și soțul, magistratul Nicolae 
Papadat, se stabilește pentru mai bine de zece 
ani în orașul Constanța.



galben, cu ploile mărunte și lungi de toamnă și 
noroaiele sale – „unica fiică a maiorului Dumitru 
Bengescu, pe atunci de cinci-șase anișori” avea 
să păstreze numai amintirea unui deal râpos, 
clisos, acoperit de case mici cu ogrăzi mari. Aici 
familia Bengescu locuiește cu chirie în „casa cea 
bună a mamei Tudora” ... „o văduvă de treabă 
care gospodărea peste păsări multe, un porc și 
peste scoarțele și rogojinile din bordeiul mare, 
curat”.

Sfioasă, plăpândă, dar cu un spirit vioi și o 
fire înclinată spre contemplare, fetița solitară 
și supravegheată descoperă în „mama Tudora” 
una dintre acele făpturi minunate din reveriile 
sale, care „cocea în cuptorul mare de cărămidă, 
cele mai bune plăcinte crețe din făină oacheșă, 
muiate în smântână proaspătă”.

Om instruit, exigent, personalitatea militară 
cea mai importantă din acel colț al Dobrogei, 
maiorul Bengescu a îndrumat pașii unicului său 
copil, de timpuriu, spre învățătură. Farmecul 
alfabetului, misterul socotitului și plăcerea 
neasemuită a cititului din cărți, fetița visătoare 

lături, învăța a citi, scrie, socoti...”
Mătușa Iulia, „fire timidă și modestă”, care 

știa pe deasupra pe Goethe, Schiller și Heine 
avea și o bibliotecă nemaipomenită, cu foarte 
multe cărți rare și vechi, dar și unele noi, mai ales 
în limbi străine.

Dincolo de șosea, unde micuța Hortensia 
cobora la școală, era malul Dunării cu bărci 
frumoase și vaporașe. „Iarna” – își amintește 
autoarea –, „însă, apa devenea rea ca o vrăjitoare, 
prindea gheață, purta sloiuri și în casă copila 
auzea plângerea că vor trăi câteva luni despărțiți 
de restul lumii”.

Întâlnind mai târziu marea, simțământul 
acela vechi al copilului, de teamă față de apa „rea 
ca o vrăjitoare” a fluviului și al izolării de restul 
lumii se schimba dintr-o dată „într-o simțire 
sacră, fără putință de exprimare, într-o spaimă a 
bucuriei prea vaste pentru drumul nostru de ape, 
pentru țărmul nostru legat de nemărginire...” 
Fără tăgadă, era de acum simțirea unei scriitoare 
proeminente.

Peisaj dobrogean. Dumbrăveni. Foto: Pr. Andrei

care va deveni redutabila prozatoare de mai 
târziu, le descoperă, alături de ceilalți copii din 
sat, la școala din Ostrov, școală a cărei directoare 
se întâmpla să fie chiar o mătușă a ei după tată.

„Trei sferturi din an copila era nevoită a 
coborî dealul clisos, purtată în brațele ordonanței 
din pricina noroaielor ce treceau de cismulițele 
dinadins făcute. Mergea de vale la școala 
primară. Copila nu urma încă școala, dar pe de 

„Legământul meu cu pământul Dobrogei e 
vechiu. Prin 1882 un ofițer de infanterie fusese 
detașat în interes de serviciu în satul Ostrov pe 
malul Dunării. Exil?... Nu căci maiorul Bengescu 
(tatăl scriitoarei n.n.) punea deasupra a tot 
datoria și familia, datoria îl chemase în satul 
riveran, iar familia și-o purta cu el ori și unde i-o 
îngăduia datoria.”

Despre așezarea izolată, cu dealuri de pământ 
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Bun găsit la dumneavoastră, cinstiți 
gospodari!

Acela ce pășește cu pași moi, cu sfială și 
înțelegere, spre a colinda pe ulițele satului 
și în cugetul țăranului român, va primi în dar 
comoara de mii de ani a înțelepciunii, frumuseții 
și priceperii acestuia, pentru a o păstra, la 
rândul său, în lada de zestre a sfintelor poveri de 
dragoste și tradiție. Dar nu se poate, în drumul 
său, să nu se împiedice măcar de un ciot, de o 
uscătură a pădurii seculare ce a dăinuit și este 
aproape a se nărui pe aceste meleaguri, viața 
omului de rând, cu binele și răul ei. 

Pe mine unul, din aceste cioturi, din 
aceste uscături, m-a prins de piciorul fraged de 
copilandru acela de a afla că nenea Ionică de pe 
ulița cealaltă nu este fiul lui Vasile și Constandina, 
cum știam eu, este al lui Fănică și al Marinei, că 
Georgel, poreclit în sat Bâscă, nu este fiul lui 
Mitră și al Catiței, este al lui Dorel și al Auricăi, iar 
Gabriela, colegă cu mine încă de la grădiniță, nu 
era nici ea a dadei Tanța, care venea mereu după 
ea, căreia Gabriela îi spunea mamă, este naștere 

Obiceiuri de pe la noi

Dat de suflet
Adrian NICOLA

a sorei Tanței, a lui tanti Sofica. 
Am întrebat părinții și bunicii cum vine treaba 

asta, am mai întrebat și pe prietenii copilăriei, 
dar părinții și bunicii mi-au spus că sunt prea mic 
pentru a înțelege cum trebuie de ce este așa și nu 
cum credeam eu că ar fi normal a fi, iar prietenii 
mei de joacă, la fel ca mine, încă nu aveau bine 
lămurit ce are în cap barza aceea când lasă ea 
pe micuții plângăcioși într-o curte sau în alta. Am 
fost nevoit să las întrebarea să-mi mai stăruie în 
minte vreo câțiva ani și tot întrebând am aflat 
care era taina unora dintre oamenii satului meu: 
nenea Ionică, Georgel Bâscă, Gabriela și alți inși, 
oameni mari, cu copii și nepoți acasă, ori mici, 
cum era Gabriela, fuseseră „dați de suflet” altei 
mame și altui tată.

Atunci am simțit că ceva s-a rupt în mine, 
că eram pe cale să mă îngrețoșez de ceea ce 
auzeam și să mă îndoiesc de curățenia sufletului 
țăranului meu, pe care îl crezusem până atunci, 
l-am crezut de atunci încoace și îl voi crede până 
la moarte izvorul de apă vie al devenirii acestui 
neam. Cu trecerea anilor însă, mi-am dat seama 

Foto: Florin CĂLUGĂREANU
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că nici în satele noastre, ca pretutindeni de 
altfel, albul nu a fost mereu doar alb, iar negrul 
numai negru, că superstiția și eresurile, alături 
de balastrul adus de valurile istoriei și ceea ce 
numeam eu uscăturile pădurii, prostia, lenea și 
desfrâul, au fost cele care îmi provocaseră greața 
de copil. 

Am tot întrebat, pentru că abia târziu m-am 
aflat în starea de a înțelege cum vine treaba asta 
cu „datul de suflet” al unui copil. Dacă ar fi fost 
dat ceva de sufletul unui mort, mai înțelegeam, 
sunt atâtea năstrușnicii când vine vorba de a da 
de pomană, de a-l sătura pe cel mort, prin rai sau 
prin iad, pe unde îi odihnește sufletul, de aici, de 
unde poate nu s-a săturat niciodată, dar nu era 
vorba de asta. Atunci, m-am întrebat, de sufletul 
cui poate fi dat un copil. De sufletul părinților care 
îl dau ca pe orice le prisosește pe bătătură sau 
în casă? Nu. De sufletul aceluia care îl primește, 
cu gând frumos, de a-l crește sau cu cine știe ce 
gând rău, ascuns? Nici atât! Atunci de sufletul 
cui, al copilului? Poate nu de sufletul copilului, 
mai degrabă contra acestuia, căci numai acolo, în 
suflețelul său să nu fii atunci când dispar toți cei 
dragi, părinți, bunici, frați și surori, piere din viața 
sa casa părintească și ulița pe care juca toate 
jocurile copilăriei, împreună cu toți copiii de pe 
ea, de multe ori chiar și satul în care s-a născut 
și s-a înălțat deasupra animalelor și lucrurilor. Și 
atunci vine întrebarea: ce te îndeamnă pe tine, 
părinte, să-ți dai copilul, când știi câtă dragoste și 
chin ai pus de la plămada și până la creșterea lui? 

Așa am aflat că în satul meu, ca și în alte sate 
vecine, copiii „dați de suflet” au fost împinși din 
casa și sufletele celor dragi din unele pricini, nici 
nu au ajuns ieniceri la Constantinopol, din birul în 
copii plătit amarnic de țară, nici nu au fost răpiți 
de hoardele tătărești în venirile lor războinice pe 
aceste meleaguri, cei mai mulți au fost dați, cu 
bună știință, pentru binele lor sau pentru mai 
binele celor care i-au dat ori i-au primit.

Pe Gabriela, tovarășa mea de grădiniță și apoi 
de școală, au dat-o tanti Sofica și nenea Petre, 
părinții ei, lui tanti Tanța, mătușa fetei, pentru că 
aceasta nu avea copii, bărbatul îi murise și ea nu 
mai avea de gând să-și mai refacă viața lângă un 
alt bărbat. „Ce să fac, zicea tanti Sofica oricui o 
întreba de ce și-a dat copilul, să o las pe sora mea 
să moară de singurătate? Eu cu bărbat și doi copii, 
iar ea singură? Mai are și o grămadă de avere, cui 
să o lase dacă nu nouă, familiei?” Gabriela a fost 
crescută frumos de mama ei adoptivă, chiar dacă 
în acte a păstrat întotdeauna numele părinților 
naturali, dar niciodată nu a mai vrut să schimbe 
o vorbă cu cei pe care i-a numit mereu, când a 
venit vorba de ei, Sofica și Petre, nu mama și tata.

Cu nenea Ionică de pe ulița cealaltă altfel a 
stat treaba. Nea Vasile, ciobanul, trăitor mai mult 
la stâna lui, mutată din loc în loc după cum era 
iarba de grasă și miriștea mai mult împănată cu 
ce s-a scurs după cules, îndemnat de soția sa, 
dada Constandina, îl ceruseră lui nenea Fănică 
și soției sale Marina pentru a-i ajuta la treburile 
stânei și ale gospodăriei. Ionică mai avea acasă 
doi frați și două surori, care mai mari, care mai 
mici, așa că părinții lui și-au frecat palmele de 
bucurie, mai ales că, în afară de copii, mai nimic 
nu te lua de picior prin ograda lui. Scăpau de o 
gură care cerea mâncare, de un trup ce trebuia 
îmbrăcat… S-au tocmit puțin cu ciobanul pe plata 
din fiecare lună ce „li se cuvenea” pe munca 
băiatului, iar nenea Vasile, să scape de gura lor, 
„l-a cumpărat” pe băietanul de atunci, când abia 
trecea cu creștetul de vârful bâtei de la stână a 
lui Vasile, cu două oi și o capră. Învățat de ai săi 
cum să se poarte, să nu se trezească înapoi cu 
el, le-a zis celor pentru care muncea „stăpâne” 
și „stăpână”. După un timp, băiatul lui nenea 
Vasile și dada Constantina – căci aveau și ei un 
băiat, mai mare decât Ionică – a plecat la oraș, la 
învățătură, s-a făcut electrician, s-a însurat cu o 
orășeancă, iar pe acasă a mai venit o dată-n an. 
Ciobanul și femeia lui i-au dat voie lui Ionică să 
le spună tată și mamă, iar atunci când s-au făcut 
18 ani de la venirea sa pe lume, l-au înfiat și i-au 
făcut o casă frumoasă, alături de a lor. Părinții ce 
l-au plămădit, Fănică și Marina, s-au tot învârtit 
pe lângă băiat, că doar-doar s-o agăța și de ei 
câte ceva din norocul ce picase pe capul copilului 
lor, ademenindu-l în fel și chip să se întoarcă la 
ei cu ceea ce primise de la Vasile. Ionică, însă, cu 
lacrimi în ochi, le-a strigat să nu mai calce prin 
curtea lui. 

