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Editorial

Oprește-te, moarte, din drumul tău!
Aurelia LĂPUȘAN

Nimic nu mai este astăzi  la locul lui. Nimic din primăvara 
asta nu mai bucură sufletul, nu mai aduce speranţa, nu mai 
purifică viaţa!

Filele istoriei zilelor noastre se deschid la anii războiului: 
hâd, ştirb, aducător de moarte şi durere. Aşa a fost şi în anii 
primului şi în cel de-al doilea: timp fără noimă, cu lumea 
fugind îngrozită din calea frontului, din bătaia armelor, trăind 
cu frica minutelor şi a orelor care se scurgeau într-un alt fel de 
clepsidră, adunând în scurgerea ei dezastre, ură, disperare. Cu 
întregul ei cortegiu: sărăcie, nevoie, boală... 

Oare şi acum devine tot aşa? Chiar la fel? După opt decenii 
de pace şi mers ireversibil înainte, după ce umanitatea a ales 
să vadă viitorul prin visele copiilor, ne reîntoarcem la păcănitul 
puştilor, la rachetele care brăzdează  cerul desenând calea 
morţii, la minele perfide care se arată din albastrul mării?

”Când armele vorbesc, muzele tac”,  ne-a lăsat testamentar 
Marcus Tullius Cicero, filosofând cu referire la faptul că legile 
cad în plan secundar, din nefericire, atunci când ”vorbesc 
armele” – ”Inter arma silent leges”. 

Și totuşi, astăzi, mai mult decât oricând, este nevoie ca 
muzele să se ridice deasupra urâtului tern, să îşi însoţească 
glasul cu voia noastră, a celor mulţi, de pe întreaga planetă, 
iubitori de speranţă, de lumină şi încredere!

 Să se ridice la unison Odă pentru Pace, pentru oprirea 
morţii şi a suferinţei, să fie glas că nu mai vrem să şuiere 
gloanţele, tancurile să ajungă piese de muzeu, nici fraţii să  nu 
mai tragă orbeşte în fraţi!

Să oprim măcelul, distrugerea, frica şi umilinţa prin artă, 
prin frumos şi dragoste!

 Să înţelegem că războiul aduce umilinţă, aduce decăderea 
omului din plinătatea lui, din devenirea lui, din fiinţa lui. 

Nimic nu este mai rău pe acest pământ decât Omul Neom, 
decât ucigaşii de prunci...

Și atunci de ce muzele să nu vorbească, iar armele să tacă? 
Până nu va fi prea târziu...



De abia ne-am scuturat puţin de frica 
pandemiei mondiale Covid-19, am privit în jur să 
vedem ce-a mai rămas din încrederea în guverne, 
în administraţii sanitare şi laboratoare medicale 
şi ne-am pomenit cu o altă belea. Un nou conflict 
şi un nou virus bântuie prin Europa. Conflict 
armat la doi paşi de casa noastră. Ghioceii au 
fost călcaţi de picioarele propagandei diverse, 
umeziţi de lacrimile copiilor şi ale mamelor, care 
fug de flăcări şi bombardamente, ducând viitorul 
planetei în braţe. Tare speram şi ne rugam cu 
toţii ca acest calvar să se oprească repede – şi nu 
mâine, ci chiar azi.

La venirea primăverii, cu ieşirea prudentă 
din pandemie şi în virtutea unei agende 
supraîncărcate de reuniuni internaţionale, 
Reprezentanţa Republicii Moldova pe lângă 
Organizaţia Naţiunilor Unite la Geneva 
programase în ajun de 1 martie  (şi cu câteva 
zile înainte de declanşarea conflictului) activităţi 
culturale în Geneva – oraş internaţional şi 
oraş al Păcii – pentru a anunţa lumii că vine 
primăvara şi ne aduce mărţişorul. Alături de 
România, Macedonia de Nord, Bulgaria, tradiţia 
mărţişorului a fost povestită, explicată şi ilustrată 
Doamnelor, care fac parte din Cercul feminin al 
Organizaţiei Naţiunilor Unite. În altă zi şi în alt 
local echipa de diplomaţi din Republica Moldova 
a adunat copiii din diaspora în ateliere, la care 
unii au învăţat să confecţioneze mărţişoare, 
alţii au pictat ghiocelul şi au ilustrat legenda. 
Au participat copii de aici şi de acolo, copiii 
mondializării lingvistice, care îmbină în aceeaşi 
frază cuvinte din trei limbi – română, franceză, 
engleză – căci atâtea vorbesc ei pe cărarea 
cotidiană casă – şcoală – curte! La aceste ateliere 
ochii lor străluceau de bucuria creaţiei, la fel 
bucuria creaţiei lumina şi privirea părinţilor. 
Asistam la o sărbătoare a sufletului în ambianţă 
firească de pace, de înţelegere, de primăvară. 
După ultimii doi ani de pandemie, care ne-au 
făcut ostatici ai fricii şi ai incertitudinii, cât de 
fericiţi eram să ne privim în ochi şi să zâmbim, 
chiar dacă mai purtam masca sanitară ! Atunci 
încă nu ştiam că insecuritatea şi frica provocate 
de pandemie ar putea fi regretate în comparaţie 
cu noile încercări.

Nimic şi nimeni nu opreşte primăvara. 
Nimeni şi nimic nu poate împiedica ghiocelul 

Gânduri de martie

Un Mărţişor pentru Europa
Margareta DONOS, Geneva

să-şi facă loc la soare. Acest simbol fragil învinge 
iarna aspră şi rece şi supravieţuieşte, conform 
legendei, prin picătura de sânge care-l încălzeşte. 
Martie curent nu-mi permite să explic străinilor 
din jur legenda mărţişorului. De altfel, anul 
acesta eu nu am avut parte de mărţişoare multe 
şi tradiţionale ca în anii buni. Chiar şi vecinii noştri 
din România, Bulgaria şi Macedonia de Nord, 
care împărtăşesc cu noi tradiţia mărţişorului, pe 
1 martie au afişat mai puţin simbolul venirii celui 
mai aşteptat anotimp, căci zâmbetul dispăruse 
şi bucuria fusese înlocuită cu o imensă durere. 
Chiar dacă frumosul învinge în această poveste 
duioasă, chiar dacă şi în această primăvară 
fragilul ghiocel a ieşit victorios din gerul iernii... 
tristeţea şi neliniştea nu vor să plece – vedem 
alte pete si alte dureri.

Când ajungem în primăvară, nerăbdarea ne 
face să vorbim la superlativ, tot lăudând natura 
şi uimindu-ne de capacitatea ei de a renaşte, 
pornind de la puţin pentru a face minuni. 
Bineînţeles, toate anotimpurile sunt frumoase, 
fiind colorate după intensitatea soarelui şi 
viteza vântului. Oricum, aşteptăm cel mai mult 
primăvara, pentru că ea are curajul să ia locul 
iernii – albă, splendidă, strălucitoare... dar rece. 
Încălzirea pământului, primele rădăcini trezite 
din somn de razele de soare, grăbite să îmbrace 
natura, ne încântă, ne face să fim mai buni şi ne 
dă speranţa unui an nou şi plin de roadă. 

În martie din acest an speranţa luptă. Dar 
o durere generală şi un frig bizar se instalează 
peste continentul european. Ceea ce se 
întâmplă astăzi în jurul nostru este foarte grav: 
de la conflictul armat la generarea de ură. Acest 
sentiment extrem de periculos prinde rădăcini şi 
se răspândeşte pretutindeni, afectând cultura, 
muzica, educaţia. În unele state din Europa de 
Vest studenţii de o anumită naţionalitate nu mai 
pot intra în aulele universitare, iar copiilor li se 
închid uşile şcolilor, căci... vezi, Doamne, nu s-au 
născut acolo unde trebuie. 

În Estul continentului european este grea 
iarna din această primăvară... Fragila şi mica 
Moldova, aidoma unui ghiocel, stă la răscrucea 
drumurilor, conflictelor, a zgomotului asurzitor al 
propagandei. Să ne rugăm ca ghiocelul să reziste 
şi să rămână în picioare încălzit de razele calde 
ale speranţei.



Începând cu anul 1967, în Republica Moldova 
startul cultural al primăverii este dat de Festivalul 
Internaţional de Muzică „Mărţişor”. Pe parcursul 
a 10 zile Chişinăul  devine un adevărat centru 
muzical internaţional, deoarece pe toate marile 
scene ale capitalei sunt găzduiţi cei mai îndrăgiţi 
artişti din ţară şi multe vedete din străinătate, 
promotori ai diferitor genuri de muzică. 
Festivalul „Mărţişor”, atât de mult aşteptat de 
publicul meloman şi de artişti, nu a fost întrerupt 
nici în perioada de pandemie. Anul trecut a 
fost organizat în format on-line, dar transmise 
în direct la postul public de televiziune. Pentru 
că nu ne putem imagina începutul primăverii 
fără evenimentul de anvergură, simbolul vieţii 
culturale din Republica Moldova!

Nu a fost uşor să fie organizat şi desfăşurat 
nici în acest an. Din cauza declanşării războiului 
în Ucraina, s-au făcut auzite voci care cereau 
anularea concertelor. Însă, vorba cântecului – 
nu opreşte nimeni primăvara. Astfel, Festivalul 

Tradiții românești

Sub semnul de pace al Mărţişorului
Anatol CACIUC

Mărţişorul este pentru neamul nostru nucleul speranţelor de revigorare, 
străjerul nădejdilor noastre, este o valoare care ne veghează valorile. Să nu cumva 
să-l rătăcim în lumea asta consumistă. Ca nu cumva să ne pierdem – noi pe noi 
înşine. Toţi trebuie să confecţionăm, să purtăm şi să oferim mărţişoare. Plăcut 
surprinşi şi spontan luminaţi au fost refugiaţii ucraineni din Republica Moldova, 
atunci când voluntarii şi elevii le-au prins la piept mărţişoare. Este un gest de 
coeziune, este şi va rămâne o bucurie de comuniune. Pe timpul când eram copii, 
se spunea, şi noi cu surorile şi fraţii chiar credeam, că prin purtarea mărţişoarelor 
ajutăm primăvara să vină mai degrabă. Acum o altă semnificaţie iese în prim-plan 
– Mărţişorul vestitor de Pace ni-l dorim!

***
În cadrul luminos al festivalului „Mărţişor” îşi dau mâna valorile pentru a 

susţine şi a promova valorile. Patrimoniul cultural imaterial este cel mai fragil, dar 
el are o putere magică – de a oferi repere sigure, argumente identitare puternice, 
atât pentru purtătorii lui, cât şi pentru toţi solicitanţii/consumatorii de cultură. 
Protejarea moştenirii culturale este în grija anumitor instituţii, în Republica 
Moldova – Comisia naţională pentru salvgardarea patrimoniului cultural 
imaterial al Republicii Moldova, organ de specialitate al Ministerului Culturii, 
Centrul Naţional de Conservare şi Protejare a Patrimoniului Cultural Imaterial al 
Republicii Moldova, muzee, biblioteci ş.a.m.d. Tradiţiile cu astfel de conotaţii ca ale 
mărţişorului trebuie păstrate ca lumina ochilor. Noi toţi trebuie să susţinem cauza 
mărţişorului, recent trecut pe Lista Patrimoniului UNESCO ca valoare a umanităţii.

Silvia Grossu

Internaţional de Muzică „Mărţişor” a avut loc, 
pentru că Moldova pledează pentru PACE. Iar 
Pacea înseamnă şi Muzică, căci ea transmite 
mesaje de armonie, de dragoste, de tot ce este 
mai sublim pe pământ. Toate spectacolele care 
au avut loc la Palatul Naţional ,,Nicolae Sulac”, 
Sala cu Orgă, Palatul Republicii au avut acest 
laitmotiv de pace. 

În prima zi de Mărţişor a fost omagiat celebrul 
compozitor Eugen Doga, acest ambasador al 
Păcii, un veritabil mesager al Frumosului în lumea 
întreagă. Și de astă dată au venit să-l felicite 
muzical, prin interpretarea creaţiei sale, unii 
dintre cei mai valoroşi artişti de pe ambele maluri 
ale Prutului – Orchestra Naţională de muzică 
populară  „Lăutarii”, dirijată de maestrul Nicolae 
Botgros, Orchestra Simfonică a Companiei 
,,Teleradio Moldova” sub bagheta maestrului 
Gheorghe Mustea, formaţia ,,Brio Sonores”. 
Creaţiile vocale semnate de Eugen Doga, de 
diferite genuri, s-au axat pe versurile lui Mihai 
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Eminescu, Grigore Vieru şi ale Veronicăi Micle. 
Publicul meloman a avut bucuria reîntâlnirii cu 
mult îndrăgita interpretă din România, Paula 
Seling, vocea şi maniera elegantă de interpretare 
care au conferit sonoritate inedită celebrului vals 
din filmul ,,Tandra şi gingaşa mea fiară”,  dar şi cu 
basarabeanul Cătălin Josan, stabilit la Bucureşti. 
De înaltă apreciere din partea publicului 
meloman s-a bucurat evoluarea maestrului 
Vasile Iovu, a interpretelor Cristina Scarlat şi Lilia 
Roşca şi a numeroşi artişti prezenţi la omagiarea 
unuia dintre cei mai iubiţi compozitori din spaţiul 
românesc, Eugen Doga.

Muzica populară întotdeauna a ocupat un loc 
deosebit în programul Festivalului Internaţional 
de Muzică „Mărţişor”. Și de această dată acesui 
gen de muzică i s-au oferit mai multe seri. Pe 2 
martie a fost omagiat maestrul Ion Dascăl, dirijorul 
orchestrei de muzică populară ,,Mugurel”. Unii 
dintre cei mai îndrăgiţi interpreţi de muzică 
populară au venit în scenă cu melodiile, care i-au 
adus maestrului Ion Dascăl marea popularitate. 

O altă seară inedită de muzică populară 
s-a desfăşurat pe data de 9 martie, când scena 
Palatului Naţional ,,Nicolae Sulac” a fost pusă 
la dispoziţia  Orchestrei Naţionale de muzică 
populară  „Lăutarii”, dirijată de maestrul Nicolae 
Botgros. Alături de artiştii de la Chişinău – Ion 
Paladi, Ioana Căpraru, Nicolae Ciubotaru, Mihaela 
Tabură, Mariana Dobzeu, Lilia Roşca au evoluat 
şi unii dintre cei mai reprezentativi exponenţi ai 
folclorului din diferite zone ale României – Ionuţ 
Fulea din  Ardeal, Nicuşor Iordan din Teleorman, 
Niculina Stoican din Oltenia, Viorica Macovei 
din Bucovina,  Cristian Pomohaci din Rebrişoara 
(aşa îi place să se prezinte). A fost un adevărat 
regal muzical, care a inclus şi un moment de 
comemorare a Lidiei Bejenaru, solista  orchestrei 
„Lăutarii”, care în vara anului trecut s-a retras în 
culisele veşniciei.

De mare atractivitate s-a bucurat spectacolul 
muzical-coregrafic al Ansamblului Academic 
Naţional de dansuri populare ,,Joc”, care decenii 
la rând a fost cartea de vizită a artei muzicale pe 
mapamond, participând şi la toate 55 de ediţii 
anterioare ale „Mărţişorului”. Publicul spectator 
a aplaudat îndelung cele mai spectaculoase 
dansuri din coregrafia naţională şi a altor popoare 
din repertoriul ansamblului.

Muzica populară a constituit axa sonoră şi 
pentru spectacolul din 3 martie, cu participarea 
colectivelor artistice ale minorităţilor 
conlocuitoare în Republica Moldova.  Or, 
Festivalul ,,Mărţişor” nu este unul doar de 
muzică populară, ci şi de unitate prin cultură. 

Admiratorii muzicii uşoare au avut 
posibilitatea să asiste la mai multe concerte de 
anvergură. Protagoniştii acestor evenimente 
muzicale au fost artişti cu nume de referinţă în 
cultura muzicală a neamului nostru – Formaţia 
„Zdob şi Zdub”, „Alex Calancea Band”, „Valy 
Boghean Band”. Un concert deosebit a prezentat 
şi Orchestra de tineret a lui Adriano Marian, 
bine cunoscută în Europa, dar şi colectivele 
Filarmonicii Naţionale ,,Serghei Lunchevici”, care 
au evoluat pe scena Palatului Naţional ,,Nicolae 
Sulac”, în concertul de închidere a Festivalului. 

Iar admiratorii muzicii clasice, academice, de 
divertisment au avut posibilitatea să se delecteze 
la concertele care au fost găzduite la Sala cu Orgă, 
fiind prezentate atât de prestigioasele colective 
artistice ale instituţiei, precum şi de artişti şi 
colective invitate. 

Festivalul Internaţional de Muzică „Mărţişor” 
din acest an s-a încheiat, tradiţional, pe 10 
martie, cu bilanţuri, dar şi prin lansarea unor 
noi idei privind pregătirile pentru ediţia din anul 
viitor. Ministrul Culturii al Republicii Moldova, 
Sergiu Prodan,  a anunţat o veste îmbucurătoare: 
având în vedere că „Mărţişorul” a fost introdus 
în Patrimoniul imaterial al umanităţii UNESCO, 
s-a discutat cu Ministrul Culturii din România 
ca, începând din anul viitor, Festivalul să se 
desfăşoare pe ambele maluri ale Prutului.   „Să 
organizăm un festival comun, un „Mărţişor” 
amplu. Este o tradiţie a Republicii Moldova, 
demnă de a fi preluată, şi acest eveniment 
cultural trebuie să aibă o amploare cât mai mare 
şi un viitor strălucit”, a subliniat ministrul. 

O altă noutate ţine de ideea organizării, 
cu ocazia „Mărţişorului”, a unui Târg în scuarul 
Palatului Naţional, unde se organizează şi Târgul 
de Crăciun.



Voluntari, jandarmi, 
pompieri şi poliţişti de 
frontieră. Sunt toţi în 
aşteptare. Este ora 11.00 
şi trebuie să sosească un 
nou bac plin cu refugiaţi 
ucraineni. Stăm lângă 
steagurile României şi 
Ucrainei şi deodată se 
aude un huruit de pe 
malul celălalt. Nu sunt 
obişnuită cu sunetul şi 
pentru câteva secunde 
îmi fac gânduri. Apoi îmi 
dau seama: a pornit bacul 
de pe malul ucrainean. 

De la Orlovca, Orlivka 
sau Cartal, cum i se mai 
spune. De la depărtare 
se vede platforma 
ambarcaţiunii plină ochi 
de lume. De oameni mari 
şi mici care îşi croiesc 
de-acum un nou drum. 
Dezrădăcinate de urgia 
abătută asupra lor de 
invadator, jumătăţile de 

Simplu: omenie

Refugiații din Ucraina au îngeri păzitori în România
Manuela Lungu MOLDOVEANU

Mulţi dintre refugiaţii ucraineni pleacă 
mai departe, către alte state europene. După 
verificare, mulţi se vor urca în autocare cu 
destinaţia Ungaria, alţii vor mai avea de aşteptat 
câteva zile până ce vor ajunge la rudele stabilite 
în străinătate. O parte sunt deja conduşi spre 
maşini private cu numere de Bucureşti, Tulcea 
sau Constanţa, care îi vor duce către locul unde 
vor fi cazaţi pe perioadă mai scurtă sau mai lungă. 
Voluntarii care au venit cu maşinile personale să 
îi preia se implică întru totul. Îi ajută cu bagajele 
- şi jandarmii, pompierii sau ceilalţi voluntari fac 
la fel - îi îndrumă spre zona unde primesc hrană 
şi apoi îi ajută să se urce în maşini. Poliţia este la 
datorie. Controlează toate maşinile înmatriculate 
în România, iar ocupanţilor ucraineni le cere 
paşapoartele. Datele talonului auto şi cele din 
paşapoartele străinilor urcaţi în autoturisme sunt 
centralizate. Totul pentru siguranţa refugiaţilor. 

suflete îşi caută un nou loc sub cerul albastru. E 
loc sub soare pentru toţi, se spune, dar nu toţi 
sunt de acord cu asta. O parte din inima lor a 
rămas în Ucraina şi bate alături de cea a soţilor, 
fraţilor, bunicilor care se luptă să apere ce a mai 
rămas. E un lucru de preţ pământul patriei, chiar 
dacă pe el nu mai sunt decât ruine. 

Mai departe, către Europa
Mă trezeşte din visare huruitul trolerelor 

pe cheu, mă uit la oameni cu grijă. În locul lor, 
probabil m-ar durea poate să fiu privită, expusă. 
Nu ştiu, pentru că nu sunt în locul lor. Mă 
izbeşte contrastul dintre expresia de seriozitate, 
debusolare şi îngrijorare a femeilor - căci 
majoritatea sunt femei - şi chicotelile unor copii, 
care, cu tot zorul, nu au încetat joaca. Ei râd, se 
bucură de jucăriile primite de la voluntari, care 
pentru o clipă îmi par mai triste decât mamele lor. 
Au ajuns la mal, vor ajunge şi la liman, probabil, 
dar mai durează.
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Animăluțele refugiate au voluntarii lor

În punctul de trecere a frontierei Isaccea, 
totul este bine organizat. Primarul oraşului, 
Anastase Moraru, este zilnic prezent printre 
refugiaţi. Voluntarii au grijă ca oaspeţilor să nu le 
lipsească nimic. Refugiaţii primesc de mâncare, 
ceai cald şi pachete cu alimente şi produse de 
igienă. M-a bucurat şi m-a amuzat, în acelaşi 
timp, faptul că din şirul de produse strânse din 
donaţii, sortate şi stivuite cu grijă, nu lipsesc cele 
pentru animale oferite de voluntarii care iubesc 
necuvântătoarele. Ucrainenii fugiţi din calea 
războiului pot găsi aici inclusiv cuşti de transport 
pentru animăluţele refugiate: pisici sau câini de 
talie mică. 

„Omul cu Pelerină”

Din mulţimea de voluntari l-am remarcat 
uşor pe ucraineanul Ion Cozma, vorbitor la 
perfecţie de limba română. Omul, care locuieşte 
pe malul celălalt al Dunării, nu avea astâmpăr 
până nu găsea fiecărei persoane aflate la nevoie 
o maşină sau un îndrumător către locurile de 
cazare. Avea toate contactele, suna la fiecare 
unitate de cazare să se asigure că sunt gata să-i 
primească. În plus, nota numerele de telefon 
ale şoferilor care îi preluau pe refugiaţi ca să se 
asigure că vor ajunge cu bine la destinaţie. Purta 
pe umeri o pelerină improvizată din steagurile 
României şi Ucrainei, iar asta îi dădea un aer de 
rockstar româno-ucrainean. În imagini îl puteţi 
vedea alături de două refugiate ucrainence, 
mamă şi fiică. Bătrâna cu chipul brăzdat de ani 
cu greu şi-ar fi imaginat ca la această vârstă să-
şi lase agoniseala de-o viaţă şi să părăsească în 
grabă pământul ţării sale? 

Speranța, regăsită în Casa 
Domnului 

O bună parte dintre femeile 
îndrumate de nea Ion au ajuns la 
Biserica Baptistă din Luncaviţa. 
Lăcaşul de cult se numeşte, pare-
se deloc întâmplător, „Speranţa”. 
Și asta pentru că gazdele spun 
că abia a fost inaugurat şi nu se 
aştepta nimeni să fie folosit ca 
unitate de cazare. Însă „Dumnezeu 
are un plan pentru toate”, susţin, 
cu privirea plină de speranţă, 
cele două doamne care le-au 
întâmpinat pe refugiate. Casa 

Ion Carpov, reprezentantul Bisericii Speranţa,
este ca un tată pentru copiii refugiaţilor

Domnului este primitoare pentru mame, copii şi 
bunicuţe. Are căldură, paturi cu aşternuturi noi, 
provizii din belşug, mâncare ca la mama acasă şi 
jucării pentru copii. Când am ajuns, două fetiţe 
tocmai stăteau la masă, iar noii oaspeţi au fost 
poftiţi şi ei. Meniul zilei: ciorbă, sarmale şi la 
desert gogoşi. „Încercăm să le asigurăm tot ce au 
nevoie, de la hrană, până la produse de igienă. 
Ne înţelegem bine pentru că una dintre mame 
vorbeşte bine româneşte”, ne-a declarat Nicoleta 
Carpov, reprezentanta bisericii. Ion Carpov, soţul 
ei, are origini ucrainene, spune Nicoleta, socrul ei 
fiind de pe malul celălalt al Dunării. Ion Carpov, 
reprezentantul Bisericii Baptiste „Speranţa”, 
este cel care s-a ocupat în detaliu de edificarea 
lăcaşului de cult, dar şi de amenajarea spaţiului 
de cazare. Este încântat că ai lui îi pot ajuta pe 
vecinii aflaţi la nevoie şi este foarte bucuros de 
prezenţa copiilor, care au în el un partener de 
joacă. La biserica din Luncaviţa refugiaţii vor 
aştepta două zile până ce vor fi preluaţi de un 
autocar care îi va duce la rude, în Cehia.