Aurica venise dintr-un sat vecin, gonită 
de sărăcie, să-și caute de lucru la noi, unde se 
mai putea găsi câte ceva. Avea vreo 18-19 ani, 
era foarte frumoasă și în putere, și dormea cu 
o altă femeie, o bețivă, ținută mai mult de milă 
acolo, într-o odaie de la capul unui grajd de vite. 
Frumusețea și hărnicia Auricăi a făcut să li se 
scurgă multor bărbați, flăcăi sau însurați, ochii 
după dânsa, chiar și lui Dorel, un bărbat însurat 
de vreo doi ani cu o învățătoare cu care nu putea 
avea copii. Dorel s-a încurcat cu Aurica, iar aceasta 
a rămas destul de repede însărcinată, născând 
acolo, la capul grajdului, un băiat. Promisiunile 
bărbatului că o va lăsa pe învățătoare și o va lua 
pe Aurica i s-au părut acesteia un vânticel de 
mai, care vine și trece, mai ales că el îi tot spunea 
că se străduiește, că sunt în divorț, dar acesta se 
lungește. Așa că Aurica s-a dus la oraș și a dat 
copilul la un orfelinat. Întâi i-a spus lui Dorel că 



băiatul a murit și l-a înmormântat la ea în sat, 
mai pe urmă i-a spus adevărul, dar pe copil nu 
l-au mai găsit. Fusese înfiat, iar autoritățile nu 
puteau spune cine îl înfiase.

Când au putut să-și facă familia lor, Aurica și 
Dorel au avut două fete gemene, iar acestea se 
jucau zi de zi cu un singur copil de pe ulița lor, cu 
Georgel, băiatul cel cuminte și frumos al vecinilor 
care veniseră spre a locui la două case depărtare 
de casa lor. În jocul lor copiii îl strigau pe Georgel 
după porecla „Bâscă”, iar la auzul acestei porecle 
mama fetelor s-a făcut cum îi ceara. „De ce ți se 
spune ție așa, dacă te cheamă Georgel?” „Nu 
știu, i-a răspuns băiatul, e o poreclă care mi s-a 
dat când eram la casa de copii.” Aurica a leșinat, 
iar oamenii au aflat mai târziu de ce: numele ei 
de fată era Bâscă. 

Copiii s-au dat de suflet dacă erau bolnăvicioși 
de mici. Erau „vânduți” pe un leu sau pe o turtă 
coaptă-n vatră, uneori li se schimba chiar și 
numele, fiind „botezați” a doua oară, acum cu 
nume de animale ale pădurii, pentru ca în acest 
fel moartea să nu-i mai găsească. Mai erau dați 
de suflet și li se schimba numele când părinții lor 
adevărați păcătuiseră, ori fuseseră la ocnă ori la 
canal, iar copiii nu puteau face școli înalte pentru 
păcatele, adevărate sau nu, ale părinților.

Tot de suflet – fără a ști măcar de sufletul 
sau lângă sufletul cui – erau dați copiii atunci 
când părinții lor îi aruncau pe vagoanele de 
calea ferată, adesea din mers, fără o coajă de 
pâine sau un bănuț la ei, cu un bilețel vârât în 
buzunarul hăinuțelor pentru cel ce se va îndura 
să îi îngrijească de atunci încolo, în vremea când 
trenurile foamei, din vremea tristă a foametei 
de după al doilea mare război, plecau dinspre 
părțile Moldovei aiurea, spre cine știe ce zări 
„avute”, unde se putea pune pe masă o pâine sau 
o mămăligă. Numai că acelor oameni le-a fost 
iertată „darea de suflet”, mai ales atunci când 
au fost găsiți morți de foame în bordeie, ținând 
în mâini jumătate de opincă după ce mâncaseră 
cealaltă jumătate. 

Bieții noștri copii, aurul viu al țării și viitorul 
acesteia, prin câte le-a fost și le este încă dat 
să treacă! Poate ceea ce v-am scris nu este 
asemenea celor cu care v-am obișnuit, iar pentru 
asta vă cer iertare! Să ne rugăm cerului pentru a 
le aduce copiilor năpăstuiți de soartă sănătate, 
pace și căldură sufletească!

Cu smerenie, al dumneavoastră, 
Adrian.

Foto: Florin CĂLUGĂREANU
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Profesor de chitară în cadrul Centrului 
Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, 
absolvent al Universității „Ovidius” din Constanța, 
Facultatea de Arte, specializarea Pedagogie 
muzicală, Marian Curteanu ne povestește despre 
apropierea de chitară, poate cel mai popular 
instrument muzical al tuturor timpurilor, un 
instrument muzical versatil, folosit în orice stil 
muzical.

În gimnaziu am ascultat la România Cultural 
Preludiu în Re minor de Bach, interpretat la 
chitară clasică de Andres Sgovia. Acesta a fost 

Profesorii noștri

Tu nu trebuie sa demonstrezi nimic,
muzica ta se va ocupa de asta…

Ana-Maria ŞTEFAN

momentul în care am decis că într-o zi voi cânta 
la fel. 

Așa a început marea iubire pentru chitară. 
Prima chitară a achiziționat-o cu ajutorul fratelui 
său: A vândut câteva discuri de vinil şi mi-a 
dat banii pentru a-mi cumpăra o chitară!, își 
amintește cu nostalgie Marian Curteanu. De 
atunci și până în prezent au trecut mulți ani, însă 
mereu a fost urmărit de un sfat: Nu trebuie să 
demonstrezi nimic, muzica se va ocupa de asta!

Familia nu și-a dorit o carieră în muzică 
pentru Marian Curteanu, îl vedeau mai de grabă 
ocupând un domeniu în silvicultură, studiind 
pădurile și plantațiile de arbori, iar muzica să 
rămână o amintire. S-a întâmplat fix invers! 
Primul recital l-a susținut la Casa Armatei din 
Constanța. Primul impact cu scena îl descrie ca 
fiind deopotrivă istovitor și sublim: 

Eram atât de speriat încât aveam senzaţia 
că toată lumea din sală îmi aude bătăile inimii. 
Atunci, în acel moment viaţa mea s-a schimbat 
definitiv!

Așa a ajuns la convingerea că un bun 
instrumentist este acela care studiază până la 
epuizare psihică și fizică, neexistând altă cale 
și alte nuanțe și că scena te învață că oamenii 
își urăsc în general propriile neputințe pe care 
le regăsesc zugrăvite în reprezentațiile sau 
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simțit niciodată împlinit, și așa a urmat drumul 
compoziției. Fiind perioadă de pionierat pentru 
chitară clasică din România, nu au existat 
olimpiade. Așa a creat lucrarea simfonică 
„Notebook of a Gentle Fat Swan”, compoziție pe 
care a scris-o integral și care a fost prezentată în 
premieră, în sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului 
Național de Arte “Regina Maria” din Constănța, 
sub bagheta maestrului Radu Ciorei, în 2013, în 
interpretarea orchestrei simfonice formată din 
pianistul Daniel Sărăcescu - care a susținut două 
momente solo dintre cele nouă ale concertului, 
violoniștii Mitică Feraru, Carmen Simion, Rodica 
Nurla și Dumitru Porcescu, violiștii Florin Iacob și 
Vahtang Parulava, violonceliștii Carmen Tegzeșiu 
și Ghiorghiță Tănase, contrabasistul Vladislav 
Zodieru, dar și Magdalena Ghilescu - flaut, 
Cristina Vârtejan - oboi, Bogdan-Petre Manciu - 
clarinet, Gelu Păun și Dan Simion - percuție. 

N-aş schimba nimic, muzica mi-a oferit 
mai mult decât îmi imaginam!

Și-a petrecut o bună parte din viață în 
Regatul Unit unde a susținut recitaluri de chitară 
și și-a perfecționat arta interpretării, însă despre 
cariera de artist este de părere că aceasta 
este opțională. Creaţia este un proces dur şi 
istovitor… şi de asemenea o luptă interioară în 
care nu scapă cu viaţă decât implacabilul sublim. 

A fi profesor este o meserie grea, cu atât 
mai mult în cursurile vocaționale, spre care 
tind de obicei cei mai sensibili. În ceea ce 
privește meseria de profesor, Marian Curteanu 
declară următoarele: Atunci când devii profesor 
emoţiile tale se contopesc cu cele ale elevului 
sau studentului. Fiecare sunet, fiecare frază 
exprimată, fiecare trăire inocentă a învăţăcelului 
bubuie şi contorsionează ca o lovitură de tun 
sufletul profesorului. Adesea, ca să nu tulbur 
frumuseţea şi puritatea gândirii viitorului artist, 
îmi ţin respiraţia un timp …ca un ritual al liniştii 
şi al frumuseţii. Fiecare notă, din sutele şi chiar 
miile de note pe care le ating elevii în concurs, 
sunt pentru mine un prilej de emoţii extrem de 
puternice .Şi să nu uităm că în spatele acestor 
clipe stau alte zeci şi sute de ore de repetiţii şi 
studiu…şi lacrimi…şi tot aşa. În fiecare an, după 
numeroase concursuri ale elevilor mei, îmi promit 
că mă opresc. Munca şi emoţiile atrag după sine 
o epuizare profundă, greu de înţeles pentru cei 
din jur. Din fericire, niciodată nu m-am ţinut de 
aceste promisiuni. A preda muzică înseamnă o 
perspectivă nouă, o înţelegere a fenomenului 
prin ochii şi urechile unei alte entităţi. (Marian 
Curteanu)

A început să predea pe când avea numai 17 
ani, întrucât nu existau prea mulți profesori de 
chitară. Prin urmare profesoratul a venit fără prea 

creațiile artiștilor. Ei mor sau trăiesc, metaforic 
vorbind, odată cu artistul, cu condiţia ca acesta 
să le reinterpreteze adevărul, mai este de părere 
Marian Curteanu. 

• Deși, a obținut premiul special pentru 
debut în cadrul Concursului de chitară clasică 
de la Sinaia, (singurul concurs de gen din 
România la acea vreme), și mai târziu premiul 
III, despre cariera sa artistică declară că nu s-a 

Nu este loc pentru superficial, pentru prieteni sau 
pentru duşmani. Există doar artistul, himerele şi 
asumarea totală. Simplu, nu…? A mai adăugat 
Marian Curteanu

 
Starea mea de spirit este dependentă de 

muzică şi viaţă în egală măsură.



multe introduceri și în timp a devenit o a doua 
natură. Predă încă din 1985, iar prima instituție 
în care a început să inițieze cursanți în pedagogia 
instrumentului iubit, a fost Școala Populară de 
Arte și Meserii din Constanța.

Chitara avea rolul de instrument de 
acompaniament şi de aceea cunoştinţele despre 
acest instrument erau superficiale şi pe alocuri 
ridicole, mai spune Marian Curteanu

La momentul actual, are în pregătire 39 de 
elevi și mărturisește că satisfacția și bucuria de 
a vedea performanțele elevului cu care lucrează 
sunt niște elemente extrem de importante. 
Dezavantajul ar fi că se reduce considerabil timpul 
alocat studiului individual, foarte important 
atunci când înveți să cânți la un instrument. Chiar 
dacă consider că respectul față de meseria de 
profesor s-a diminuat, mai crede că a fi profesor 
în 2021 este onorabil, iar lecțiile de chitară pot fi 
învățate de oricine.

Muzica este un univers care iubeşte 
orice făptură, iar chitara este în slujba muzicii!

Asemeni unui spirit liber, artist, iubitor 
de artă și frumos, Marian Curteanu pare a fi 
înzestrat și cu multă empatie. De altfel, cea mai 
mare temere a sa este că lipsa de empatie (în 
creștere), va duce în final la eradicarea artei și a 
culturii. Întrebat despre atmosfera orelor de curs 
și despre elevii săi, ne povestește o întâmplare 
care, potrivit spuselor sale, reiese din crezul că 
muzica este acel ceva care transformă disciplina 
și perseverența în miracol. 

În urmă cu 7 ani, interpretarea elevului 
Ciocan Daniel a stârnit aplauze furtunoase în 
cadrul Olimpiadei Naţionale de Interpretare. 
Momentul a fost extrem de emoţionant. Daniel 
s-a uitat fix în ochii mei şi după ce s-a asigurat că 
zâmbetul meu era unul de satisfacţie a izbucnit 

în lacrimi. Apoi a fugit către mine şi m-a luat în 
braţe. A fost momentul în care toţi cei prezenţi 
s-au ridicat în picioare şi au început să strige şi să 
aplaude şi mai zgomotos.

Orele sale se desfășoară în funcție de 
evoluția fiecărui cursant, elev sau student. 
În fiecare oră de curs, încearcă să găsească 
echilibrul care să-l determine pe cursant să 
meargă mai departe. Dacă ar putea, ar schimba 

radical programa școlară în zona educațională, 
forma de organizare administrativ economică și 
ar începe cu înființarea Ministerului Muzicii, așa 
cum povestește că se întâmplă în alte țări precum 
Suedia, Norvegia, Danemarca etc. 