În aceste zile tulburate, cu un război care 
începe la câţiva kilometri de Dobrogea, încercăm 
să ajutăm dar şi să înţelegem mai bine ce se 
întâmplă şi cine sunt ucrainienii. Este un moment 
de mare efervescenţă umanitară, în cel mai bun 
sens al cuvântului, dar şi o ocazie de a vorbi 
despre minoritatea ucrainiană din Dobrogea. 
Știm că în Dobrogea există o robustă comunitate 
slavă, pe care în general îi numim ruşi-lipoveni. 
În contextul actual cred că este util şi necesar să 
fim puţin mai sofisticaţi, să privim cu mai mare 
atenţie şi să vedem că în Dobrogea, mai ales 
în Judeţul Tulcea şi majoritar în Delta Dunării, 
locuieşte o populaţie distinctă de ucrainieni, 
care şi-a găsit rostul pe aceste meleaguri de 
câteva sute de ani. Ei sunt cunoscuţi la nivel 
local sub numele de haholi, o populaţie mândră 
de originile sale luptătoare, diferită de ruşii 
lipoveni, care la rândul lor şi-au găsit rostul şi 
liniştea în Dobrogea, dar fugind în primul rând 
de persecuţiile religioase. Localităţile populate 
de haholi sunt diferite de cele populate de ruşi 
lipoveni, după cum ţin să precizeze chiar oamenii 
locului. 

Conviețuiri

Haholii: ucrainienii dobrogeni
Raluca PETRE

În rândurile de mai jos voi încerca să descriu 
şi să înţeleg specificul haholilor, pentru ca noi, 
locuitorii Dobrogei, să ştim să îi cunoaştem şi 
recunoaşte în viaţa noastră împreună. În primul 
rând, coroborând date din 2002 şi tendinţele 
generale de descreştere a populaţiei, putem 
estima că pe teritoriul Dobrogei vieţuiesc ceva 
mai mult de 1000 haholi, ucrainieni. Conform 
datelor din 2002, această populaţie era cam 
de 12 ori mai mică decât cea a lipovenilor. 
În Dobrogea nu se află cea mai importantă 
concentrare de ucrainieni. Pe cei mai mulţi îi 
găsim în nordul ţării, în Suceava sau Maramureş, 
sub numele de ruteni sau huţuli. Ucrainienii sunt 
un important grup etnic minoritar în România, 
numărând 50.900 de persoane, conform 
recensământului din 2011, adică aproximativ 
0,3% din totalul populaţiei. Conform legislaţiei 
în vigoare, ucrainienii se bucură de reprezentare 
în Parlamentul României printr-un deputat, care 
este vocea aleasă a acestora în forul decizional. 
În România, în momentul de faţă, există şcoli cu 
predare în limba ucraineană, care beneficiază de 
finanţare publică, precum şi asociaţii.

Grafic conform Recensământului populaţiei din 2011,
Institutul Naţional de Statistică

Cifrele sunt 
importante deoarece ne 
dau un context cantitativ 
dar ele nu ne spun totuşi 
nimic despre oameni în 
sine, istoria şi viaţa lor. 
Prin urmare, în rândurile 
de mai jos voi descrie câte 
ceva din istoria haholilor 
dobrogeni, dar şi din 
modul lor de viaţă actual, 
din localităţile din Delta 
Dunării unde trăiesc. Vom 
începe cu istoria desprinsă 
din surse secundare. 
Conform cercetătorului 
Mictat Gârlan, putem 
vorbi despre trei valuri de 
venire a ucrainienilor spre 
teritoriile dobrogene. 
Astfel, „primul val a avut 
loc după anul 1709. În acel 
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an, trupele cazacilor zaporojeni ale hatmanului 
Ivan Mazepa, în alianţă cu cele suedeze ale lui 
Carol al XII-lea, au fost înfrânte de armatele 
ruseşti ale lui Petru cel Mare în bătălia de la 
Poltava. În urma acestei mari înfrângeri, cea mai 
mare parte a cazacilor ucraineni se va răspândi 
spre Dobrogea şi sudul Moldovei”1. Aflăm astfel 
că primii ucrainieni veniţi pe meleagurile noastre 
erau cazaci zaporojeni, „care făceau parte dintr-o 
organizaţie autonomă ucraineană, cu caracter 
militar, care a funcţionat între sec. XVI şi sec. 
XVIII, aşezată în aval de pragurile Niprului”2. În 
ceea ce priveşte originea numelui, za porohame 
înseamnă „dincolo de praguri”. Denumirea lor 
ilustra locul de origine, pragurile Niprului3. Prin 
urmare, primii ucrainieni au ajuns în regiunea 
noastră de mai bine de 300 de ani, în urma 
unei situaţii de ordin militar. Știm din istorie 
despre cazacii zaporojeni că erau organizaţi ca o 
societate militară, cu reguli clare şi un organism 
decizional ales, consiliul starşînelor, şi nu numit, 
un aspect destul de apropiat de mecanismele 
democratice actuale. 

După câteva zeci de ani, spre sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, a urmat un al doilea val 
de venire spre Dobrogea a cazacilor zaporojeni: 
„al doilea val a avut loc în urma prigoanelor 
ruseşti din partea ţarinei Ecaterina a II-a. Ea 
1. Mictat Gârlan, 2009, „Turcii şi ucrainenii din România. 
Cercetări de etnopsihologie” în Jakab Albert Zsolt – 
Peti Lehel (ed.) Procese şi contexte social-identitare la 
minorităţile din România. Institutul pentru Studierea 
Problemelor Minorităţilor Naţionale – Kriterion, Cluj-
Napoca: 385-6.
2. dexonline.ro/definitie/zaporojean accesat în 
13.03.2022.
3. mhub.aiviong.ro accesat în 13.03.2022

a lichidat oştile zaporojene cu luarea lor în 
iobăgie. O parte dintre aceste trupe au migrat 
spre Dobrogea, pe atunci un ţinut al Imperiului 
Otoman. Pescuitul fiind ocupaţia lor de bază, 
au organizat în Delta Dunării o tabără de 
cazaci, sub denumirea de Zadunaiskaya Sici. 
Pentru serviciile de frontieră aduse Imperiului 
Otoman împotriva Rusiei, această tabără de 
cazaci a primit un permis de aşezare (beylik) pe 
o suprafaţă de teren cu întindere de la braţul 
Sfântu Gheorghe, Lacul Razelm şi Isaccea, până 
la localitatea Babadag”4. Mai precis, desfiinţarea 
Siciei Zaporojene în 1775 (organizaţia religioasă 
şi războinică a ucrainienilor) a determinat un 
număr de aproximativ 8000 de cazaci ucrainieni 
să se îndrepte către Dobrogea5. Baza aşezării din 
cel de al doilea val de sosire a fost în localitatea 
Dunavăţul de Sus, care este până în ziua de azi 
locuită de descendenţii cazacilor zaporojeni. 
Aflăm că preferau localităţile izolate din Delta 
Dunării, în primul rând din motive militare şi de 
ordin strategic, alegând zonele care prezentau 
elemente naturale de protecţie, greu accesibile. 
În relaţia cu Imperiul Otoman, fie prestau servicii 
militare şi erau scutiţi de biruri, fie plăteau taxe. 

În fine, cel de-al treilea val de venire în 
regiunea Dobrogei de nord a ucrainienilor „s-a 
produs în perioada anilor 1828-1861. A fost 
perioada în care mulţi fugari de iobăgie din 
Imperiul Țarist au venit spre România, pentru a 
scăpa de serviciul militar rusesc (recrutcina)”6. 
Observăm astfel cum populaţia de ucrainieni a 
4. Mictat Gârlan, op.cit.
5. lumea-stateleeuropene.blogspot.com accesat în 
13.03.2022.
6. Mictat Gârlan, op.cit.

Cazaci zaporojeni Sicia Zaporojeană
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de observat, ca de altfel pentru majoritatea 
etniilor,7 fenomenul endogamiei: „căsătorii 
mixte au fost evitate, iar dacă musai trebuia să fie 
mixt atunci erau ‘permise’ căsătorii cu celelalte 
grupuri etnice, dar nu cu lipovenii. Azi există 
căsătorii mixte între haholi şi lipoveni, dar încă 
se păstrează urme ale discursului care condamnă 
amestecul haholilor cu lipovenii.”8

Pentru a înţelege viaţa şi obiceiurile 
comunităţii de ucrainieni dobrogeni din prezent, 
am folosit în principal o foarte interesantă 
cercetare antropologică a cercetătoarei Oana 
Ivan9. Aceasta a petrecut şapte ani în Delta 
Dunării alături de haholii din Sfântu Gheorghe 
pentru a înţelege în mod direct modul acestora 
de viaţă şi specificul acestei vajnice comunităţi. 
Am aflat din cercetarea doctorală a Oanei Ivan că 
„vara, femeile lucrează şi 16 ore pe zi, ca să ţină 
turiştii. Bărbaţii se întorc de la pescuit la primele 
ore, spală bărcile de peşte şi apoi plimbă turişti. 
Dacă vii doar vara, ai impresia că pentru bărbaţi 
e foarte uşor. Primăvara, în timpul sezonului de 
scrumbie, bărbaţii muncesc trei luni fără pauză: 
pescuiesc toată noaptea şi dorm în bărci dacă 
e nevoie.”10 Mai aflăm că haholii sunt viteji şi la 
petrecut. O nuntă la Sfântu Gheorghe durează 

7. Raluca Petre, 2020, „Tulcea cosmopolită a secolului al 
XIX-lea; perioada de înflorire”. Datina, Vol 6(79): 17-19.
8. calatorulsocial.blogspot.com accesat în 11.03.2022.
9. Oana Ivan, 2012, Cultural Change in a Fishing Village in 
the Danube Delta: The Consequences of Environmental 
Protection and Tourism. Teză de doctorat susţinută la UBB 
Cluj-Napoca; Oana Ivan, 2017, ”'We make more money 
now, but we don't talk to each other anymore': on new 
tourism and capitalism in the Danube Delta”. Journal of 
Tourism and Cultural Change, Vol. 15 (2): 122-135.
10. Oana Ivan in pressone.ro/viata-haholilor

venit şi s-a stabilizat în Delta Dunării şi zonele 
limitrofe pe parcursul a mai mult de un secol şi 
jumătate, mai precis după 1709 până în jurul 
anului 1861. Din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea ucrainienii au devenit una dintre 
populaţiile stabile din zona Deltei Dunării, cu 
satele, bisericile, limba şi obiceiurile specifice. 

Dacă am înţeles până acum aspectele 
istorice legate de venirea ucrainienilor în zona 
Dobrogei, ne propunem în continuare să vedem 

ce se întâmplă în zilele noastre cu ucrainienii 
dobrogeni. Știm că localităţile de haholi sunt 
Sfântu Gheorghe, Dunavăţu de Jos, Dunavăţu de 
Sus, Letea, Caraorman, dar există şi alte localităţi 
unde aceştia vieţuiesc în pace. Este interesant 

Costum popular ucrainian feminin

Oana Ivan la pescuit în Delta Dunării în timpul 
cercetării sale antropologice

Hahol din Sfântu Gheorghe la pescuit 

11



Hora şi scăldatul la malul mării
sunt obiceiuri nelipsite de la nunţile haholilor

trei zile şi trei nopţi, în care se bea, se mănâncă, se 
chiuie şi se face baie în mare. Limba tradiţională 
este ucraineana, în care sunt amestecate cuvinte 
din română, turcă sau greacă11.

Nu în ultimul rând, o lecţie pe care o putem 
învăţa de la comunitatea haholilor este cea a 
bunei înţelegeri şi a toleranţei: „Acolo nu poţi 
să rezişti prea mult certat cu cineva. Roata se 
învârte mult mai repede, ai nevoie de celălalt 
şi eviţi conflictele. Cred că multe dintre relaţiile 
de acolo n-ar rezista într-un oraş mare, unde ai 
alternative. De asemenea, legăturile de familie 
sunt strânse şi se bazează pe ajutor reciproc”12. 
Cu aceste gânduri de bună înţelegere închei şi 
eu articolul de faţă cu speranţa că vom auzi în 
curând numai de bine şi de pace.

11. Idem
12. Idem.

Profesorii noștri 

Ștefan Coman
Ana-Maria ȘTEFAN

Motto: „Gloria nu este a celor neînvinşi,
ci a celor care se ridică după fiecare lovitură!”

La început a fost doar un hobby, am cochetat 
din clasa a V-a, (1969), cu dansul în formaţia de 
dansuri populare a Școlii generale din Ostrov 
(localitatea mea natală), judeţul Tulcea, unde 
l-am avut instructor pe profesorul de educaţie 
fizică, Sioma Gheorghe, care îmi era şi diriginte. 
Învăţam jocurile foarte repede, fapt pentru care, 
după vreo şase luni, nu am mai mers deoarece 
începusem să mă plictisesc, în timp ce colegii 
mei prindeau greu paşii. La scurt timp dirigintele 
a venit acasă la mama şi, cum era la ţară, ca şi 
acum de altfel, drept pedeapsă mi-au fost retrase 

toate drepturile: filmul de la Cămin, joaca cu 
copiii de pe uliţă etc. Revoltat pe situaţie i-am zis 
mamei că numai ţăranii dansează! M-a privit cu 
duioşie şi a zâmbit, ea a ştiut dintotdeauna că eu 
voi ajunge un „ţăran veritabil” şi… uite-mă exact 
în această ipostază. Ha! ha! ne povesteşte, cu 
nostalgie, maestrul Ștefan Coman. 

Specializat în instruiri în domeniul coregrafiei, 
absolvent al Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, 
în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, şi 
mai târziu absolvent al Academiei de Dansuri 
Folclorice din cadrul Asociaţiei Coregrafilor 
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Ansamblurilor Folclorice - România, Ștefan 
Coman şi-a dedicat întreaga existenţă dansului 
şi, astăzi, trăieşte viaţa ca un spectacol! 

Mai târziu, în 1973, a plecat la Brăila, la 
şcoală, unde a încercat în timpul liber să joace 
fotbal, handbal, tenis de masă, ciclism, dirt track, 
renunţând în cele din urmă la toate, întrucât 
simţea că nu se regăseşte în niciuna din aceste 
activităţi.

Fratele meu mai mare cu trei ani, Nicu, era în 
Brăila, iar într-o seară când am ieşit la o terasă 
alături de el şi de prietenii lui, unul dintre cei 
din urmă, Nicuşor Letuţ, cum îi spuneam noi, a 
început să ne povestească despre experienţele 
pe care le trăia el în cadrul ansamblului în care 
activa, despre deplasări, festivaluri….mi-a 
plăcut mult ce auzeam şi l-am întrebat dacă 
mai primesc la ansamblu şi alţi tineri dornici de 
joc. Mi-a zis că cel mai bine este să merg cu el 
să vorbesc cu maestrul coregraf, profesorul lor. 
Ei aveau repetiţii marţi, joi şi vineri. Marţi am 
mers cu el la repetiţie şi i-a povestit coregrafului 
arătând spre mine. Acesta mi-a făcut semn să 
mă apropii. M-am apropiat şi i-am zis că vreau să 
dansez. Mi-a spus: <<stai jos pe scaun!>> (m-am 
uitat spre el întrebător) şi a continuat: <<priveşte 
şi vorbim după aceea>>. 

Acela a fost începutul într-o lume care mai 
târziu l-a fascinat şi l-a atras ca un magnet spre 
a o cunoaşte, a o iubi şi a o sluji cu credinţă şi 
devotament. Mărturiseşte că au fost momente 
extraordinar de grele, dar şi frumoase, atunci, la 
început, însă prindea jocurile foarte repede şi îl 
fascinau cât sunt de interesante. 

Maestrul coregraf Constantin Gănescu, 
căci despre el este vorba, este omul care a avut 
încredere în mine, care a fost exigent, dar în 
acelaşi timp mi-a intrat în viaţă marcându-mi 
existenţa. După un an eram deja pregătit să plec 
într-un turneu cu ansamblul în Bulgaria, Turcia, 
Irak, Siria, însă nu a fost să fie deoarece eu am 
fost nevoit să rămân acasă în urma unei căzături 
de pe scara tramvaiului, care mi-a provocat 
o fisură urâtă de claviculă, povesteşte Ștefan 
Coman.

Au urmat mulţi ani dedicaţi acestui 
domeniu, în 1977 – la Școala Populară de Artă 
în calitate de instructor dans popular, a urmat 
cursuri de pregătire şi perfecţionare în jocul 
popular, cercetare de teren pentru culegeri cu 
maestrul coregraf Constantin Gănescu. Și mai 
apoi, a revenit acasă, la Tulcea, în 1980 (în 1974 
părinţii se mutaseră de la Ostrov la Tulcea). În 
anul 1976, citise în ziarul Scânteia un articol 
prin care Preşedintele Comitetului Judeţean de 
Partid Tulcea (de atunci), lansa o invitaţie, prin 

care de fapt îi ruga pe tulcenii plecaţi prin ţară să 
se întoarcă acasă şi să contribuie la dezvoltarea 
acestei zone, acestui judeţ.

Mi-a rămas întipărită în minte această 
invitaţie şi am fost mânat de dorinţa de a mă 
reîntoarce în zona mea natală. 

În timp, a devenit un reputat maestru 
coregraf şi a ajuns să realizeze o istorie materială 
şi imaterială care să persiste peste ani şi care 
să aducă ţinutului dobrogean recunoaşterea 
binemeritată. Întrebându-l ce l-a determinat să 
cultive dansul popular şi să arate lumii întregi 
frumuseţea tradiţională a poporului român, 
Ștefan Coman răspunde:

Dorinţa de a nu lăsa folclorul şi jocul 
tradiţional să moară a fost unul dintre cele mai 
determinante sentimente în ceea ce priveşte 
activitatea pe care o desfăşor. De-a lungul 
anilor, prin muncă şi dăruire, dintr-un simplu fiu 
al unui ţăran (tata a fost magaziner la C.A.P. şi 
factor poştal), iar când spun ţăran mă refer la 
omul simplu, drept şi bun care şi-a învăţat copiii 
cât sunt de importante valorile spirituale şi nu 
cele materiale, am ajuns să realizez o istorie 
materială şi imaterială care să persiste peste ani, 
am format promoţii întregi de elevi în spiritul 
şi credinţa jocului şi folclorului românesc, am 
promovat şi voi promova, cât voi mai trăi pe acest 
Pământ, această comoară a poporului român, cu 
demnitate şi mândrie, în ţară şi peste hotare.

Pasionat de folclorul coregrafic dobrogean 
încă de mic copil, s-a implicat trup şi suflet în 
fiecare activitate pe care a întreprins-o. Prima 
reprezentaţie pe scenă a fost în 1970, pe scena 
Căminului Cultural din Ostrov, unde juca în 
Brigada artistică de agitaţie, formaţia de teatru. 
Tot în acel spectacol a cântat la acordeon, iar 
mai apoi a jucat alături de formaţia de dansuri 
a Școlii Generale Ostrov. Of Doamne! ce 
amintiri… de atunci am început să iubesc scena 
… (râzând). Am jucat cu toată familia, şi soţia a 
fost dansatoare. În 2009, la emisiunea Duminica 

Interviu TVR 3, 2020 Producător Maria Tănase 
Marin, Cântec şi poveste
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în familie, a Mihaelei Rădulescu, am câştigat 
o excursie plătită, timp de 7 zile, în Tunisia, la 
concursul Dragobetele versus Valentines Day. 
Dansasem în familie, alături de cei doi copii, 
Marian şi Cristina, care la rândul lor au fost 
dansatori ai Ansamblului de Copii Doruleţul. De 
altfel, Marian, după ce a terminat Facultatea de 
Educaţie Fizică şi Sport, la Galaţi, a fost dansator 
în Ansamblul Folcloric „Doina Covurluiului”, iar în 
2011 a revenit la Tulcea ca dansator la Ansamblul 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”şi instructor 
la 4 ansambluri din judeţ. 

”Iubești ceea ce faci și ceea ce faci 
trebuie să iubești. Numai așa îți ies 

lucrurile frumoase!”

Din 1980 a început să profeseze ca instructor 
cultural la Casa Tineretului din Tulcea, unde a 
pus bazele Ansamblului Folcloric „Mugurelul”, 
din dorinţa de a duce mai departe frumoasa 
moştenire cultural-tradiţională. A instruit 
formaţii folclorice la mai multe şcoli gimnaziale, 
licee şi instituţii din judeţ şi municipiu. Cu referire 
la folclorul dobrogean, Ștefan Coman adaugă:

Să-l aşezăm acolo unde-i este locul, alături 
de celelalte zone etnofolclorice ale României. 
În cei peste 45 de ani de activitate coregrafică 
am încercat să las o urmă vizibilă în ceea ce 
înseamnă istoria folclorului coregrafic dobrogean 
şi nu numai. Am încercat să dovedesc existenţa 
folclorului în Dobrogea prin toate mijloacele 
accesibile mie, am arătat specialiştilor în domeniu 
că Dobrogea are folclor, chiar foarte variat şi cu 
o personalitate aparte, fenomen discutat intens 
înainte de 1989 de către unii specialişti.

Din vasta sa experienţă, Ștefan Coman ştie 
că pentru ca un grup de dansatori să ajungă 
la o coordonare impecabilă este nevoie de 
perseverenţă, metode de învăţare, tehnici de 
predare, exigenţă, deci: muncă, muncă şi iar 

muncă! Să cunoşti foarte bine jocul, folclorul 
tradiţional, stilul zonelor folclorice etc. Deci 
cunoaşterea meseriei de coregraf!

În 1990 a înfiinţat şi administrat Ansamblul 
Folcloric de Copii şi Tineret „Doruleţul”, fiind 
profesor de dans la Palatul Copiilor, care 
dăinuie şi în prezent, iar din 1993 a organizat 
Festivalul Internaţional de Folclor „Peştişorul 
de Aur”. Din 1998 coordonează, în calitate de 
director, respectiv manager, Ansamblul Artistic 
Profesionist „Baladele Deltei”, iar din 2012 a pus 
bazele primei Școli de dans din Tulcea, împreună 
cu fiul Marian şi nora Mirela, ambii dansatori ai 
Ansamblului „Doruleţul” încă din 1997.

„Viața unui coregraf, este o călătorie”

Aşa declara la un moment dat, într-un 
interviu, în urmă cu un an, maestrul Ștefan 
Coman. Însă dincolo de sensul figurat, ştim că 
există şi un sens propriu în aceste cuvinte. Un 
artist este nevoit de multe ori să călătorească, 
să stea uneori departe de familie şi de cei dragi. 
Am fost curioşi ce anume l-a făcut să depăşească 
anumite obstacole în viaţă. Răspunsul o evocă 
cu dragoste pe soţie – Elena, dansatoare în 
Ansamblul „Mugurelul” al Casei Tineretului încă 
din anul 1982.