Tinerilor profesori le recomandă să-și 
pondereze cel mai mare dușman al pedagogiei și 
anume ORGOLIUL! În final, ne face următoarea 
confesiune, care atestă încă o dată blândețea și 
empatia omului din spatele profesorului:

Dacă nu aş fi studiat muzică m-aş fi ocupat 
exclusiv de salvarea şi drepturile animalelor!

Foto: Iulia PANĂ
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În studiul Doina românului transnistrean, 
publicat inițial în cotidianul Transnistria, nr. 4, 
din 17 august 1941, autorul sintetizează rolul 
acestei specii populare în existența românilor. 
,,Ecourile cântecului popular se întretăiau 
pretutindeni unde românul își alina durerea, 
cântecul devenind astfel mijlocul cel mai prielnic 
de a comunica sufletește între acești moldoveni 
și confrații lor. Doina românului transnistrean 
răsună sfâșietor pe malul drept al Nistrului, unde 
se tălmăcea năzuința lui pentru salvare.” Citind 
aceste rânduri, mă gândesc la femeile care își 
aveau rude pe malul celălalt al Prutului sau la 
Canalul Dunăre - Marea Neagră și pentru a afla 
noutăți de la cei aflați sub ,,teroarea istoriei” 
(expresia lui Mircea Eliade), de la cei despărțiți 
de neam, femeile cântau doine și balade și prin 
cântec puneau întrebări, iar cei aflați ,,dincolo” 
răspundeau tot prin cântec, astfel, apelau la un 
limbaj criptic, metaistoric, pentru a scăpa de 
calvarul asupririi istorice.

Literatura populară îi ajuta pe români să 
facă față vremurilor cezariste și să-și păstreze 
identitatea și caracterul unitar al acestei 
străvechimi. ,,Unitatea sentimentului de la baza 

Românii sunt pretutindeni

File din activitatea lui Diomid Strungaru,
profesor la Institutul Pedagogic din Constanța (ll)

Anastasia DUMITRU

creațiilor noastre populare 
dă această notă comună 
folclorului din toate ținuturile 
locuite de români, în care, 
deși a apăsat jugul străinilor, 
s-a păstrat neștirbită, prin 
mijlocirea cântecului popular 
emblema unității naționale 
a neamului”, susține Diomid 
Strungaru, fiind convins că 
folclorul literar își are rădăcini 
ascunse în cele mai profunde 
cute sufletești, din care răsare, 
în mod inconștient, la un 
moment nebănuit de nimeni. 
Referindu-se la datinile de 
Crăciun, autorul studiului 

demonstrează că sunt 
aceleași credințe și obiceiuri 
la toți românii, inclusiv la 
cei dintre Prut și Nistru sau 

1990. Institutul pedagogic Constanţa

la cei dintre Nistru și Bug. Colindele de ceată 
bărbătească au intrat în Patrimoniul UNESCO 
datorită contribuțiilor etnologilor din România 
și din Republica Moldova, dovezi axate exact 
pe bogăția folclorului din aceste zone. Diomid 
Strungaru scrie despre existența unor obiceiuri 
sacre legate de mersul ,,Cu steaua și cu 
luceafărul”, colinde din vremurile vechi bine 
conservate mai bine în Transnistria. Aflăm că 
oriunde s-ar fi dus colindătorii erau bine primiți 
și răsplătiți cu cele cuvenite. ,,Steaua” era și bine 
împodobită, dar ,,Luceafărul” era mult mai bogat 
și mai frumos decât steaua, însă ambele simboluri 
sfinte amintesc de Nașterea lui Iisus, preamărit 
în colindele românești de pretutindeni. În multe 
colinde, îndeosebi transnistrene, e pomenit și 
numele lui Adam, căci prin nașterea lui Hristos, 
omenirea a fost curățată de păcatul strămoșesc 
a lui Adam. Mai sunt evocate și suferințele 
Mântuitorului începând cu momentul în care 
trădătorul Iuda l-a vândut pentru 30 de arginți. 
,,Într-o colindă anume se spune că evreii au furat 
cheile raiului și razele soarelui, încât lumea s-a 
întunecat,” dar colindătorii sunt bine vestitorii 
bucuriei, ei anunță că haosul este învins numai 
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cu ajutorul Domnului. ,,Odată cu Nașterea 
Mântuitorului, noi vedem și o rază de speranță 
pentru mântuirea noastră, a celor obidiți pe 
nedrept”, mărturisește autorul, referindu-se la 
urgiile pe care le făcuseră asupritorii, dar și la 
nădejdea izbăvirii din lanțurile robiei. Busuiocul 
purtat de ceata care merge cu plugușorul 
conține virtuți mitico-magice, această plantă 
sfântă, conform unei credințe populare, ajută la 
ritualul iubirii și alungă durerea de cap. Florile 
dalbe, busuiocul, steaua etc. sunt simboluri 
ale comuniunii dintre cer și pământ. Diomid 
Strungaru susține că busuiocul trebuie rupt din 
coarnele plugușorului, fără consimțământul 
copilului pentru a avea virtuți magice, iar acest 
transfer se face în mod ritualic, fetele, cu o mână 
dau copilului colăcelul, iar cu cealaltă, pândind 
momentul, iau câteva fire și, cu mare bucurie, le 
ascund sub ,,pestelcă” (șorț). În studiul Colindul 
de ceată bărbătească, apărut la Chișinău, în 
2011, în cadrul Proiectului Pilot Elaborarea 
Registrului Național al Patrimoniului Cultural 
Imaterial al Republicii Moldova, sunt cuprinse 
mai multe colinde din care înțelegem simbolistica 
plugușorului și a coarnelor de plug. Într-un colind 
cules din Reni, un taur venit din mare aduce între 
coarne de măr un leagăn și pe Fecioara Maria. 
,,Facerea-r dalbe păsărele,/ Cinstirea-r mari boieri 
cu ele!/ Iar Maria cea frumoasă/ Să-mi rămâie 
sănătoasă!”1 ,,Alegerea obiceiului Colindatul în 
ceată bărbătească în calitate de candidat pentru 
înscriere în Lista Reprezentativă UNESCO este 
o reușită. Acest obicei este de mare vechime 
în cultura noastră. Timp de secole a însoțit 

1. Colindul de ceată bărbătească, Chișinău, 2011, p. 88.

poporul nostru, articulându-i 
viața după normele înalte ale 
eticii și esteticii populare. El 
concentrează valori de primă 
importanță ale folclorului 
muzical, literar, coregrafic, 
perpetuate prin tradiția 
oralității”, scrie Boris Focșa.2 
Diomid Strungaru mărturisește 
că satele moldovenești din 
Transnistria răsunau de bucuria 
ce cuprindea pe toți creștinii 
robiți de soviete. În subcapitolul 
O amintire dureroasă, se 
relatează atmosfera de 
Anul Nou, când sovieticii 
interveneau brutal, pentru a-i 
împiedica pe credincioși să 
serbeze această mare zi, după 
datinile lor strămoșești. ,,Pe 

când un grup de flăcăi se îndrepta spre o casă 
vecină cu a noastră, unde trebuiau să ureze, 
îi oprește un agent bolșevic din G.P.U. spre a-i 
aresta. S-a dat o luptă între bolșevic și flăcăii 
satului…”, își amintește Diomid Strungaru. 
Plugușorul din Transnistria conține referiri la 
boierii care le-au dat românilor o țară mare: 
,,Aho! Aho! Copii și frați,/ Ia mai stați și nu 
mânați,/ Ca-ntâlnirăm boieri mari,/ Coloneli și 
ghinerali/ Ce-au învins hoarde barbare/ Și ne-au 
dat o țară mare/ Și le zicem „La mulți ani!/” C-au 
băgat groaza-n dușmani…” În același Plugușor, ca 
într-o baladă, este prezentată drama românilor 
care au fost ocupați: ,,Și-n țara basarabeană/ 
Și-n cea bucovineană/ Își făceau de cap cu toții/ 
Și furau cum fură hoții./ Iară bieții noștri frați/ 
Amărâți și subjugați/ Erau bătuți, sugrumați/ 
Și-n Siberia deportați./ Clopoței și viorei/ Ia mai 
mânați măi flăcăi/ Hăi, hăi!/” Colindătorii cântau 
nu doar bucuria nașterii lui Hristos, ci descriau 
și ororile aduse de comuniști care ,,râdeau de 
cele sfinte/ de biserici și morminte…” Plugușorul 
transnistrean este o sinteză a suferinței 
românilor, poezia ceremonială încheindu-se în 
mod optimist. Literatura populară este o oglindă 
a dorințelor de împlinire etnică, orală, culturală 
și spirituală. ,,Aici către răsărit/ Țara ne-am 
reîntregit/ Căci pământul strămoșesc/ E din nou 
moldovenesc,/ Sfânta cruce strălucește/ Și la 
toți ne poruncește/ Să ducem lupta cu credință/ 
Până la marea biruință./ Clopoței și viorei/ Ia mai 
mânați măi flăcăi/ Hăi, hăi!”

Închei aceste rânduri cu câteva idei regăsite 
în studiul Jocuri de copii la românii de peste 

2. Ibidem, p. 4.
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Nistru, unde, în introducere, 
Nichita Smochină afirma 
,,Astăzi această solidaritate 
este singura armă ce le-a rămas. 
Cu timpul, fericitele vremuri 
ale copilăriei, dorite de toată 
lumea matură, se schimbă în 
zile amare, pline de greutăți 
și necazuri, care ne fac pe noi 
toți să râvnim la acest trecut 
zburdalnic”. Poporul nostru are 
un trecut pe cât de pierdut în 
zorile sacre ale preistoriei, pe 
atât de necunoscut. Dacă nu 
suntem noi interesați de istoria 
noastră, vin cercetătorii de 
bună credință din străinătate 
și ne oferă lecțiile adevărului. 
Marija Gimbutas, lituaniancă 
de origine, profesor la 
Universitatea din California, SUA, pornind 
de la lingvistica indo-europeană și ne-indo-
europeană, apelând la mitologii comparate 
și la datele arheologiei, susține că ,,România 
este vatra a ceea ce am numit Vechea Europa, 
o entitate culturală cuprinsă între 6500 - 
3500 î.e.n., axată pe o societate matriarhală, 
teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă, 
care a precedat societățile indo-europenizate 
patriarhale de luptători din epocile bronzului și 
fierului.”3 Deși autoarea aduce dovezi pentru a 
susține începuturile culturii „vechi europene” 
în acest areal care precede cu câteva milenii 
civilizația sumeriană, au fost și mai sunt 
,,savanți” care aplică directivele de partid și se 
supun corectitudinii politice. Cu toate acestea, 
probele științifice vorbesc de la sine. Pe teritoriul 
țării noastre au fost descoperite tăblițele de la 
Tărtăria (descoperite în 1961 de Vlassa, vestigii 
care aparțin unei gropi de sacrificiu dintr-o fază 
timpurie a civilizației Turdaș (Vinca), datate la 
sfârșitul mileniului al VI-lea î.H., care atestă 
cel mai vechi scris din lume, cu 2000 de ani 
anterior celui sumerian. Adevărații oameni de 
știință demonstrează continuitatea și unitatea 
neamului nostru. Figurine care ilustrează 
Dăruitoarea vieții sau Atotdăruitoarea au fost 
găsite și în cultura Tisa, și în așezarea Vinca, 
lângă Belgrad, și în cultura Karanovo, Ruse, 
dar și în necropola de la Vîhvatinți, Republica 
Moldova, aceste figurine sunt simboluri ale 
zeiței regenerării și transformării, care reprezintă 
reînnoirea și renașterea forței vitale, sugerând 
3. Marija Gimbutas, Civilizație și cultură. Vestigii 
preistorice în sud-estul european, traducere de Sorin 
Paliga, București, Editura Meridiane, 1989, p. 50.

totodată Mama-glie, care îi atrage acasă pe cei 
care s-au născut pe aceste meleaguri. Aici, de 
milenii, oamenii au fost în comuniune și au creat 
civilizația de la Gumelnița, Petrești, culturile 
Boian, Hamangia, unde strămoșii noștri nu au 
fost migranți grăbiți, ci au rămas legați de aceste 
ținuturi binecuvântate, au cumpătat, după cum 
ne sugerează Gânditorul de la Hamangia sau 
cultul Zeiței-mame, și s-au bucurat împreună de 
darurile lui Dumnezeu, au trăit în comuniune, 
după cum ne arată hora de la Frumușica.4

Mai ales în timpuri pandemice, când suntem 
somați să respectăm distanța și să purtăm măști, 
când suntem amendați dacă ne reunim pentru 
a ne cinsti strămoșii sau pentru a duce mai 
departe tradițiile și obiceiurile atât de bogate 
în această parte a lumii, cărțile scrise de cei din 
familia lui Aurel Strungaru, de Nichita Smochină 
și de Diomid Strungaru, sunt necesare și trebuie 
cunoscute de publicul larg. Aceste personalități, 
născute în afara României, tocmai pentru că au 
cunoscut amarul străinului, amar semnalat și de 
Mihai Eminescu în poezia Doina, ,,De la Nistru 
pân' la Tisa/ Tot românul plânsu-mi-s-a,/ Că nu 
mai poate străbate/ De-atâta străinătate…/ Și 
cum vin cu drum de fier/ Toate cântecele pier,/ 
Zboară păsările toate/ De neagra străinătate…/ 
Vai de biet român săracul!/ Îndărăt tot dă ca 
racul…” Totuși, Mihai Eminescu se arăta optimist 
și se ruga Domnului să-i dea neamului nostru o 
soartă mai bună: ,,Doar s-a-ndura Dumnezeu,/ 
Ca să-ți mântui neamul tău!” Unele cărți, tocmai 
cele mai necitate și date uitării, mai ales cele 
dedicate limbii și folclorului sunt mântuitoare 

4. Vladimir Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, București, 
Editura Meridiane, 1979 etc.

Foto: Bogdan PALANGA
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pentru un popor. Alexei Mateevici, un alt fiu al 
Basarabiei, în oda Limba noastră, ne îndemna: 
,,Înviați-vă dar graiul,/ Ruginit de multă vreme,/ 
Ștergeți slinul, mucegaiul/ Al uitării 'n care 
geme.// Strângeți piatra lucitoare/ Ce din soare 
se aprinde -/ Și-ți avea în revărsare/ Un potop nou 
de cuvinte.// Răsări-va o comoară/ În adâncuri 
înfundată,/ Un șirag de piatră rară/ Pe moșie 
revărsată.” Poetul și preotul martir ne amintea că 
limba conține ,,vechi izvoade”, ,,Limba noastră-i 
limbă sfântă,/ Limba vechilor cazanii,/ Care o 
plâng și care o cântă/ Pe la vatra lor țăranii.” 
Poate că ar trebui să-i credem ,,pe cuvânt” pe 
scriitori, pe cei care își dedică viața Cuvântului, 
căci prin cuvânt a făcut Dumnezeu lumea. Poate 
că nu-s vorbe goale versurile: ,,Limba noastră îi 
aleasă/ Să ridice slava-n ceruri,/ Să ne spuie-n 
hram și-acasă/ Veșnicele adevăruri.” 

Prin limbă aducem slavă cerului și poporului, 
de aceea cărțile dedicate limbii ar trebui 
cunoscute și promovate. Dincolo de pâine și 
circ, avem nevoie de reperele care să asigure 

dăinuirea neamului, repere semnalate și de Mihai 
Eminescu, poetul național, tocmai pentru că ne-a 
amintit ,,veșnicele adevăruri”, a fost martirizat. 
„Singura misiune a statului român este aceea de 
a fi un strat de cultură la gurile Dunărei”. 

Românii, mai ales cei aflați sub cizma 
asupritorilor și nevoiți să ia calea pribegiei, au 
supraviețuit prin credință și prin limba română, 
căci ,,Limba noastră-i graiul pâinii”. Poveștile și 
,,doina dorurilor noastre” ne-au salvat de norii 
negri, în limba română au cântat pribegii în zilele 
de sărbători, căci și sărbătorile și credința ne-
au fost răpite… ,,Limba noastră-i numai cântec”, 
spunea preotul mucenic Mateevici, limba română 
a ținut locul liturghiei atunci când nu erau preoți, 
în limba maternă și-au bocit strămoșii noștri 
morții și s-au reunit în nopțile friguroase de la 
Polul Nord. 

Poate că nu degeaba tocmai cele mai prigonite 
valori spirituale ne-au asigurat continuitatea ca 
neam și ne-au înscris în patrimoniul UNESCO 

câteva cuvinte unice în lume: dor, doină, colind, 
cuvinte-prigonite care ne-au și salvat și ne-au 
înscris în cultura universală. 

Cei care au vrut să ne fure până și identitatea 
probabil că nu știu ce a spus Eminescu: ,,Nu 
noi suntem stăpânii limbii, ci limba e stăpâna 
noastră”, iar toți cei care vor să prigonească 
limba, credința și cultura noastră vor fi pedepsiți 
tocmai de acești piloni esențiali care alcătuiesc 
identitatea noastră. 

Cezarii au uitat că tocmai aceste ,,arme” 
identitare au dus la prăbușirea imperiilor, tocmai 
aceste constante culturale și spirituale, deși 
prigonite, ca din niște rădăcini s-au regenerat 
firele ierbii, după cum scria poetul: ,,Limba 
noastră-i frunză verde,/ Zbuciumul din codrii 
veșnici,/ Nistrul lin, ce-n valuri pierde/ Ai 
luceferilor sfeșnici.” (Alexei Mateevici) Eminescu 
și Mateevici sunt numai doi dintre scriitorii 
martiri care au cântat limba română și au evocat 
destinul românilor de pretutindeni. 

Personalitățile române, născute dincolo 
de râurile despărțirii, Nistru și Prut, ca Nichita 
Smochină și Diomid Strungaru, precum și multe 
altele evocate în volumul Vocaţia mărturisirii, 
2. Încolţirea Basarabiei, și-au dedicat întreaga 
viață salvării românilor înstrăinați. Acești oameni 
jertfelnici fac parte din marea familie spirituală 
a celor cărora le-a păsat de soarta țării. În acest 
sens, este remarcabilă contribuția lui Aurel 
Strungaru, care, deși nu este filolog, etnolog sau 
istoric, ci inginer, duce mai departe moștenirea 
strămoșilor care și-au consacrat viața românimii, 
care au crezut în triumful spiritului și al culturii 
noastre, repere simbolizate prin ,,luceferii 
sfeșnici” și veșnici. De milenii, neamul nostru nu 
s-a dezis de reperele existențiale și identitare, de 
Mama-glie, de Patria Mamă, de limba maternă, 
toate fiind dovezi ale continuității Zeiței Mame. 
Iată numai câteva sintagme din sfera semantică a 
străvechii civilizații a matriarhatului care i-a ținut 
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pe români acasă, la vatra străbună a Vechii Dacii, 
unde, prin credință, limbă și folclor, au dăinuit 
și au rezistat prin comuniune, aducând mărturii 
despre chezășia unității poporului nostru. 

În partea finală a cărții sunt reportaje, 
recenzii, cronici care sintetizează viața românilor 
din locurile ocupate de sovietici. La fel ca Nichita 
Smochină, care și-a dăruit viața românilor 
din Transnistria, Diomid Strungaru nu a putut 
rămâne nepăsător implicându-se în ajutorarea 
transnistrenilor. În articolul din cotidianul 
Transnistria, nr. 13, din 20 octombrie 1941, 
amintește că peste 10.000 de refugiați români 
de peste Nistru au revenit la sânul Patriei Mame, 
însă din cauza vitregiilor istorice au fost nevoiți 
să ia drumul pribegiei pentru a doua oară ca 
urmare a ordinului de „evacuare” a Basarabiei 
impus de către comuniști. Diomid Strungaru 
scrie despre studenții transnistreni care și-au 
petrecut vacanța Paștelui în Capitală. Întâlnirea 
transnistrenilor cu studenții de peste Carpați, 
din apropierea Ceremușului, ca și de pe Valea 

Timocului este impresionantă. ,,Când își închinau 
paharele unii altora, un gând măreț îi cuprindea 
pe fiecare: era gândul îndreptat către frații de 
pretutindeni și dorința de a fi cu toți laolaltă, 
liberi și sub același scut ocrotitor... Și gândurile 
lor nu puteau să nu fie exprimate în cuvântări 
înflăcărate”, își amintește Diomid Strungaru. 
Sunt inserate cuvântările studenților veniți în 
țară. Tofan Dumitru, doctorand în Teologie, în 
numele studenților bucureșteni de la cămin, s-a 
referit la semnificația Învierii Domnului ca triumf 
al vieții, al luminii și al păcii, prin înfrângerea 
puterilor întunericului și ale morții. Învierea 
însemna și serbarea renașterii fraților și mai 
ales a acelora dezrobiți de sub jugul comunist. 
,,Neamul românesc a dovedit acest lucru cu 
prisosință în decursul zbuciumatei noastre istorii 
naționale.” N.P. Smochină a vorbit și despre rolul 
limbii române care asigură dăinuirea tuturor 
românilor. Chiar dacă au fost barierele ghimpate 
care împiedicau legătura dintre frați, deasupra 

frontierelor impuse de politicieni, limba era 
stăpână pe moșia strămoșească. ,,Sunteți 
astăzi oaspeți ai colegilor de la Universitatea 
bucureșteană, cu care vă vedeți întâia oară, 
dar cu care vă înțelegeți în limba în care v-au 
învățat mamele voastre la vatră. Profitați de 
această împrejurare și strângeți legături cât mai 
temeinice”, susținea academicianul Smochină 
care îi îndemna pe studenți să se întoarcă acasă 
și să-și facă datoria, ,,arătați adevărul asupra 
persistenței și veșniciei noastre românești pe 
acele meleaguri… adunați bogăția sufletului 
nostru - folclorul, obiceiurile și datinile ce se trag 
din vremuri de demult”. Alte povețe se referă la 
cele pe care le dădeau și B. Petriceicu Hasdeu, și 
Mircea Eliade etc. care îi îndemnau pe cercetători 
să caute dovezi arheologice, să facă săpături 
pentru a răscoli trecutul nostru îndepărtat și să se 
implice cu toată seriozitatea, ,,pentru a spulbera 
nedreptatea umilitoare sub care am fost ținuți de 
regimuri străine și vitrege și pentru a se înlătura 
valul cu care a fost acoperită prezența noastră 

milenară în provincia românească dintre Nistru 
și Bug”.

Aflăm că studenții transnistreni primiți 
la Universitatea din Iași nu puteau fi invidiați 
pentru ,,raiul bolșevic”, ei erau îmbrăcați 
uniform, ,,nu se vede nimic distinctiv în aspectul 
lor exterior, care să le califice rangul lor social”, 
chiar și studenții erau obligați de sovietici să 
muncească în timpul liber și mai ales vara cot la 
cot cu oricare lucrător.” Nici cei o sută de elevi 
transnistreni n-au putut să vină să învețe carte 
în țară din lipsă de îmbrăcăminte și încălțăminte. 
În articolul Citind literatură transnistreană, 
Diomid Strungaru se referă la soarta scriitorilor 
de acolo, care, fiind în împrejurări anormale, 
au fost nevoiți să vorbească despre ,,geniul” lui 
Lenin și Stalin; despre colhoz și sovhoz; despre 
viața „înfloritoare” a Uniunii Sovietice, destin al 
tuturor creatorilor constrânși de dictatori. De 
exemplu, nuvela lui N. Moșan, intitulată „Oaspeți 
în mormânt”, i-a adus autorului titulatura 

Foto: Iulia PANĂ



de dușman al „Patriei sovietice” și trimis să-
și ispășească această ,,greșeală” în ghețurile 
siberiene. ,,Cine știe dacă nu va fi ajuns și el, ca 
atâția alți ,,vinovați” moldoveni, cum e dânsul, 
un adevărat „oaspete” în mormânt. Din cauza 
poeziei „Vise zbuciumate”, din volumul Prima 
brazdă, Tiraspol, 1932, poetul Nistor Cabac, cel 
mai talentat scriitor moldovean al Transnistriei, 
a fost obligat să intre în infernul gulagului 
unde a dispărut.5 Din cauza cenzurii, literatura 
cultă scrisă în perioada sovietelor capătă un 
aspect proletcultist. ,,Pe cât de neprețuită 
comoară pentru noi este literatura populară 
transnistreană, pe atât de dezgustătoare e 
literatura scrisă din aceeași provincie, între ele 
fiind o deosebire ca de la cer la pământ. Pe când 
cea dintâi e oglinda sufletului de român, ce s-a 
zvârcolit în cele mai chinuitoare dureri, fără 
ca cineva să-l poată atinge nici cât, curățenia 
lui sacră de cuget și simțire, literatura scrisă 
sub regimul de cutremurătoare amintire al 
bolșevicilor rămâne o simplă creație de prost 
gust, realizată la comandă, după calapodul unic, 
turnat în teascurile de la Moscova”, sunt doar 
câteva gânduri expuse de Diomid Strungaru care 
5. Din nota editorului A. Strungaru, aflăm că Nistor 
Cabac a fost condamnat la moarte pe 17 noiembrie 
1937 și executat la 26 noiembrie 1937”, la vârsta de 24 
de ani, apud Iurie Coresnic, „În culisele istoriei: Scriitori 
transnistreni între tragedie și minciună.” Timpul Md., 14 
august 2019.

ne sintetizează antiteza dintre valoarea literaturii 
eterne și nonvaloarea tonelor de maculatură 
scrisă la comanda politrucilor. Sub stăpânirea 
satanică, scriitorii nu au putut și nu pot crea o 
literatură liberă, inspirată de gândul lor curat.