Tocmai cea de care am stat departe poate 
prea mult, dar în acelaşi timp am fost aproape, 
soţia mea, Elena, (care mi-a fost dansatoare), este 
şi cea care m-a ajutat să trec peste momentele 
dificile dar şi faptul că, îmi place să cred, suma 
activităţilor, manifestărilor şi evenimentelor 
organizate de-a lungul anilor este încununată de 
susţinerea, de aprecierea şi încrederea publicului 
şi a familiei. Am fost aproape de ei cu sufletul. Nu 
aş fi putut fi ceea ce sunt astăzi dacă soţia mea, 
Elena, nu m-ar fi înţeles şi sprijinit în acelaşi timp. 
Mai târziu şi copiii mei au împărtăşit aceeaşi 
dragoste faţă de jocul popular.
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Din 1998 coordonează, în calitate de director, 
Ansamblul Artistic Profesionist „Baladele Deltei”, 
un grup de care îl leagă foarte multe amintiri şi 
despre care vorbeşte doar la superlativ:

Un colectiv în care mi-am investit mulţi ani 
din viaţă, mult timp şi pasiune, un colectiv care 
îmi doresc să fie oglinda muncii mele. Membrii 
Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele 
Deltei” sunt oameni frumoşi la suflet, oameni 
şi colegi iubitori de cultură tradiţională, oameni 
cu care am reuşit să ducem folclorul dobrogean 
acolo unde-i este locul, adică lângă celelalte zone 
etnofolclorice ale României.

De altfel, peste 90% din cei care astăzi sunt 
instructori au fost cândva elevii săi, sau au fost 
dansatori în ansamblurile pe care le-a înfiinţat. 
Când îşi vede foştii elevi în spectacole sau în 
festivalurile de gen din ţară sau din străinătate, 
se simte, fireşte, împlinit prin prisma realizărilor 
cursanţilor pe care i-a îndrumat, care au înţeles 
că unui bun dansator trebuie să-i placă ceea ce 
face, să iubească jocul, să aibă voinţă, implicare, 
atitudine şi mult timp pentru studiu, aşa cum i-a 
sfătuit maestrul şi cum de altfel îi sfătuieşte pe 
toţi cei care doresc să îmbrăţişeze acest domeniu. 

Când îi văd pe foştii elevi în spectacole, 
festivaluri din ţară sau străinătate, cu formaţiile 
lor, sunt foarte mândru…asta este cea mai mare 
mulţumire! La Festivalul Judeţean de Folclor 
pe care l-am iniţiat şi-l organizez o dată pe an, 
participă toate ansamblurile folclorice din judeţul 
Tulcea, iar acestea sunt instruite în majoritate de 
foştii mei elevi şi actuali dansatori ai Ansamblului 
Artistic Profesionist „Baladele Deltei”. 

Înzestrat cu o modestie rar întâlnită, maestrul 
Ștefan Coman declară că înainte de a se numi 
artist, maestru coregraf sau profesor, îi place să i 
se spună, simplu, „om”. 

Sunt un simplu fiu de ţăran, care prin muncă 
şi voinţă, am reuşit să realizez cam ce mi-am 
propus. Pentru mine acest apelativ înseamnă tot 
ce au încercat să-mi sădească în suflet părinţii 
mei, bunătate, omenie şi caracter, astfel că 
indiferent în ce ipostaze sunt, de dansator sau 
în cea de maestru coregraf sau manager mă 
regăsesc cel mai bine în ipostaza de om.

Printre numeroasele sale activităţi, maestrul 
Ștefan Coman a colaborat şi cu Centrul Cultural 
Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, realizând 
mai multe momente coregrafice ale Ansamblului 
Folcloric Profesionist „Brâuleţul”, din cadrul 
instituţiei, punând în valoare talentul artiştilor şi 
folclorul dobrogean. Una dintre cele mai recente 
colaborări ale sale cu Centrul Cultural, a fost 
contribuţia la realizarea cărţii Pompiliu Pârvescu-
etnograful din Cartal, în colaborare cu Aurelia 

Lăpuşan şi Cristian Obrejan. Lucrarea face 
parte din proiectul cultural „Pe urmele primilor 
folclorişti dobrogeni”, care a presupus redactarea 
şi tipărirea volumului mai sus menţionat, ce 
cuprinde materiale de cercetare antropologică, 
documente cu caracter etnografic şi observaţii 
care ţin de domeniul etnocoreologiei, referitoare 
la dansurile specifice localităţii dobrogene Cartal, 
actualmente Vulturu, şi nu numai. Materialele 
care au intrat în alcătuirea acestui studiu 
monografic cuprind: o biografie a profesorului 
Pompiliu Pârvescu însoţită de o parte însemnată 
de melodii şi dansuri transpuse de specialişti 
într-o formă modernă, adecvată prezentului 
şi potrivită pentru a fi preluată de dansatori şi 
ansambluri folclorice din ţară. 

Of, Doamne! Cred că putem scrie o carte. Da, 
sigur eu chiar lucrez la o carte despre viaţa mea: 
Viaţa ca un spectacol! Viaţa unui coregraf este o 
călătorie, nu o destinaţie, viaţa este un spectacol 
din arena circului, unde acrobatul se aruncă în 
mrejele spectaculoase ale numărului acrobatic 
fără centuri de siguranţă sau plasă de susţinere, 
este important ce facem de-a lungul drumului, 
experienţele prin care trecem, hotărârile pe care 
le luăm, oamenii care devenim, şi mai puţin 
contează unde ajungem sau dacă ajungem 
în siguranţă. Eu am ştiut ce vreau să fac, cum 
trebuie să fac ca să duc la bun sfârşit obiectivele 
pe care mi le-am propus.

Referitor la contribuţia adusă în lucrarea 
Pompiliu Pârvescu- etnograful din Cartal, şi la 
demersurile pe care le-a făcut pentru cercetare, 
Ștefan Coman ne dezvăluie următoarele: 

În studiile şi în cercetările pe care le-am 
făcut de-a lungul timpului, cât şi faptul că am 
redat scenic o parte din jocurile pe care le are 
Dobrogea am reuşit să demonstrez, contrar 
unor păreri greşite, că această provincie are un 
folclor coregrafic autentic. Când am putut vorbi, 
după 1989, am arătat, explicat şi documentat că 

Ansamblul de copii Doruleţul (4-18 ani)
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aceste păreri nu sunt fondate, că noi, dobrogenii, 
trebuia să facem mai mult pentru a valoriza aceste 
jocuri. Iar lucrarea lui P. Pârvescu nu face decât 
să întărească susţinerile mele. Deşi pentru mine, 
din punct de vedere coregrafic, a fost foarte greu 
să fac acest studiu deoarece muzica jocurilor este 
scrisă, dar jocurile sunt explicate doar literar, cu 
mici explicaţii de deplasare a celor care joacă, mai 
mişcat, mai lent. Multe din jocurile de atunci se 
mai joacă şi acum, păstrându-şi inclusiv numele. 
Dar vă las să descoperiţi mai multe în lucrare.

„Fac ceea ce iubesc
și iubesc ceea ce fac”

Privind în urmă, şi făcând o retrospectivă a 
activităţilor sale desfăşurate până acum, nu ar 
schimba nimic din viaţa sa, în ceea ce priveşte 
cariera. 

Să vă dau câteva exemple. În 1980 am ales 
între: a merge coregraf la Ansamblul Balada al 
Casei de Cultură al sectorului 5, Bucureşti, unde 
coregraf era vestitul Tita Sever, care trebuia să 
iasă la pensie peste câţiva ani. Am ales revenirea 
acasă şi nu o regret. 

În 1999 am avut propunerea de a merge 
la Bucureşti, la invitaţia directorului Centrului 
Naţional pentru Conservare şi Valorificare a 
Creaţiei Populare, domnul Victor Parhon şi să fiu 
alături de Marin Barbu.

 În 2007-2009 mi s-a propus să fiu consultant 
artistic la Antena 1, la Emisiunea Duminica în 
Familie , a Mihaelei Rădulescu, în 2010 să vin la 
Constanţa cu tot cu familie etc. Ce părere aveţi? 
Am greşit că nu am plecat sau?…Poate că aveam 
alte oportunităţi, dar am ales să rămân acasă 
şi nu regret nimic. Am fost un tânăr ambiţios 
atunci, sunt un om ambiţios şi perseverent acum 
şi vreau să rămân aşa.

Cinste, onoare și corectitudine, 
perseverență

Acestea sunt principiile după care s-a ghidat 
în toată existenţa sa. Cel mai bine se simte în sala 
de repetiţii şi alături de familie, mai ales că are 
două nepoţele. Îi iubeşte pe toţi soliştii vocali 
şi instrumentişti care cântă folclor românesc 
adevărat, dar şi pe Maria Tănase, Gheorghe 
Zamfir, Dumitru Fărcaş şi alţii. Îşi reproşează 
adesea faptul că poate, uneori, este prea exigent, 
perfecţionist şi cere ca oamenii cu care lucrează 
să dea tot în ceea ce fac. Sunt totuşi născut în 
zodia Fecioarei, pe 13 septembrie, mai spune, 
râzând, Ștefan Coman.

În viaţa fiecărui artist există persoane care 
le marchează existenţa. În acest sens, maestrul 
Ștefan Coman îşi aminteşte cu drag de dirigintele 
din clasa a -V-a, profesorul Sioma Gheorghe, de 
maestrul coregraf Theodor Vasilescu, pe care îl 
descrie ca cel mai mare coregraf al României, 
o enciclopedie în cunoaşterea jocurilor din 
România şi nu numai, dar şi pe maestrul coregraf 
Constantin Gănescu, pe care îl evocă cu nostalgie: 
De la maestrul Gănescu, am împrumutat gesturi, 
metode şi experienţe, îmi spunea mereu: ia de la 
mine ce-i bun şi lasă ce e rău.

Cel mai mult iubeşte jocul, scena şi publicul, 
iar din acest motiv, ne spune cu tristeţe că 
pandemia a reprezentat cel mai dificil moment 
din existenţa sa, explicând: cea mai mare 
satisfacţie este bucuria publicului, iar în aceşti 
doi ani de pandemie am stat departe de ei, 
nereuşind să le aduc bucurie sufletească, hrană 
spirituală.

Și ar mai fi multe de povestit, dar aşteptăm 
nerăbdători „Viaţa ca un spectacol!” şi încheiem 
cu mesajul maestrului pentru publicul său, căruia 
îi transmite: dansează din inimă şi iubeşte ce faci!

Interviu TVR 3, 2020.
Producător Maria Tănase Marin, Cântec şi poveste

Doi prieteni care se cunosc din 1977:
Ștefan Coman şi Marin Barbu,

montând împreună un spectacol coregrafic.



Bun găsit la dumneavoastră, cinstiţi 
gospodari!

Am păşit în luna lui Mart, când iarna îşi dă 
întâlnire cu primăvara şi se târguiesc dacă să facă 
pasul spre vremea călduroasă, spre verdeaţă, spre 
germinare şi încolţire, pregătind pământul să dea 
la iveală noi minuni ale vieţii. În ziua de 21 a lunii 
căreia îi mai spune şi Germănar sau Încolţitor 
ziua se împrieteneşte cu noaptea în echinoxul 
primăverii, făcându-se egale, aşa cum numai 
de două ori în an se potrivesc. În luna aceasta 
se trage prima brazdă de arătură a ogorului sau 
a grădinii, iar prin unele locuri femeile trecute 
prin viaţă, despre care se crede că ar avea darul 
descântecului, iau cu ele din această brazdă, 
spunând că are daruri miraculoase, mai ales pe 
acela al încolţirii, al înmulţirii, al rodirii, treabă 
mult prea serioasă pentru familia de săteni. Câte 
un pumn din brazda aceea se pune la rădăcina 
florilor, în răzoarele de verdeţuri, chiar şi la pomii 
din curte, nădăjduind că în felul acesta vor da 
viaţă bobului sau rădăcinii de acolo.

Se spune că acum, în prag de primăvară, om, 
animal, curte, vie, livadă, e musai a se curăţa 
spre a fi aşa cum i-ar plăcea omului gospodar, iar 
curăţarea şi împrospătarea se face prin arderea 
a tot ce nu-i folositor ogrăzii, prin foc şi prin 
fum. Se strânge din livadă, din curte, din vie, din 
grajdurile animalelor, ce gunoi a rămas de pe 
urma ţintirii animalelor de către ger în grajduri, 
în ocoale şi se scoate în bătături. Gunoiul cel 
bun pentru a face din el ajutor de rodire pentru 
pământ, cu care trebuie îngrăşat pământul şi a-l 
face precum untul, se duce pat ori se duce în 
capul ogorului până se face bun de folosit, iar cel 
rămas şi nefolositor se aprinde.

Oamenii satelor spun că în felul acesta este 
ajutată puterea soarelui, lumina şi strălucirea sa, 
care la timpul acesta nu sunt decât vicleşuguri 
ale vremii, ori că aşa ar fi chemată să sosească 
mai degrabă căldura primăverii. Adică, zice 
ţăranul, să ajute şi el cu forţa lui pentru a se rupe 
frăţia aceea de echinox, când toate sunt egale, 
chiar şi căldura şi frigul, să dea un brânci vremii 
reci să plece şi o mână de ajutor babelor pentru 

Obiceiuri de pe la noi

Nebunii dinaintea postului
Adrian NICOLA

a-şi dezbrăca cele nouă cojoace sau cu câte s-or 
fi înfofolit de la Cap de iarnă şi până acum. 

Cel mai de seamă dintre focuri este acela 
din seara de Lăsatul secului, căci şi acesta, ca şi 
sărbătoarea Învierii, tot după echinox se spune că 
s-ar tocmi. În ziua aceea, lumea satului se adună 
în uliţe, pe dealuri şi în alte locuri din care să se 
vadă mai bine focul lor, se petrece, se chiuie şi se 
joacă în jurul flăcărilor, iar capul jocului schimbă 
deodată drumul roţii în care sunt prinşi oamenii, 
trecându-l printre limbile de foc, pe tăciunii 
încinşi, pentru ca de ei să nu se mai prindă boli şi 
beteşuguri. Iar în alte părţi decât în locul din care 
vin eu se scot şi animalele din grajduri, caii, boii, 
vacile, şi se trec şi ele prin foc pentru a li se spori 
puterea.

Copiilor mai cu seamă, dar şi oamenilor mai 
cu chef de petrecere, cu grija mai mult la pahar 
decât la ce îi înconjoară, li se întinde din negreală 
cenuşii pe frunţi şi pe obraji. În focul acesta 
femeile afumă o bucată de pânză, cu care apoi 
ating toate cele aflate în curţi, acaret, păsăret şi 
animal, pentru ca răul să nu se apropie de ele. 
Alţii îi ating cu cârpa aceea pe copii care se scapă 
pe ei, ori au oasele moi sau suferă de sperietură, 
trăgând nădejdea că în felul acesta se vor lecui.

În noaptea de Lăsatul secului se strigă fetele 
şi femeile, cu toate 
metehnele lor, 
flăcăii păzesc până 
la ziuă fântânile 
din uliţe pentru a 
nu fi spurcate de 
cei care au gând 
rău pentru cei din 
uliţa lor, se aprind 
facle şi se învârt 
în roţi de foc, 
bicele pocnesc 
pentru a speria şi 
a goni iarna, toate 
într-un chef de 
parcă din ziua ce 
urmează toţi ar fi 
ţinuţi flămânzi şi 
însetaţi. 

17



Toate astea se arată precum vârful unei clăi, 
în care tot ai aşezat ce ţi s-a dat de jos, tot ai 
aşezat, până ce moţul clăii nu te-a mai putut ţine 
şi pe tine acolo. Timpul acesta în care s-a adunat 
„fânul” de care spun eu, este o săptămână ce se 
pune înaintea postului mare, în care se mănâncă 
numai brânză ori ce se mai face din ea, numindu-
se Săptămâna brânzei, Săptămâna albă sau 
Săptămâna nebunilor. 

Săptămâna albă i se spune fiindcă se mănâncă 
din cele plămădite cu lapte, iar zilele ei sunt cele 
„albe”: Lunea alba, Marţea alba… Mai au însă 
aceste zile şi alte tâlcuri, căci Lunea albă, sau a 
Burdufului, este cea în care se taie burduful şi se 
scot fundurile putineielor cu brânză, în Joia albă 
sau „Necurată” este voie să se spele cămăşile, 
tot joia, care este şi „a furnicilor”, se fac turte 
de mălai care se pun peste muşuroaie pentru 
ca furnicile să aibă ce mânca, să nu vină în tindă 
sau să le intre în traista cu hrană luată la câmp, 
la muncă. Sâmbăta este a plăcintelor, abia după 
ziua de vineri, cum ar veni, când nu se mănâncă 
nimic decât seara, iar în această Sâmbătă albă 
gospodinele fac plăcinte pe care le împart. S-a 
pus chiar o zi albă în care nu trebuie să-ţi speli 
părul, căci vei încărunţi înainte de vreme, alta în 
care nu trebuie să speli la râu sau la cişmea şi 
câte altele. 

Veţi zice, domniile voastre, poate că atâtea 
obiceiuri îi fac pe oamenii satelor să dea în 
nebunie, le ameţeşte gândurile, poate de aceea 
săptămânii i se zice „a nebunilor”, dar eu bag 
de seamă că nu este tocmai aşa. I se spune 
Săptămâna nebunilor fiindcă oamenii, ştiind că 
le va fi greu în post şi că timpul până să-şi facă 
mendrele cum vor este destul de lung, umplu 
săptămâna aceea cu tot felul de nebunii, de 
parcă ar veni sfârşitul lumii şi nu ar mai avea timp 
de veselie, cânt şi voile făcute oricăruia dintre ei. 
Parcă ar fi nişte copilandri, dar mari, care-şi văd 
de jocurile şi năzdrăvăniile lor. 

În săptămâna aceasta pe uliţele satelor 
şi târgurilor de altă dată se iveau mulţime de 
circării, oameni pe picioroange, alţii mascaţi în 
piei de animale, cu dinţi de fasole şi ochi rotunzi, 
ca de mâţă, cu bărbi de ţap şi păr din lâna oii, ori 
numai boiţi în fel şi chip ca să nu-i mai cunoşti, să 
nu râdă apoi lumea de cât de nebun este cutare. 
Bărbaţii şi muierile îşi schimbau straiele între ei 
şi începeau scălămbăielile, trasul de brăcinar al 
oamenilor ce treceau pe uliţi văzându-şi de ale 
lor şi câte altele. Vinul curgea, iar alaiul având în 
frunte o mireasă ce nu era nici fată, nici muiere 
şi un mire care nu era nici flăcău, nici bărbat, 
colinda pe la casele oamenilor primind băutură 
pentru glumele lor, până ce ajungeau la margine 
de sat unde îşi puneau „cununile” din mlădiţe şi 
mărăcini, închipuind o nuntă din cele cu cununii. 
Nimic din ce era veselie şi „nebunie” nu era oprit 
acum, nici de râsul satului, cea mai de seamă lege 
care te oprea a veni împotriva legii şi a omeniei, 
nici de frica de pronia cerească, cea care nu te 
lăsa a trece dincolo de ceea ce chipurile zugrăvite 
în biserică te-ar fi oprit a face, nu-i speria.

Și nu ar fi fost numai cele măscări şi glume 
ale cetelor vesele cea mai mare dintre nenorociri, 
dacă nu ar fi fost însoţită adesea de luatul 
banilor câte unui amărât chiar de acolo de unde 
îi ţinea el pitiţi, legaţi în batistă, adică din sân, 
de şterpelitul pungii vreunui negustor ori a celor 
vândute de precupeţi la piaţă sau băutul la birt 
fără a plăti birtaşului. Să nu vă mai spun că s-au 
văzut ani în care câte o fătucă lipsită de minte s-a 
lipit de alaiul acestora şi nu s-a mai întors acasă 
decât cu burta la gură.

Toate astea se petreceau mai mult acolo 
unde erau case multe şi oameni mulţi, unde te 
puteai pierde printre boituri şi scălămbăieli, căci 
în satul pios şi cuminte mai greu ar fi fost ca un 
om cu mintea întreagă să se măscărească doar 
pentru a începe mai cu spor postul cel mare. În 
vremea aceasta de început al postului, oamenii 
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din vetrele satelor căutau pe lângă uluci şi în 
afundul grădinilor după urzici, ştevie, leurdă şi 
ce buruieni au mai prins a scoate capul către 
lumină, scotoceau în podul casei după nuci şi 
prune sau alte poame uscate ori afumate, căci 
era rost a posti de multe din cele ce le erau pe 
plac şi le aveau la îndemână. 

Și aşa, cu Săptămâna brânzei sau Săptămâna 
albă, numită şi Săptămâna nebunilor încheiată, 
venea Lăsatul secului, când oamenii nu aveau 
doar grija mâncării şi a băuturii, o cinsteau şi 
pe cea a sufletului. De Lăsatul secului, oamenii 
cei cumsecade şi îngăduitori, robii pământului, 
bărbaţi, femei şi copii, porneau laolaltă pe la 
casele părinţilor, ale naşilor sau celor care i-au 
moşit la naştere, le băteau în porţi şi le intrau 
în case, cerându-le iertare pentru vreo greşeală 
făcută cu voie sau fără de voie. Apoi le pupau 
mâna celor faţă de care au fost şi vor fi datori în 
cuget şi în faptă cât vor trăi, rugându-i de iertare, 
chiar dacă nu ştiau să le fi greşit cu ceva. Căci 
omul multe face şi adesea crede că toate le-a 
făcut bine, dar cât adevăr zace în ce face şi ce 
spune, nu doar el este în stare a judeca.

Aici, pe tărâmul dintre apa marelui fluviu 
şi marea cea mare, am găsit oamenii ocupaţi 
în vremea aceasta, de dinaintea postului, mai 
degrabă de a-şi curăţa, ţesela, găti cu panglici şi 
zurgălăi caii, de a-i deprinde la muncă şi alergat, 
fiindcă se apropie zilele lui Sân Toader, iar la 
întrecerea de „Încuratul cailor” le-ar fi plăcut a 
zări pe capul calului lor coroniţa de salcie şi în 
chimir câţiva bani de pe urma acestuia.

Pe pământul dobrogean, mai abitir decât 
prin alte părţi, la Lăsatul secului oamenii, mai 
ales cei tineri, băteau halviţa, iar obiceiul poate 
dăinuie şi acum prin satele Dobrogei. Băieţii şi 

fetele se aleg câte doi, un el şi o ea, li se legau 
mâinile la spate, iar prin faţa lor se trecea bucata 
de halviţă aninată de o sfoară pentru ca aceştia 
să o prindă cu gurile. Cea sfoară buclucaşă se 
mişca sus şi jos, într-o parte şi în alta, iar gurile 
celor doi căutau a o prinde, aşa că feţele lor se 
murdăreau de halviţă, muşcând din bucata dulce 
taman când aceasta le pleca de lângă buze, spre 
hazul pricitorilor. Răsplata celor doi tineri legaţi 
era cel mai adesea că erau unul în ochii celuilalt, 
că adesea buzele li se întâlneau fără ca cineva să 
le spună că nu se cade asemenea „blestemăţie”. 
Și nu de puţine ori, mândra şi flăcăul ce alergau 
spre a prinde halviţa, aveau să se ia cu cununie, 
aşa cum se cade.

Heeei! Cu un obicei, cu altul, mai toţi 
oamenii satelor ştiau că va veni vremea grea a 
postului, dar şi a muncilor primăverii, gătindu-se 
ca nimic din ce li se putea întâmpla să nu-i prindă 
fără toate cele împlinite. Știau ei rostul la toate şi 
„jocurile” de altă dată, ce par acum mai degrabă 
ale copiilor, veneau să-i scoată din amorţeala 
iernii în care abia scoteau nasul afară, iar atunci 
o făceau cu el sub gulerul cojocului.

Tata-mare, om blând şi îngăduitor de felul 
său, privea la cei tineri cum adună gunoiul şi-l 
pregătesc pentru focuri de purificare, iar un 
zâmbet îi înflorea în colţul gurii. „Uită-te la ei 
cum izidesc gunoiul, în loc să-l ardă în livadă când 
bruma se găteşte a cădea peste mugurul abia 
spart al florii pomilor!” Poate avea şi el dreptate, 
poate nu. Omul avea nevoie, are şi acum, şi de 
frunte descreţită, căci viaţa nu-i făcută doar din 
muncă şi post.