În recenzia monografiei Teodor Burada - Viaţa 
în imagini, întocmită de Viorel Cosma, Diomid 
Strungaru se referă la minuțioasa documentare a 
fondatorului muzicologiei românești, remarcabil 
etnograf, care este și primul folclorist al Dobrogei. 
În anul 1880, Teodor Burada, în lucrarea sa O 
călătorie în Dobrogea, dă la iveală o serie de 
colinde, cântece bătrânești, doine, hore, bocete, 
drept urmare a călătoriei sale în această regiune. 
Diomid Strungaru precizează că Teodor Burada a 
străbătut nu numai Dobrogea, ci și alte tărâmuri. 
Întovărășit de Fabin Oprea din Constanța, el 
își continuă călătoria spre Ierusalim și în alte 
localități din Siria și Palestina. ,,Peste tot a fost 
mânat „de gândul cunoașterii obiceiurilor și 
culturii popoarelor, pentru a adânci și mai mult 
geniul poporului român” pe care îl consideră – 
într-o scrisoare adresată în 1907 folcloristului S. 
Fl. Marian – ca fiind „mai mare și mai puternic 
decât orice geniu individual”. Timp de peste șase 
decenii, Teodor Burada și-a închinat activitatea 
sa ridicării prestigiului poporului său, pe care l-a 
cunoscut în suferințele sale și s-a străduit să-i 
netezească făgașul cultural”, conchide Diomid 
Strungaru.

Foto: Arthur ASAN
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Magia în literatura latină din epoca imperială 
timpurie (sec. I-III d. Hr.) reprezintă teza de 
doctorat susținută de Anca Meiroșu în 2016, la 
Universitatea din București și publicată în 2020, 
la editura aceleiași instituții. Anul acesta, cartea 
a fost distinsă cu premiul „Lucia Wald”, din 
partea Societății de Studii Clasice din România. 
Cercetarea a avut ca obiectiv principal analiza 
conceptului de magie în primele trei secole ale 
erei noastre, în spațiul socio-cultural roman, 
utilizând datele oferite de „literatura cultă, laică”. 

Demersul analitic pornește incitant, de 
la contemporaneitate, spre epoca antică. 
Cele două perioade au în comun, mutatis 
mutandis, incertitudinea, nesiguranța, precum 
și procuparea intensă pentru fenomenul magic, 
folosit atât în viața particulară, cât și în plan 
politic, ceea ce presupune, pentru prezent, și 
revigorarea interesului pentru anumite aspecte 
culturale ale epocilor precedente. Originalitatea 
cercetării este asumată prin faptul că Anca 
Meiroșu realizează în manieră interdisciplinară, 
o cercetare cu caracter sintetic, pe baza 
literaturii latine de gen epic, din care să rezulte 
o tipologie a fenomenului magic. Pe de altă 
parte, autoarea a reliefat evoluția perspectivelor 
analitice și elementele de noutate aduse de 
acestea, distincțiile terminologice, diferențele de 
interpretare. 

Conceptul de magie este analizat sub aspect 
social (teoria stadiului social) și filosofic (teoria 
animistă). De altfel, una dintre concluziile 
cercetării este aceea că animismul este sursa 
divergențelor de natură spirituală dintre religie 
și magie, în sensul că acesta va exploata latura 
pozitivă a religiei și latura negativă a magiei. 
Raportul dintre religie și magie este analizat 
luând în considerare concepțiile antropologilor 
James Fraser, Mircea Eliade și Marcel Mauss, 
teoriile sociologice, evidențiind faptul că 
religiosul și magicul au fost analizate în paralel, 
precum și acela că îmbinarea dintre etnologie 
și antropologie, în demersul analitic este 
obligatorie. Analiza raporturilor dintre religie și 
magie, pe de o parte, dintre medicină și magie, 
pe de altă parte, a generat observația importantă 

Prezentare de carte

Magia în literatura latină
din epoca imperială timpurie (sec. I-III d. Hr.) de Anca Meiroșu

Florentina NICOLAE

a lipsei de sistematizare formală a practicilor 
magice în ambele situații.

Cercetarea a abordat cadrul socio-cultural în 
care termenii de mag și magie au pătruns în limba 
latină, dinspre Orientul persan, prin intermediu 
grecesc, alunecarea semantică dinspre magia, 
spre divinatio, dinspre conotația inițial pozitivă, 
spre cea negativă, în epoca clasică, a termenului 
magus. Extinderea fenomenului magic în perioada 
imperială timpurie este pusă sub influența crizei 
identitare, generată de neîncetatele modificări 
ale granițelor imperiului și implicit de absorbția 
de populație străină, punct în care a fost subliniat 
pregnant impactul conceptului de „control” la 
nivelul vieții particulare a cetățeanului roman din 
secolele I-III. 

Cercetarea abordează pătrunderea celor 
mai importante culte orientale în societatea 
romană, analizând felul în care acestea erau 

Sursă: editura-unibuc.ro
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percepute prin filtrul mentalului colectiv 
roman: creștinismul (respins pentru 
promovarea monoteismului și din cauza 
ambiguității de senzații și percepții la 
nivelul societății romane); cultul lui Isis, 
care are în centru o zeitate feminină 
cu puternice capacități de absorbție a 
altor zeități feminine, astfel că devine 
o divinitate universală, al cărei cult este 
interzis de către Octavianus Augustus și 
de succesorul său, Tiberius. Cercetarea 
a urmărit felul în care acest cult a fost 
revigorat până în epoca lui Diocletianus, 
ajungându-se la emiterea de monede cu 
chipul zeiței. Al treilea cult analizat este 
cel al zeiței Cibele care, asemenea lui 
Isis, urcă la rangul de zeitate universală; 
pătruns în societatea romană într-un 
moment de criză, în secolul al III-lea î.e.n, 
cultul a fost ușor asimilat de romani, 
asemenea cultului solar al lui Mithras, 
ale cărui atribute demiurgice l-au făcut 
agreat de dinastiile imperiale. Cercetarea 
demonstrează felul în care cultele 
orientale au crescut impactul emoției, 
în defavoarea rațiunii și pragmatismului 
roman, în cunoașterea de sine și a 
divinului. Discreția, ascetismul și misterul 
pe care le promovau aceste culte au 
dus la o apropiere a percepției acestora 
cu aceea care acoperea practicile 
magice în epoca respectivă, îndeosebi 
sub aspectul perspectivei asupra 
operatorului magic și a funcției sale în 
comunitate. Pe de altă parte, cercetarea 
a subliniat punctele de confluență dintre 
diverse curente filosofice și magie, 
precum orfismul și magia, evidențiind 
prezența operatorilor magici în jurul 
zeului Apollo sau experiențele de natură 
orfică ale unora dintre aceștia. Din nou 
este subliniat rolul discreției și al magiei, 
cu scopul comun al salvării sufletului, 
dar cu obiective diferite, și anume, etic 
pentru adeptul cultului orfic și protector 
pentru operatorul magic. La nivelul 
textelor literare, apreciem analiza de  
natură interdisciplinară, psihologică, 
sociologică și stilistică, pentru a 
desprinde o structură mentală similară, 
un set de instrumente și practici comune, 
precum și terminologia utilizată. Au 
fost luate ca studii de caz câteva opere 
importante ale literaturii latine. În 
epopeea Pharsalia, a lui Lucanus, 
cercetarea a reliefat ruperea de tradiție, Foto: Bogdan PALANGA



ilustrată prin analiza literară în contrast cu Eneida 
vergiliană, îndeosebi prin punerea în opoziție a 
personajelor Appius și Pompeius, pe de o parte, 
și Cato, pe de altă  parte, adică a două atitudini 
față de precunoaștere prin divinație. Cercetarea 
practicilor magice din Pharsalia demonstrează 
că aceasta a fost concepută ca o anti-epopee, în 
care lumea romană este dominată de irațional 
și desacralizare. Au fost analizate în detaliu 
diverse tipuri de divinație descrise de Lucanus, 
relația cu divinitatea, cu mediul înconjurător, cu 
solicitantul, precum și mijloacele de expresie 
utilizate, având ca obiectiv central, așa cum 
a relevat cercetarea, facilitarea accesului la 
cunoaștere. Practicile magice și recuzita folosită 
în epopee sunt circumscrise spațiului oriental, 
îndeosebi egiptean, într-o manieră de analiză 
exhaustivă, de tipul celor realizate de Ioan Petru 
Culianu. 

Al doilea studiu de caz a fost realizat asupra 
romanului Satyricon, contemporan cu Pharsalia, 
operă analizată din perspectiva căutării de sine 
prin mundan, carnal, concret, în care tentația 
magicului este susținută de dezordinea interioară 
a personajelor principale. De altfel și la nivelul 
practicilor magice este relevată această stare, 
prin amestecul elementelor religioase, cu cele 
magice, prezentat, așa cum se cunoaște, în cheie 
parodică. Sunt expuse diverse practici magice, 
care sunt asociate cu cultul zeului Priap, care 
afectează identitatea corporală a personajului 
Encolpius; episodul transformării unui soldat 
în vârcolac, povestit la cina lui Trimalchio, este 
circumscris interesului epocii respective asupra 
raportului fragil dintre raționalul și iraționalul 
uman. Un alt personaj care stă sub semnul 
magiei, al metamorfozei aviare, este femeia 
strigoi, care apare și în romanul lui Apuleius. Sunt 
analizate originea denumirii, recuzita folosită, 
relația cu comunitatea, cu divinitatea, încadrarea 
în mentalul colectiv al epocii, asocieri cu situații 
similare din alte culturi, europene și orientale, 
inclusiv cu cultura contemporană românească, 
mai ales la nivelul superstițiilor și al recuzitei cu 
rol protector; pespectiva analitică este dublă, 
culturală și estetică, chiar dacă totul trece prin 
filtrul parodiei.

Din opera eruditului Apuleius, au fost 
selectate trei lucrări care abordează tema 
magiei, De magia, De deo Socratis și romanul 
Metamorphoses. Pentru prima lucrare, un discurs 
de autoapărare contra acuzației de practicare 
a magiei, cercetarea a relevat strategiile de 
persuasiune și de manipulare a auditoriului, 
referințele culturale și viziunea lui Apuleius 
asupra artei magice în general, susținute cu 

ajutorul erudiției sale remarcabile și al talentului 
său oratoric. Analiza discursului – poate prea 
detaliată - încadrează practicile magice pentru 
care a fost acuzat Apuleius în contextul mentalului 
colectiv al epocii, în notă ironică, prefigurând 
apariția unui nou prototip de operator magic în 
secolul al doilea. A doua lucrare a acestuia, De 
deo Socratis, este analizată cu referire la forțele 
supranaturale cosmice și considerată de autoare 
cea care marchează apariția demonologiei ca 
disciplină, pe fondul filosofiei neoplatonice. 
Celebrul roman al lui Apuleius se circumscrie 
conceptelor de magie tranzitivă și subiectivă, 
din care prima poate fi sepulcrală, erotică, 
metamorfozantă și dezumanizantă, dar numai la 
nivel formal – se schimbă doar trupul și anumite 
aspecte comportamentale – căci, așa cum s-a 
subliniat în carte, personajul central își păstrează 
atributele spirituale și emoționale umane, care 
în final vor contribui la inițierea sa în cultul lui 
Isis. Cercetarea tuturor aspectelor legate de 
practicile magice, precum și interferarea lor cu 
sfera religiosului se realizează la nivelul fondului 
lexical – substantive, verbe, derivatele acestora, 
inventarul de termeni tehnici, toate analizate prin 
referiri erudite la mitologia, filosofia și literatura 
greco-romane. Este reliefat un aspect important, 
care face deosebirea dintre epopeea lui Lucanus 
și romanul lui Apuleius: în vreme ce primul 
evidențiază caracterul deviant și dezumanizant 
al practicilor magice, romancierul propune o 
tentativă de eradicare a acestora prin râs, deși 
este conștient că nu va reuși în totalitate. 

La nivelul literaturii istoriografice, au fost 
prezentate contrastiv perspectiva lui Tacitus 
și cea a lui Suetonius asupra destinelor a trei 
figuri istorice, Drusus, Germanicus și împăratul 
Claudius. Pentru Drusus, excursul argumentativ 
privind folosirea practicilor magice nu este 
suficient de convingător, în această situație 
putând fi vorba de un act criminal fără implicații 
oculte. Singura legătură dintre crimă și practicile 
magice este folosirea otrăvii ca instrument. 
Se remarcă o deosebită rigoare cu care au fost 
analizate premisele care au dus la moartea 
violentă a celor trei bărbați, practicarea magiei 
tranzitive umane devitalizante în toate situațiile, 
punctele comune în mentalul colectiv, privind 
raportul ordine-haos la nivel social. Cercetarea a 
demonstrat cu acribie rolul practicilor magice în 
această perioadă de criză și de pierdere a forței 
valorilor morale tradiționale, precum și evoluția 
suferită în viziunea colectivă asupra operatorului 
magic, până la acceptarea aspectelor pozitive ale 
magiei, care va duce la distincția dintre magia 
albă și cea neagră.
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Titlul cărții lui Tudor Cicu, Azaplar, 
(eLIteratura, 2015), m-a atras prin promisiunea 
întâlnirii cu pitorescul oriental, a cărui adeptă 
mă declar pentru totdeauna. Azaplar este 
vechiul nume al satului natal al lui Tudor Cicu, 
numit mai târziu ,,Tătaru”, termenul ducând cu 
gândul la ,,asabii” lui Eminescu și amintindu-i 
pe întemeietorii musulmani ai localității. Deși 
pitorescul nu lipsește din cuprinsul paginilor, 
printre personaje apărând și tătari cu obiceiurile 
și mentalitatea lor, impresia puternică pe care 
volumul o creează se poate datora și altor surse.

Autorul, care se manifestă lejer și productiv 
în mai multe genuri literare, povestire, poezie, 
roman, critică, se întoarce acum cu nostalgie în 
lumea primilor săi ani de viață, revăzând chipuri 
ale satului, întâmplări neobișnuite pentru 
comunitate sau pentru sine,  figurile dragi ale 
părinților, bunicilor, rudelor de sânge. Această 
căutare a timpului pierdut însuflețește cartea 
și-l călăuzește pe lectorul citadin într-un univers 

Scriitori dobrogeni

Lampa Mnemosynei
Marina CUŞA

sui generis, mai puțin cunoscut, pe care și-l va 
apropia firesc, prin contagiune cu dragostea pe 
care i-o poartă scriitorul.

Textele sunt greu de încadrat într-un gen 
literar, fiind la granița dintre povestire, memorii 
și eseu. Dacă în general proza de inspirație rurală 
se asociază cu arta narațiunii, la Tudor Cicu se 
observă o înclinație marcată spre reflecție. Lumea 
țărănească este văzută prin oglinda celei culturale, 
semnatarul făcând permanent trimiteri la autori 
și cărți de referință din literatura lumii, în care se 
găsesc situații similare. Este uimitoare memoria 
livrescă a lui Tudor Cicu, el citând permanent, 
glosând pe marginea unei situații, luminându-i 
laturile ascunse. Maniera este să înceapă și/
sau să încheie printr-un citat, modalitate prin 
care urmărește  să sublinieze mai bine mesajul 
și sugerează în spirit postmodern că trăim într-o 
enormă carte. Deseori structura textelor este 
digresivă, citatele curg  unul după altul,  o vorbă  
mai mult sau mai puțin celebră atrage la modul 



proustian amintirea unei întâmplări. De pildă, 
numai Portretul din vis recurge la un număr 
important de trimiteri la Biblie, Dostoievski, 
Maxim Gorki, Cehov,  Dickens. Pentru lectorii 
cultivați, povestirea câștigă și farmecul unui 
periplu prin literatură; cei mai empirici ar putea 
simți că referințele diluează suspansul textului.

Totuși, Tudor Cicu știe din plin cum să 

mama însărcinată în ultima lună, peste care se 
prăbușise un mal de pământ.

Povestirile lui Tudor Cicu sunt prilej de 
observație filosofică și morală. Încă din copilărie, 
așa cum aflăm din Coțofana din salcâm, scriitorul 
răspundea unui vecin care-l întreba ce caută 
cu atâta încăpățânare în cărți: ,,Omul!...Omul 
cu destinul și trăirile lui”. Narațiunile din volum 

creeze tensiune narativă, așa cum este evident 
din antologicele Mânzul și Tablou de familie, 
plasate spre sfârșitul volumului Azaplar. Mânzul, 
desăvârșită și din punct de vedere compozițional, 
pune în paralel două ,,sperieturi”, a autorului-
copil, care, în plină iarnă,  salvează de la moarte 
un mânz, ducându-l în spate spre sat câțiva 
kilometri, după care devine victima unei boli 
nemiloase, însoțită de halucinații ce-l vor urmări 
ani de zile - și spaima tatălui, care la un moment 
dat și-a pierdut pe câmp oile. Zbuciumul sufletesc 
al copilului care trebuia să înfrunte singur natura, 
durerea mamei în fața suferinței acestuia, 
marasmul halucinațiilor, finalul în care mânzul 
salvat și nu cel minuscul din vis pătrunde lângă 
pat ca o Bună Vestire, alcătuiesc o  pagină intensă 
de literatură. În mod similar, cele patru capitole 
ale povestirii Tablou de familie se înlănțuie fără 
sincope de ritm, pentru a relata întâmplarea 
tatălui și a fiului, care străbat noaptea de iarnă 
și se luptă cu lupii, trebuind să ducă la spital pe 

conțin o viziune închegată despre condiția omului 
și o tipologie bogată de indivizi: răutăcioși, umili, 
loviți de soartă, bârfitori, meschini, nobili sau 
luminați, oameni cu sufletul închis ermetic sau 
din aceia ai căror ochi ,,le sunt stinși ca ai unei 
reptile” (Pepenele buclucaș). În Odrasla de tătar, 
scriitorul se întreabă: ,,Dacă n-am crede că, prin 
tot ceea ce scriem, nu facem altceva, decât să ne 
încântăm cititorii cu pildele și învățămintele din 
trăirile noastre, atunci, cum am crede în taina 
ce a zămislit-o Creatorul când a gândit această 
formă de comunicare?”(p.118). A încânta cititorii 
cu pilde și învățăminte –aceasta exprimă o 
concepție clasică  și totodată este o garanție a 
rezistenței în fața modelor trecătoare.

După lectura cărții lui Tudor Cicu, îmi vin în 
minte celebrele vorbe ale lui Buffon, referitoare 
la stilul care este omul însuși. Ca și personajul 
întâlnit la întrunirile scriitorilor dobrogeni,  opera 
transmite forță, echilibru, eleganță, trăsături ale 
unei literaturi serioase.

Foto: Mihaela BURLĂCEL
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În fiecare zi, de pe faleza Dunării, la Tulcea, se 
văd trecând vapoare mari și mici, unele proaspete 
și impunătoare, de abia ieșite din Șantierul Naval, 
altele mai mici, pentru transportul localnicilor și 
al turiștilor. În ultimii ani au început să apară și 
mari vase de croazieră fluvială, care aduc turiști 
vestici de la gurile Dunării, din Germania, până la 
vărsare. Mai sunt și vase ale Serviciului de pază 
de coastă sau de intervenție, barje, împingătoare 
și câteva vaporașe pentru pescuit. Privită de pe 
mal, Dunărea este impunătoare în curgerea sa, 
imperturbabilă în drumul către mare, primitoare 
cu toate navele și toți călătorii. Este o lume 
fluvială vie și diversă, cu steaguri arborate pe 
catargele marilor nave, pe care copiii de pe mal 
se căznesc a le descifra originea. Așa făceam 
și noi în copilărie, în plus, făceam și cu mâna 
în speranța că vom primi și un salut înapoi. De 
multe ori primeam. 

În același timp, privind înapoi în istorie, am 
ajuns să înțeleg că Dunărea nu a fost tot timpul 
la fel de lin așezată către mare, primitoare cu 
toate vasele, mari și mici, ci mai mult primitoare 
cu cele mici. În urmă cu aproape 200 de ani, cam 
în preajma Tratatului de la Adrianopol, Delta 
Dunării era controlată de Imperiul Țarist, iar 
navigația la gurile Dunării era o aventură pentru 
cei mai destoinici și curajoși. Cam în aceeași 
perioadă, Sulina, zona de vărsare a Dunării în 
Marea Neagră, era cunoscută drept ”cimitirul 
marinarilor”. Dunărea se vărsa în mare prin 
delta cea întortocheată, administrația vremii nu 
investea în canalele de navigație și încă nu venise 
vremea marilor lucrări. 

Și pentru că am luat prea mult timp ca de 
la sine înțeles Dunărea și drumul său triumfător 
către mare, m-am gândit că ar fi de datoria 
mea ca în acest număr al revistei noastre să 
onorez. Să onorez memoria celui care a făcut 
posibilă arborarea atâtor steaguri la zeci de 
metri înălțime, care a făcut posibil ca vase de 
mare tonaj să poată fi construite în porturile din 
Tulcea și Constanța, ca astfel de vase să poată 
căra mărfuri către toate colțurile lumii. Pentru că 
în spatele calității navigației la gurile Dunării stă 
un om, cred că este potrivit să îl cunoaștem. 

Memoria Dobrogei

„Părintele Dunării”, Charles Augustus Hartley,
Raluca Petre

Este vorba despre Sir Charles Augustus 
Hartley, un onorabil inginer britanic, care 
a petrecut aproape două decenii la gurile 
Dunării încercând, și reușind, să crească în mod 
spectaculos calitatea navigării în drumul marelui 
fluviu către Marea Neagră. Prima dată am 
auzit de acest inginer britanic în Delta Dunării, 
într-o excursie pe canalele din deltă, deoarece 
un ghid entuziast ne-a povestit că lucrările la 
Brațul Sulina au fost proiectate și coordonate 
de domnul Hartley, de rezultalele acestei mari 
lucrări inginerești bucurându-se și în prezent 
locuitorii, turiștii, armatorii și constructorii de 
nave de la gurile Dunării. În primul rând am fost 
curioasă să înțeleg ce l-a determinat pe un englez 
să vină până la noi și mai ales să ducă la bun 
sfârșit un astfel de proiect masiv. Nu mai puțin 
important, am încercat să înțeleg care au fost 
resursele financiare și logistice ce au determinat 
ducerea la bun sfârșit a îmbunătățirii navigației 
pe Dunăre. Ce fel de instituții s-au implicat în 
acest demers și de ce? 

Charles Augustus Hartley
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Pentru a afla un răspuns la toate aceste 
întrebări, am consultat surse de specialitate. O 
foarte solidă carte din punct de vedere academic 
este cea a cercetătorului Constantin Ardeleanu1 
și acoperă pe larg dimensiunea instituțională 
a deschiderii gurilor Dunării navigației după 
Pacea de la Paris din 1856. Autorul pune accent 
pe activitatea Comisiei Europene a Dunării ca 
experiment de administrare internațională, 
reușită, aș adăuga eu. Sub auspiciile acestei 
organizații internaționale de reglementare a 

gurilor Dunării, Charles Augustus Hartley a 
fost delegat de reprezentantul Marii Britanii în 
calitate de inginer-șef al proiectului. Din această 
postură, după înființarea Comisiei Europene a 
Dunării în 1856, timp de aproape două decenii, 
Inginerul Hartley a lucrat neobosit pentru a 
sistematiza cursul Dunării și a-l face accesibil 
vaselor și indirect comerțului. 