Al dumneavoastră, cu smerenie,
Adrian

Foto: Adriana DRAGOMIR



Avem privilegiul să asistăm la ducerea până 
la capăt, cu fervoare, de către prozatorul Adrian 
Nicola, a unui proiect literar amplu şi îndrăzneţ, 
dedicat Câmpiei Olteniei din jurul Segarcei, satului 
şi oamenilor aparţinând acestei geografii, de care 
autorul e legat prin naştere. Este vorba despre 
trilogia „Un pământ mult visat”, formată din 
romanele: „Prizonierul” (2017, 473p.), „Lazaretul 
demagogilor” (2021, 437p.) şi „Corul muţilor” 
(2022, 470p.), care impresionează prin realismul, 
puterea de analiză şi evocare a perioadei 
postbelice, de la impunerea comunismului de 
către trupele bolşevice ruseşti în ţara noastră 
şi până la izbăvirea de această „ciumă roşie” în 
zilele de la sfârşitul lui decembrie 1989.

Romanele în discuţie conturează o frescă 
densă, sugestivă a timpurilor la care facem 
referire. Ele au beneficiat de o experienţă de 
viaţă personală dintre cele mai complexe, cu care 
nu mulţi autori se pot lăuda, de o documentare 
excepţională, la care puţini au acces, şi de o 
punere în pagină cu talent a tuturor secvenţelor, 
într-o arhitectură originală, pentru a crea şi 
menţine unitatea, vigoarea şi continuitatea 
fluxului epic în ansamblu, dar şi individualitatea 

Cărți ale satului românesc

„Un pământ mult visat”
Ovidiu DUNĂREANU

şi consistenţa fiecărui volum în 
parte.

Apoi, această trilogie se 
impune prin conturarea destinului 
tensionat al lui Iorgu Tănăsache 
(poreclit Prizioneru), ţăran din 
Segarcea, care, întors dintr-
un lagăr de muncă forţată şi 
reeducare din măreaţa Uniune 
Sovietică, nu mai găseşte nimic 
normal din ce îi aparţinuse. În 
locul tuturor valorilor dragi inimii 
sale, Prizioneru descoperă o lume 
întoarsă pe dos. Satul, spre sfârşitul 
deceniului cinci al secolului trecut, 
se află în vâltoarea instalării 
formei monstruoase de organizare 
a muncitului gliei, gospodăria 
agricolă colectivă. Forţaţi să intre 
în aceasta, complet schimbaţi, 
oamenii în marea lor majoritate 

preferă să tacă, să sufere şi să se supună speriaţi, 
lipsiţi de curajul şi mândria lor de altădată.

Iorgu Tănăsache, cu toate cele îndurate în 
lagăr, cu toate cele văzute şi suportate la venirea 
în sat, între ai săi, rămâne în interiorul lui un 
ţăran neschimbat, de o cinste şi de o rezistenţă 
sufletească impunătoare, care nu se poate lăsa 
ademenit de neadevărurile din jurul său. El se 
trage din stirpea îndătinată a ţăranului român 
care nu poate trăi fără pământul lui mult iubit 
şi visat; fără acesta, el nu-şi vede rostul în lume, 
nu-şi găseşte echilibrul şi locul în viaţă. Iorgu 
Tănăsache ştie să stea de vorbă cu cerul şi cu 
stelele şi e în stare să descifreze semnele arătate 
de ele cum nimeni altul nu o poate face. Unui 
asemenea om este în stare cineva să-i înfrângă 
convingerile, să-i nimicească trăirile cu te miri 
ce himere colectiviste? Să-i spulbere bucuria 
de a se tăvăli prin iarba de pe bucata sa de 
ogor? Nicidecum, dovedeşte autorul. Îndârjirea 
ţăranului din el de a nu ceda în faţa celor ce 
voiau să-i impună un trai nepotrivit cu spiritul lui 
independent şi integru asigură, pe tot parcursul 
trilogiei, încărcătura dramatică a acesteia.

Un astfel de om, trecut prin încercări 
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incredibile, dar rămas stăpân pe sine, absolvit 
de orice vinovăţie, are tăria şi încrederea, alături 
de Mitrana, noua şi mai tânăra lui nevastă, 
să înceapă viaţa de la capăt. Amândoi, odată 
jurându-şi credinţă, hotărăsc şi se mută de la 
Segarcea la Caraiorgu, o zonă de o pustietate şi un 
pitoresc fără seamăn, departe de încrâncenările 
şi provocările de până atunci, unde îşi găsesc 
liniştea.

Despre traiul şi iubirea lor la Caraiorgu, 
despre ieşirile la Segarcea şi la Craiova, despre 
întâmplările şi oamenii aduşi în prim-plan de ele, 
despre anii de maturitate ai eroului, corespunzând 
cu cei de vârf ai G.A.C.-ului şi socialismului, 
despre moartea Mitranei şi părăsirea acelui loc 
izolat se ocupă, în aceeaşi manieră cuprinzătoare 
şi dinamică, romanul al doilea al trilogiei, volum 
ce poartă un titlu provocator, de o ironie rafinat-
dizolvantă, „Lazaretul demagogilor”.

Just remarcă istoricul şi criticul literar 
Titi Damian în cronica făcută acestuia în 
revista „Litere” (nr.10, oct. 2021, p. 50-53): 
„Originalitatea şi modernitatea romanului 
nu mai pot fi puse la îndoială. Și nici talentul 
autorului, care dă literaturii române unul dintre 
puţinele romane care se ocupă de frământările 
începutului de socialism original românesc”. Și 
tot el apreciază că finalul cărţii este o „poartă 
întredeschisă (…) spre cel de-al treilea volum pe 
care cititorul pare că îl aşteaptă, să vadă unde-l 
mai conduce destinul pe acest prizonier al vieţii 
şi al morţii”.

Și iată că acest roman nu întârzie să apară. 
Vine provocator, aşa cum se prefigura, luând 
înfăţişarea cărţii de faţă, „Corul muţilor”. 
Constituit din două părţi, „Copiii ţăranilor” şi 
„Procesul”, acesta continuă povestea răvăşitoare 
a lui Iorgu Tănăsache (Prizioneru) la vârsta 
bătrâneţii. Și nu o continuă oricum, ci cu un fast 
şi cu o vervă a povestitului de invidiat.

În prima parte, „Copiii ţăranilor”, Iorgu 
Tănăsache, de unul singur sau însoţit de ginerele 
său, avocatul şi scriitorul Alexandru Blănaru, 
un personaj de anvergură în desfăşurarea 
evenimentelor, pleacă să-şi viziteze, la Segarcea 
şi Craiova, prin localităţile din vecinătatea 
acestora, rudele apropiate ori mai îndepărtate, 
copiii, ginerii şi nurorile, nepoţii, prietenii şi 
cunoştinţele din tinereţe. Face gestul acesta pur 
şi simplu, din plăcerea de a-i revedea şi de a se 
bucura de reîntâlnirea şi statul de vorbă cu ei.

Toate ieşirile în lume, din izolarea în care 
Iorgu îşi impusese să trăiască, sunt pentru autor 
tot atâtea situaţii prielnice pentru a contura 
o galerie de portrete admirabile, pentru a 
reconstitui episoade importante din existenţa 

multora dintre protagonişti. Atât Prizioneru, cât şi 
Alexandru Blănaru au darul povestitului. Și unul, 
şi celălalt, când se apucă să istorisească sau să 
converseze, aproape că uită să-şi mai stăvilească 
această plăcere. Pendularea discuţiilor între ce a 
fost cândva şi ceea ce se petrece în prezent pune 
în lumină două feluri de a fi, complet schimbate 
şi ireconciliabile. Jocul acesta dintre cei doi 
naratori principali – Iorgu Tănăsache, ţăranul, 
povestind la persoana a treia, şi Alexandru 
Blănaru, intelectualul, relatând la persoana întâi 
– se dovedeşte extrem de benefic în configurarea 
frescei omeneşti şi social-politice pe care autorul 
şi-a propus să ne-o fixeze în memorie.

Iar în minte ne vor stărui: imaginile oamenilor 
de la ţară, învăţaţi să trăiască liberi şi nehărţuiţi 
de nimeni, care acum se chinuie să facă naveta 
la fabricile şi uzinele din oraş pentru salarii 
de nimic; lumea descoperită de Prizioneru la 
bătrâneţe, „o lume numai de hoţi, descurcăreţi, 
plini de bani şi îndrăzneală, fluierând pe lângă 
amărâţii care n-au ce să mănânce”; portretele 
fizice şi morale ale celor pe care el i-a cunoscut şi 
l-au ajutat sau nu, oameni ascunşi prin spitale să 
nu fie găsiţi de Securitate; figurile unor indivizi, 
foşti activişti de partid intraţi în dizgraţie şi ajunşi 
la munca de jos, vânzând legume prin piaţă ori 
lumânări pe la biserici; alunecarea spre decădere 
a comunismului, când marea masă a populaţiei 
începe să-şi piardă încrederea în partid şi în 
„conducătorul lui iubit” şi să îngroaşe cozile la 
lapte şi pâine; apucăturile temuţilor şi semeţilor 
şefi de la partid, buluciţi la putere şi deprinşi 
cu şmecheria, minciuna şi nepăsarea; facem 
cunoştinţă cu abuzurile miliţienilor de rang 
înalt, cruzimea, corupţia, traficul de influenţă, 
înstrăinarea, neajunsurile umilitoare şi oboseala 
din sate şi oraşe...

Evocările realizate în această primă parte 
a romanului urmăresc progresiv accentuarea 
indignării şi revoltei mocnite a oamenilor. Ne 
aflăm dincolo de jumătatea deceniului de 
restrişte 1980-1990, când începe să se vorbească, 
pe şoptite, despre manifestele apărute, care 
îndeamnă oamenii la nesupunere şi revoltă, 
despre primele greve şi arestări; societatea în 
care se trăieşte alunecă precipitat pe marginea 
prăpastiei pe care, oarbă, şi-a săpat-o singură; de 
unde şi pricina unei frici, deznădejdi şi supărări 
generale, care stau să explodeze.

Partea a doua a romanului, „Procesul”, la 
fel de expresivă, continuă să aducă în atenţie o 
serie nouă de personaje şi de întâmplări cu roluri 
însemnate în destinul lui Iorgu Tănăsache; să 
adune şi să întregească motivaţiile şi aspectele 
hotărâtoare din viaţa imediată, ce aveau să ducă 
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până la urmă la prăbuşirea colosului minciunii, 
care era socialismul de sorginte autohtonă 
propovăduit de Ceauşescu.

Monumentalul personaj, ţăranul şi olteanul 
Iorgu Tănăsache, zis şi Prizioneru, crede în 
dreptate, dar el are „dreptatea sa”, aceea 
moştenită de la o categorie istorică de ţărani 
cinstiţi cu ei şi cu ceilalţi. „Oamenii din Segarcea 
mea nu se lasă călcaţi în picioare” – afirmă el. 
Îmbărbătat de acest orgoliu ancestral, ce l-a 
călăuzit dintotdeauna, ca să arate că nu este 
altfel decât înaintaşii săi, după o îndelungată şi 
justificată chibzuială, legendarul personaj dă 
Statul în judecată pentru a-şi recupera bucata de 
pământ luată, fără vrerea lui, la G.A.C., în timp ce 
pătimea ca prizonier în lagăr.

Un demers formidabil, de un curaj năucitor, 
fără precedent în câmpia colectivizată a 
emblematicei Segarcea (în traducere liberă din 
latină: un pământ mult visat), acţiune în care 
este secundat de devotatul său ginere, avocatul 
şi scriitorul Alexandru Blănaru, cel de-al doilea 
personaj-cheie şi de anvergură al cărţii, după 
cum am afirmat. 