Din resursele asociațiilor inginerești 
britanice de specialitate2, precum și din biografia 
dedicată venerabilului inginer3, aflăm date 
legate de devenirea sa profesională. În 1825 se 

1. Constantin Ardeleanu (2020) The European 
Commission of the Danube, 1856-1948. An Experiment in 
International Administration. Ed.Brill, Leiden
2. gracesguide.co.uk accesat în 16.10.2021
3. C. W. S. Hartley (1990) A Biography of Sir Charles 
Hartley, Civil Engineer (1825–1915): The Father of the 
Danube. Lewiston, N.Y.: The Edwin Mellen Press.

năștea în nordul Angliei cel ce avea să devină Sir 
Charles Augustus Harley. Acesta a urmat studii 
generale și studii de specialitate în domeniul 
ingineresc în sistem seral, lucrând în același timp 
și învățând și direct de la ingineri, pe teren. Și-a 
început activitatea profesională în domeniul 
construcțiilor de căi ferate, lucrând la drumurile 
de fier scoțiene. A ieșit în evidență încă de pe 
atunci prin probitate și capacitatea de a face 
lucrurile precis, la timp și încadrându-se în deviz. 
Această ultimă calitate a fost foarte importantă 

în cariera sa ulterioară, deoarece niciodată nu s-a 
angajat în lucrări pe care să nu le poată finaliza, 
niciodată nu a făcut rabat de la calitatea științifică 
a unui proiect și întotdeauna s-a încadrat în 
resursele de bani și de timp pe care le-a avut la 
dispoziție. La 21 de ani deja era într-o poziție de 
coordonare într-un port din sudul Marii Britanii 
unde s-a făcut din nou remarcat prin robustețea 
soluțiilor găsite. 

În 1853 începea Războiul Crimeei, care a 
antrenat marile puteri europene. Charles Hartley 
s-a înrolat în armata britanică în calitate de 
inginer și a servit în război până în 1856, când s-au 
stabilit termenii păcii la Paris. Comandantul său 
din timpul războiului a fost numit reprezentantul 
Marii Britanii în nou înființata Comisie Europeană 
a Dunării. A doua zi după propria numire, acesta îl 
desemna pe Charley Augustus Hartley în calitate 

Gurile Dunării în 1867, în perioada lucrărilor realizate pe Canalul Sulina. Sursă: wikipedia.org
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de inginer-șef în proiectarea și implementarea 
proiectului de deschidere a navigației pe canalele 
de vărsare ale Dunării în Marea Neagră. Misiunea 
clară, în termenii Tratatului de la Paris, era de 
„a curăța gurile Dunării și porțiunea adiacentă 
de mare de nisip și alte impedimente care le 
împiedică, pentru a pune acea parte a fluviului 
și acea parte a mării în cea mai bună capacitate 
pentru navigație”4. 

Termenii Tratatului de la Paris erau destul 
de stricți în privința intervalului alocat lucrărilor, 
doi ani. În termenii unui proiect de o asemenea 
anvergură, aceasta reprezintă un timp scurt. 
Charley Hartley și-a luat în primire sarcina, s-a 
stabilit la gurile Dunării și a început prin a strânge 
date de la fața locului. Deși presiunile de a demara 
lucrările erau mari, reprezentanții țărilor din 
Comisia Europeană a Dunării venind cu diverse 
idei și inițiative, Charley Hartley a demonstrat 
clar celor din jur că prima sa misiune este  de a  
înțelege. El își dorea să înțeleagă fluviul, să ajungă 
să intre în profunzimea specificului său. Nu a 
făcut nimic în pripă, ci a continuat prospectarea 
diverselor puncte ale fluviului, ajutat de 
cartografi și de alți ingineri veniți pentru a vedea 
o lucrare de o asemenea amploare demarată. 
Deși soluția sa tehnică a fost contestată, ba chiar 
anulată la nivel politic de o comisie tehnică de 

4. Cf Obituary of Sir Charley Augustus Hartley,  
gracesguide.co.uk accesat în 17.10.2021.

Schiţă realizată de C. E. Hartley - Sulina, mouths of the Danube 

elită de la Paris, Hartley a perseverat spunând că 
lucrările sunt doar temporare, ajungând de fapt 
să clădească o structură care durează până în 
prezent. 

Pe lângă soluția tehnică care a presupus un 
sistem prin care aluviunile să nu se mai adune și să 
ridice nivelul la vărsarea în mare, Charles Hartley 
s-a implicat direct și în ceea ce privește materia 
primă, lemn și piatră, dar și forța de muncă. În 
sensul depozitării materialelor necesare, un 
mare depozit a fost deschis în Tulcea, acesta 
aprovizionând constant lucrările de pe brațul 
Dunării. Inginerul Hartley a pus la punct și un 
sistem corect de plată, dar a contribuit și la 
inovații sociale, precum indemnizația de chirie, 
concediul, ajutorul de inserție profesională și 
așa mai departe. Majoritatea lucrătorilor erau 
moldoveni, bulgari și turci, după cum aflăm din 
cronicile vremii. Din punct de vedere tehnic, 
Hartley a ajuns să fie secondat de doi ingineri 
danezi iar cartografi prusaci au contribuit la 
realizarea unor hărți de o mare acuratețe. În 
doar câțiva Canalul Sulina a ajuns să fie destul 
de adânc și îndeajuns de drept încât să permită 
trecerea vaselor de comerț de mare tonaj. 

Succesul ingineresc de la gurile Dunării l-a 
propulsat pe Charles Hartley într-o strălucită 
carieră internațională. A contribuit la faza de 
proiectare a Canalului de Suez, a lucrat pentru 
Portul Odessa, Portul Trieste, Portul Constanța, 
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La sânul României Basarabia. Litografie

Portul Burgas și Portul Varna. A propus soluții 
pentru căile navigabile de pe Don și Nipru. A 
fost consultant până și în comisia americană 
pentru Fluviul Mississippi. A ajuns și în Africa de 
Sud, la Portul Durban, unde a oferit consultanță 
inginerească precum și în India, la Calcutta și 
Madras. Pentru meritele sale a fost decorat 
în Marea Britanie și s-a alăturat celor mai 
prestigioase organizații academice din domeniul 
ingineresc. Cu toată cariera internațională de 

prim rang, Charles Hartles a rămas credincios 
gurilor Dunării și aproape două decenii Sulina 
i-a fost casa unde se întorcea după peregrinările 
în lume. S-a întors în Marea Britanie când și-a 
încheiat mandatul la Comisia Europeană a 
Dunării. A continuat să urmărească cu atenție 
și rigoare, de la distanță, lucrările de la Dunăre 
continuate cu succes de adjuncții săi danezi. A 
murit la venerabila vârstă de 90 de ani și este 
înmormântat la Londra.

Am ajuns la fix: sărbătorim trei decenii de 
la apariția pe harta lumii a statului Republica 
Moldova. Este corect să ne prezentăm astfel, 
căci anume cu acest nume am fost recunoscuți la 
Organizația Națiunilor Unite și în toate celelalte 
organizații internaționale – la Geneva, New-York, 
Viena și în alte capitale din lume. Așa ne-au 
recunoscut frații, partenerii și prietenii din lumea 
intreagă.

Este încântâtor numele Basarabia, care 
răsună grație la acest R prins între două vocale, 
dar și datorită ecoului istoric. Dacă am fi fost 
prezenți pe arena mondială cu acest nume, 
atunci în sălile Adunărilor Generale ale ONU și 
ale altor mari organizații internaționale ne-am 
fi pomenit în capul listei, în primele rânduri pe 
lângă Belgia și Benin, și în locul actualului centru 
al sălii – lângă Monaco și Mongolia. Însă locul 
din sala dată nu schimbă cu nimic rolul, pe care-l 
poate avea țara printre națiunile lumii în acest 
mileniu trei.

După trei decenii iată că tânăra a crescut, s-a 
făcut mare și frumoasă și la privire aleasă. Cert, a 
crescut cu brațul stâng plin de dureri. A fost rănit 
în conflictul armat din 1991-1992 si continuă să 
doară până acum. Durerile sunt permanente, dar 
la schimbări de anotimpuri devin acute, de parcă 
se trezesc din adormire. Nu este o rană fără leac, 
doar corpul e tânăr și rezistă încercărilor vieții.

E toamnă și la vârsta asta flăcăii din 
împrejurimi îi fac curte tinerei. Primul pe listă, și 

Șezătoarea sufletului 

A fost odată ca-n povești, a fost ca niciodată...
Margareta STROOT

de mulți ani deja, e vecinul de la Răsărit. E înalt, 
puternic și tare bogat: are pământ mult și multe 
sub pământ. Se află în vecinătatea apropiată și 
are rude pe aici. Tânăra noastră, cunoscându-i 
limba, se înțelege bine cu el, discută des, au mers 
pe timpuri și la hora din sat, s-au mai și certat de 
câteva ori – dar inima îi șoptește să mai aștepte.

Este și craiul de la Apus, care poartă haină 



scumpă și colorată, vorbește frumos și în mai 
multe limbi diferite, este chipeș și cu mulți bani. 
Pământurile lui sunt împărțite pe bucăți destul 
de mari, dar în pământ nu are practic nimic. Chiar 
dacă fata a învățat unele limbi de-ale craiului de 
la Apus, nu întotdeauna știe cum să ajungă la 
înțelegere cu el, care nici nu dansează bine hora, 
nici mâncarea de aici nu-i place. La al ei un pas 
înainte – el face doi înapoi.

Craii vin cu propuneri și parcă vor să facă 
alianță cu ea, dar nu e prea clar în ce condiții, și 
fata ezită. Nu prea are ea cu ce negocia. 

Strămoșii i-au tot povestit că familia a avut 
pământ mai mare și mai bun lângă apă mare 
și bogată. Dar aceasta a fost atunci. Acum 
gospodăria, chiar mică fiind, e destul de bine 
situată: la răscrucea drumurilor crailor de Răsărit 
și de Asfințit. Pământul bun nu mai poate fi lucrat 
așa ca altădată, căci brațul stâng doare tot mai 
tare, ba chiar și dreptul nu mai vrea să are și să 
semene frumusețea de pământ.

Așa s-a ajuns, că la vârsta de trei decenii 

Fresca de la Ateneul Român, opera lui Costin Petrescu.
 Cele patru fete în costume populare sugerează toate provinciile româneşti

Mori din Basarabia

pețitorii să se tot perinde: unii mai agresivi, alții 
mai vicleni. Cea mai mare durere, însă, vine de 
la joasa apreciere a calităților tinerei: cei din 
jur o tot critică – ba că ar fi săracă, ba că ar fi 
incapabilă, ba că n-ar vorbi suficiente limbi, ba 
că nu știe să negocieze ceea ce are la îndemână. 
Așa o fi, dar, dacă e să privești peste umăr, vezi 
calea lungă în care copilul ăsta a reușit să pună 
pe picioare o gospodărie, să facă gard în jurul 
ei, să-și apere mica avere, să protejeze culturile 
de insecte agresive și tot așa încă o sumedenie 
de reguli și treburi, care prefac acest teritoriu în 
gospodărie.

Pețitorii mulți constituie și ei o problemă 
pentru o tânără fără experiență, căci aceea ce 
propune unul, nu propune altul. Alegerea e 
dificilă – ea ar aduce dintr-o parte pierderi, iar 
din alta câștig. Iar tânăra vrea să fondeze, în 
primul rând, o alianță durabilă și benefică pentru 
gospodăria ei mică și frumoasă, iar măritișul 
poate să mai aștepte un an-doi.
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Anul acesta s-au împlinit 140 de ani de 
la nașterea poetului Panait Cerna. Biblioteca 
Județeană Tulcea, care poartă numele poetului 
filosof, a organizat o serie de manifestări dedicate 
evenimentului. 

Pe 25 septembrie, data la care s-a născut, 
poetul a fost sărbătorit la casa memorială din 
comuna Cerna alături de oficialități și invitați 
din alte județe.  Participanții s-au delectat cu 
spectacolul artistic oferit de tinerii Asociației 
„Altona” din Cerna.

Aniversare 

140 de ani de la nașterea poetului filosof Panait Cerna
Manuela MOLDOVEANU

participanții au zugrăvit tabloul acelor timpuri, 
cu o Dobroge abia alipită la Patria Mamă, în 1877, 
după aproape 400 de ani de stăpânire turcă, prin 
prisma anului nașterii poetului, la 1881. Pentru 
înțelegerea cuprinderii și importanței poeziei 
lui Panait Cerna, a fost stabilit contextul acelor 
vremuri și efortul imens al populației de a se 
integra cultural după lunga ocupație otomană. 
Un document aparte adus în discuție, relevant 
pentru evocarea personalității complexe a 
poetului, a fost teza sa de doctorat în filozofie, 
„Lirica de idei”, pentru care a primit calificativul 
Magna cum laude, și care dezvăluie o parte din 
gândirea filozofică a poetului.

A debutat la 16 ani
Panait Cerna, pe numele său de naștere 

Stanciof, de origine bulgară, s-a născut pe 25 
septembrie 1881, în Cerna, județul Tulcea. 
Scriitorul a fost un poet intimist, romantic 
și tradiționalist, un epigon al poetului Mihai 
Eminescu, precum și filosof, critic literar și 
traducător. Vorbitor nativ al limbii bulgare, Cerna 
a scris cu toate acestea în limba română și a 
dezvoltat un stil tradiționalist, care a fost legat 
de clasicism și neoclasicism.

Debutul său literar a avut loc la 16 ani, pe 24 
august 1897, în revista „Foaia interesantă”, a lui 
George Coșbuc, cu poezia „Trecut”. 

În extremitatea vestică a județului Tulcea 
se află localitatea Cerna. Aici, în mijlocul 
satului, se află Casa memorială „Panait Cerna”. 
Bine păstrată, acoperită cu olane, case are trei 
camere în care vizitatorii pot cunoaște mai bine 
viața și activitatea literară a poetului. Materialul 
expozițional cuprinde fotocopii după actele de 
stare civilă, după revistele și ziarele la care a 
colaborat și numeroase ediții ale operei poetului.

Nu și-a cunoscut tatăl
Tatăl poetului, Panait Stanciof, venise din 

Bulgaria și era învățător la școala primară. Era un 
om cult, harnic și provenea dintr-o familie înstărită 
cu numeroase figuri de ofițeri, pictori, profesori. 
Printre școlari se afla și Maria Tașcu, o elevă 
bună la învățătură. Când fata a împlinit 14 ani, 

Manifestările omagiale au inclus și lansarea, 
la sala Amfiteatru a Liceului Teoretic „ Panait 
Cerna” din Brăila, a volumului „140 de ani de la 
nașterea poetului-filosof Panait Cerna”. Cu acest 
prilej a fost dezvelită placheta comemorativă care 
îl reprezintă pe Panait Cerna, liceenii și profesorii 
de la liceul ce-i poartă numele, aducând astfel un 
omagiu cunoscutului poet, filosof, jurnalist, critic 
literar și traducător. 

În cadrul manifestărilor organizate de 
Biblioteca Județeană Tulcea, au fost evocate 
aspecte ale vieții poetului, printre care 
participarea sa la Societatea „Avântul”  din 
Brăila, crâmpeie din perioada grea, plină de 
lipsuri materiale, a studiilor de la Berlin și Leipzig, 
dar și relația cu oamenii de cultură din țară, în 
special poeți și scriitori. Prin luările de cuvânt, 
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învățătorul a cerut-o, de la părinți, în căsătorie. 
S-au mutat în casa pe care și-o cumpărase 
(actuala casă memorială) dar, după trei luni, 
acesta a decedat. Maria Stanciof, rămasă văduvă 
și însărcinată, se întoarce în casa părintească, 
iar după câteva luni se recăsătorește cu Naum 
Costea, agricultor și cojocar. La naștere, băiatul 
primește numele Panait, în memoria tatălui său. 
Copilăria și-o petrece în sat, bucurându-se de 
dragostea părinților și a fraților. Totuși familia 
creștea, iar traiul era greu. Băiatul frecventează 
școala primară din sat, fiind un elev harnic și 
silitor. Mama și tatăl vitreg, oameni fără cultură, 
dar inimoși, trec peste problemele materiale 
și îl duc la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Brăila, Evenimentul aniversar de la Cerna

pe care îl frecventează din 1893 sub numele 
Panait Stanciof. Colegii își aduc aminte că avea o 
comportare civilizată, citea mult, fiind pasionat 
de literatura germană și franceză. Era muncitor, 
ambițios, inteligent, învăța foarte bine. Pentru că 
era foarte sărac își câștiga de timpuriu existența 
prin muncă. 

Prieten cu I.L. Caragiale
Licențiat al Universității din București, 

Cerna și-a terminat studiile în Imperiul German 

- denumirea Germaniei pe atunci. Acolo a 
frecventat Universitatea din Berlin și pe cea 
din Leipzig, împrietenindu-se cu dramaturgul 
autoexilat Ion Luca Caragiale și criticul literar Paul 
Zarifopol. Cerna a murit la vârsta de 32 de ani, 
după o lungă luptă cu tuberculoza. O parte dintre 
poezii vădesc preocupările sale intelectuale, iar 
multe altele au ca temă dragostea.   

Iată câteva versuri din poezia „Pârâul și 
floarea”:
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Părâului, se tânguieşte-o floare:
„Ce blând erai în vremuri mai senine!
Purtai în unde numai dezmierdare.
Plecată peste valurile-ţi line
Aveam tăria pururi lângă mine,
Iar noaptea-mi coborai şi-o stea pe-aproape.
Vorbind mereu de cer, de paradisuri,
Îmi strecurai în suflet foc şi visuri

Şi mă lăsai cu umede pleoape.
Şi mă plecam robită dezmierdării,
Mireasma mea o dăruiam suflării,
Şi zi cu zi te-aveam mai drag, blajine.
Căci steaua mea trăia numai prin tine
Şi tu-mi trezeai viaţa fără nume
Nelămuritul zbor spre altă lume.”

În căutările mele stăruitoare  de cercetare fotografică, în 
special  de fotografi care au surprins prin lentilele lor România, 
am  găsit în arhiva Colecției  de fotografie a Crucii Roșii Naționale 
Americane (Biblioteca Congresului), un set de fotografii ce 
reprezintă o campanie de ajutorare în țara noastră realizate 
însă de un extraordinar fotograf american, Merl LaVoy.

Merl LaVoy (1886-1953) a fost un prolific fotograf și 
realizator de filme al serviciului de știri britanic Pathe. 
Aventurier și călător mondial, este cunoscut în special pentru 
fotografiile și filmările sale din Primul Război Mondial, apoi din 
China anilor 1920 și 1930, două expediții de alpinism de pe 
Muntele McKinley în 1910 și 1912 și ale popoarelor indigene 
din întreaga lume. LaVoy a crescut în Oregon, deși a inclus în 
autobiografia sa orașul Seattle, ca oraș natal, până în anii 1920.

Mici developări din istoria fotografiei

„Un Marco Polo modern”
un american dezvăluie România în imagini (1920)

Iulia PANĂ

Foto: Arthur ASAN
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LaVoy este creditat ca singurul operator 
de film civil din Statele Unite care a filmat 
pe câmpurile de luptă din Somme și Verdun 
împreună cu armata franceză. Cercetătorii au 
localizat patru role ale filmărilor de război ale lui 
La Voy, inclusiv câteva imagini aeriene fascinante 
realizate deasupra frontului și scene care arată 
un atac german cu gaz pe frontul de vest.

Datorită călătoriilor lui  în cele patru colțuri 
ale lumii pentru agenția  Pathé, și capturile de 
fotografie și film din toate locurile vizitate i-au 
adus supranumele de Marco Polo modern. 
Aventurile sale din timpul primului război 
mondial sunt descrise în cartea American 
Cinematographers in the Great War.  O colecție 

de știri din Primul Război Mondial care se pare 
că au fost vizionate, dar și Colecția CBS de la 
Arhivele Naționale din Washington - DC,  au adus 
în prim plan, prin eforturile de cercetare, câteva 
filmări pierdute, dar regăsite prin intermediul 
internetului. 

Unul dintre filmele pe care La Voy îl indica în 
notițele sale era Franţa Eroică, primul său film de 
război realizat în 1917. Astfel s-a putut confirma 
existența acestuia prin cercetarea de arhive.

Merl LaVoy a filmat cu armata franceză în 
1916. La întoarcerea în America, filmul său a 
fost prezentat pentru prima dată la Chicago, pe 
19 martie 1917. Franţa Eroică a fost sponsorizat 
de un grup de oameni de afaceri pro-francezi 
din Chicago și expozițiile de fotografie  au  fost 
susținute de organizații de caritate de război, cum 
ar fi Crucea Roșie Americană. Acest film cu opt 
role a fost lansat la nivel național în iunie 1917 
de către Mutual, la scurt timp după intervenția 
americană în Marele Război. Imaginile care au 
fost găsite provin din rolele 3, 4, 5 și 6. Filmarea 
are  un timp total puțin peste 35 de minute. 
Asocierea sa cu Crucea Roșie Americană îi oferă 
posibilitatea unor campanii în țări la care nici nu 
gândea că va ajunge vreodată. Astfel se deschide 
această poartă imaginară către altă lume a 
Europei și a frontului.

Merle LaVoy, 1932.  Titlu de pe  verso. 
Imaginea îl arată pe fotograful Expediției Lindley-
Liek, Merl LaVoy, stând în fața unui cort de pe 
Muntele McKinley. Expediția Lindley-Liek a făcut 
prima ascensiune a ambelor vârfuri ale Muntelui 
McKinley în 1932. LaVoy poartă cizme, pantaloni, 
vesta, sacou, șapcă și ochelari. În colțul din 
dreapta jos al imaginii este vizibil un ceainic.

Abilitatea sa de fotograf,  modul de 
socializare cu toate  tipurile de oameni și culturi 
i-au oferit șansa de a excela în ceea ce însemna  
un mod de vizualizare dincolo de obișnuit. În  

Merl LaVoy filmare aeriană deasupra Parisului Prizonieri de război germani, adunând cereale, 1916.

Preluarea corespondenţei în tranşee, 1916
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Sursă foto: vilda.alaska.edu

1910, avea un aparat de fotografiat pe care  l-a 
folosit cu pricepere, atât de mult, astfel încât a 
reușit să vândă fotografiile din Alaska unor ziare  
și reviste. În 1911 își  cumpără un Graflex care 

devine camera sa de suflet. 
Curajul și energia pe care 

le-a expus în zone periculoase 
realizând splendide imagini ale 
unor teritorii necunoscute  i-au 
adus notorietate. În calitate de 
corespondent al Pathé Frères, a 
ocolit pământul de două ori și se 
spune că a filmat și fotografiat 
în primul război mondial  mai 
mult decât oricare alt fotograf.

O succesiune de   viață 
reală. Acesta este titlul imaginilor  nepuse 
în scenă pentru vreun film, ci este o serie de 
fotografii  ale  donațiilor  Crucii Roșie Americane  
în România.  În prima fotografie, cea de mai sus 
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în satul   Domnești  apare regina Maria într-o 
rochie albă  sub steagul american  înmânând 
haine unui țăran bătrân. În fundal, sunt mai mulți 
oameni săraci, la rând, pentru a primi ajutoare 
americane din mâinile reginei. Operatorul de 
film este Merl LaVoy din Seattle, este cel care 
înregistrează scena în beneficiul de imagine 
pentru publicul american. O campanie de 
promovare a voluntariatului american în anul 
1920.

În fotografia de mai sus (fotografie pe sticlă)  
Regina Maria  alături de Merl LaVoy. O regină 
mult fotografiată și filmată  din spatele ecranului, 
care în această imagine rară învață câteva dintre 
secretele filmării. Regina Marie, recunoscută în 
general ca cea mai frumoasă regină din Europa,  
a fost și una dintre cele mai talentate, cu o  mare 
atracție către  artă și literatură. Pentru că o piesă 
de teatru i se jucase la Opera din Paris, regina 
devenise interesată de posibilitățile filmului și 
de scrierea unor scenarii și chiar producerea 
lor. Încântată de talentul lui Merl LaVoy, Regina 
Maria îl invită  la palat în  București pentru a-i 
explica cum sunt realizate filmele americane.

Campania ajunge în toate colțurile României 
din Transilvania până la Techirghiol, ochiul 
fotografului impresionat de viața tristă a 
oamenilor sărmani, nu se lasă prins în imaginea 
dramatică și caută frumusețea în orice chip sau 
loc pe care îl are în obiectiv.

Scenele surprind atât sărăcia care stăpânea 
țara, dar și frumusețea portului popular, peisajele 
și tradițiile noastre, dovedind că fotograful 
s-a lăsat inspirat de tot ceea ce a descoperit în 
această țară atât de departe de America.  Dincolo 
de cerințele campaniei, Merl LaVoy ne lasă o 
minunată colecție istorică a României. Aflată 
în Biblioteca Congresului American, ea devine 
o importantă sursă de cercetare sociologică 



Imagini cu ţărani din Transilvania, răniţi în război, aşteptând ajutoare

Tulnice din Transilvania şi copii fericiţi cu o soră de Cruce Roşie  americană la Techirghiol

a acelor ani și mai ales de identitate vizuală a 
națiunii.

Ca o curiozitate, în 1931, Merl LaVoy apare 
într-o fotografie unicat. Este o sesiune de filmare 
a unui documentar cu Albert Einstein în care 
acesta îl filmează la rândul său.  Fotografia 
este gelatină cu imprimeu de argint  Această 
fotografie îl arată pe Einstein ținând în mână un  
aparat de filmat de acasă Cine-Kodak, primul 
aparat de fotografiat de 16 mm.
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