Începerea procesului, înfăţişările la acesta, 
tergiversările, şicanele care li se fac, piedicile care 
li se pun, atât lor cât şi martorilor reduşi la condiţia 
de părtaşi muţi, figurile judecătorilor obtuzi, fără 
prestanţă, prelungiri ale politrucilor şi securiştilor 
care-i manipulează, ne îndreptăţesc să credem 
că asistăm la o tragi-comedie absurdă. Un 
proces regizat din culise, în care totul se întoarce 
împotriva lui Iorgu şi a ginerelui său, avocatul. Un 
proces care, în cele din urmă, nu duce la niciun 
rezultat. O justiţie lipsită de coloană vertebrală, 
defavorabilă oamenilor. Pe parcursul judecăţii, 
dialogurile dintre reclamant şi apărătorul său 
se fac remarcate prin încărcătura acuzatoare şi 
sarcasmul fără echivoc, subtil-disimulat, specific 
numai celor de origine oltenească. În tot acest 
timp, Alexandru Blănaru nu se dezminte nici 
el şi rămâne un garant integru al adevărurilor 
afirmate de socrul său.

Repercusiunile, pentru un asemenea afront 
adus Statului comunist, nu întârzie să apară: 
supravegheri, ameninţări, chiar şi o tentativă de 
accidentare şi de eliminare fizică a lor.

Capitolele „Surpriză după surpriză”, „Nuntă 
fără mire”, „Corul muţilor”, „Femeia în rochie 
albastră”, „De-ale nunţii”, „Radu de la Afumaţi”, 
„Tudorel”, „Revoluţie şi trădare”, „Chemarea din 
vis” amplifică farmecul, pregnanţa şi tensiunea 

acestei a doua părţi a romanului.
Oamenii se abţin cu greu să nu vorbească 

despre ceea ce vorbeşte pe ascuns o ţară întreagă: 
foame, frig, frică, întuneric, strâmbătate. Dar iată 
că vine şi momentul mult aşteptat al Revoluţiei, 
când în data de 17 decembrie 1989, la Timişoara, 
locuitorii ies temerari în stradă şi îşi cer drepturile 
şi libertatea. Oltenii încep să se adune, şi ei, în 
zilele ce urmează, şi să-şi strige răspicat, fără 
frică, păsurile, cu capul sus, nu cu fruntea plecată, 
descumpăniţi şi cu gura acoperită cu palma ca 
până atunci.

Asistând la imensa şi dezrobitoarea 
schimbare din jurul lui, resemnat, considerându-
se „bătut în procesul cu Statul”, Iorgu Tănăsache 
îşi găseşte izbăvirea în dragostea pentru cei 
apropiaţi din familie. De Crăciun, are un vis 
ciudat, în care îi apar nevestele plecate la cele 
veşnice, Victorina şi Mitrana, împreună cu Coralia 
Ghiţescu, o altă făptură apropiată inimii sale, pe 
care o ştia în viaţă. Voioase, femeile îl rugau să 
nu mai întârzie şi să vină la ele. Visul îl pune pe 
gânduri, nemaiştiind ce să creadă. În aceeaşi 
zi, la spital, după cumplitul şoc de a o vedea 
pe Coralia moartă şi pe fiul lui cel drag, Tudorel 
Tănăsache (T.T.), militar de carieră, participant 
special la lupta împotriva teroriştilor, răpus de 
răni îngrozitoare, Prizioneru nu mai are puterea 
să îndure şi se stinge, şi el, în braţele fiicei sale, 
cu „zâmbetul şi bucuria pe chip şi mâna căutând 
copilul nenăscut” peste pântecul acesteia.

Ca şi celelalte romane, şi cel de faţă, care 
închide trilogia, este scris cu dezinvoltură şi 
dăruire. Folosind procedee stilistice şi epice 
dintre cele mai convingătoare, Adrian Nicola 
edifică o carte ce îşi coordonează numeroasele 
capitole într-o curgere coerentă, vie, creând 
impresia unei desfăşurări cinematografice 
plurivalente.

Trecerea lui Iorgu Tănăsache, de la tinereţe 
până la bătrâneţe, prin mai multe ipostaze ale 
vieţii colectiviste, iluzorii şi dezamăgitoare, 
este demonstraţia cea mai clară că o astfel de 
utopie e incompatibilă cu felul de a fi al ţăranului 
român, fire liberă, dârză, realistă, vrednică, greu 
de constrâns. 

Trilogia lui Adrian Nicola, Un pământ mult 
visat, constituie una dintre cele mai reuşite 
creaţii epice, din ultimele decenii, de la noi, care 
se integrează strălucit literaturii satului şi sudului 
românesc.



În 2019, omagiind Centenarul Marii Uniri şi 140 de ani de la revenirea 
Dobrogei la Ţară, Centrul Cultural Judeţean ,,Teodor Burada” scoate la 

lumină o ediţie anastatică a lucrării O călătorie in Dobrogea de Teodor 
T. Burada. Tipărirea monografiei este binevenită, mai ales că 

tânăra generaţie nu ştie cine este această mare personalitate, 
nu se aminteşte nimic despre contribuţia cărturarului ieşean 

ori despre folclorul românesc nicăieri în programa şcolară 
preuniversitară şi nici cărţile esenţiale ale unor etnografi 
renumiţi nu au mai fost retipărite din cauza lipsei de fonduri 
sau, probabil, din rea voinţă, fiindcă în era contemporană, 
consumistă, valorile spirituale şi culturale, naţionale, nu 
fac parte din priorităţile globaliştilor. Mărturisesc că am 
vrut să citesc volumul O călătorie in Dobrogea despre care 
auzisem la Colocviile ,,C. Brăiloiu” de la Academia Română, 

dar nu am găsit cartea, de aceea m-am bucurat când, în 
data de 28 decembrie 2021, în cadrul şedinţei de redacţie a 

revistei Datina, Doina Voivozeanu, vorbind despre proiectele 
Centrului Cultural Judeţean ,,Teodor Burada”, a menţionat că a 

tipărit seria anastatică a patronului spiritual al acestei instituţii de 
cultură, ediţie îngrijită de conf. univ. dr. Aurelia Lăpuşan, tehnoredactor 

fiind Traian Mircea Voineagu, reproducând cartea din 1880, apărută la Iaşi.

Reconstituiri

Actualitatea lui Teodor T. Burada (l)
Anastasia DUMITRU

O personalitate enciclopedică

Teodor T. Burada, acest cărturar erudit, 
a avut multiple preocupări, fiind un excelent 
folclorist, etnograf, muzicolog, istoric al teatrului 
şi memorialist. A înţeles că menirea sa nu este cea 
de militar, de aceea a abandonat cadeţia, apoi a 
devenit elev la Academia din Iaşi, fosta Academie 
Mihăileană şi student la Facultatea de Drept a 
Universităţii din Iaşi, continuându-şi studiile la 
Paris, la Facultatea de Drept şi la Conservatorul de 
Muzică, fiind primul student din Moldova înscris 
la această instituţie. Revenind în ţară, a fost 
magistrat, însă a înţeles că nici acest domeniu nu 
îl mulţumeşte, ci a resimţit chemarea spre sfera 
didactică, angajându-se profesor de vioară şi de 
teoria muzicală, ultima parte a vieţii dedicând-o 
vocaţiei pedagogice, publicistice şi cercetării 
folclorului românesc. Pe lângă volumul O călătorie 
in Dobrogea, a publicat mai multe studii: Datinile 
poporului român la înmormântări, 1882; Cântece 
de miriologhi «bocete» adunate din Macedonia, 
1883; Datinile la nunţi ale populului armânescu 

dintru Macedonia, 1889; Obiceiuri, la naşterea 
copiilor poporului din Macedonia, 1892; Pomul 
Crăciunului, 1898; Datini la poporul român, 
Colinda cu buhaiul, 1898; Priveghiul la morţi, 
1901, la care se adaugă studii despre folclorul din 
Bucovina şi din Basarabia. Aceste cărţi esenţiale 
îmbogăţesc fondul etnografiei româneşti. Cel 
care a fost membru corespondent al Academiei 
Române, propus de B.P. Hasdeu, a cules bocete 
din mai multe zone geografice, fiind printre 
primii care a înţeles valoarea bocetului ca specie 
atât de variată, prezentă în toate provinciile 
istorice româneşti, mărturii pe care le găsim şi în 
literatura sa memorialistică. 

În urma călătoriei prin Dobrogea, Teodor 
T. Burada publică întâia monografie dedicată 
provinciei eliberate în urma Războiului de 
Independenţă din 1877. Cu un deceniu 
mai devreme, Mihai Eminescu pornea în 
peregrinările prin ţară pentru a culege folclor, 
manuscrisele aveau să fie cuprinse în volumul 
Poezii populare din colecţia Eminescu şi în ediţia 
Literatură populară, I, publicată de Chendi în 

23



1902. Străbaterea provinciilor româneşti de către 
Eminescu este atestată de documente sigure. 
În Materialuri etnologice,1 poetul mărturiseşte 
că din copilărie a cunoscut viaţa românilor sub 
diferitele ei aspecte, fiind atras de sătenii din 
Ipoteşti şi că adesea colinda întreaga regiune 
a Bucovinei. Gimnazistul a plecat pe jos de la 
Cernăuţi spre Botoşani, străbătând un areal 
românesc bogat în cântece şi obiceiuri. În Geniu 
pustiu, găsim dovezi din care reiese cunoaşterea 
regiunii Mureşului. Însoţind trupa lui Pascaly, 
Eminescu a cutreierat Ardealul şi Banatul, după 
cum rezultă din studiul lui I.E. Torouţiu.2 La 
Sibiu a fost în iunie 1868, la Arad în luna august 
a aceluiaşi an. În iulie 1869 este la Cernăuţi cu 
Pascaly.3 Și pentru cunoaşterea Olteniei sunt 
documente, Eminescu transcrie în caietele sale 
doine, bocete, legende, o varietate de cântece 
populare. Preocuparea lui pentru poveşti reiese 
din transpunerea pe plan literar a unei experienţe 
personale lăsate într-un ms. de prin 1873: ,,Și în 
ochi mi-ncremeniră/ Multe-icoane şi poveşti,/ 
Precum iarna se încheagă/ Flori de gheaţă pe 
fereşti”. (Ms. 2280, f. 28. Prelucrate, versurile 
au trecut în Scrisoarea V). Și după înapoierea de 
la studiile din străinătate, Eminescu manifestă 
aceeaşi dorinţă de a valorifica folclorul. Într-o 
scrisoare din 8 noiembrie 1874, el comunică 
Veronicăi Micle că în acele momente era 
preocupat de cronice şi de cântecele noastre 
populare, de unde se inspira. Ca director al 
Bibliotecii Universităţii din Iaşi, el îşi propune 
să înzestreze instituţia cu cărţi şi manuscrise 
de valoare. Într-un raport din 16 martie 1875 
susţine că biblioteca ar trebui să achiziţioneze 
manuscrisele de literatură populară Proorocia 
lui Agathangel (1817), Minunile Maicii Domnului 
(din sec. XVIII) şi o Astrologie. După venirea la 
Bucureşti, pe lângă publicistică, are aceleaşi 
preocupări despre care îi mărturisea lui Mite 
Kremnitz de „bucuria copilărească” pe care o 
simţea citindu-l pe Creangă.4 Eminescu ştia tot 
ce se scria prin reviste, cunoaşterea literaturii 
populare devenind o pasiune constantă. În 
acest sens, face sacrificii pentru a achiziţiona 
manuscrise rare. Mite Kremnitz, în Amintiri 
fugare, ne spune că poetul şi-a amanetat paltonul 
pentru a putea cumpăra un manuscris vechi.5 

1. Timpul, VII, 1882, 8 aprilie.
2. Studii şi documente literare, vol. IV, p. 138, apud M. 
Eminescu, Opere V, Literatura populară, ediţie critică de 
D. Murăraşcu, Bucureşti, Editura Grai şi suflet – Cultura 
Naţională, 2000, p. XX.
3. Ei l-au văzut pe Eminescu. Antologie, ediţie, note, 
bibliografie de Cristina Crăciun şi Victor Crăciun studiu 
introductiv şi cronologie de Victor Crăciun, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1989, p. 87-88.
4. Amintiri fugare despre Eminescu, I.E. Torouţiu, Studii şi 
documente literare, vol. IV, p. 28.
5. I.E. Torouţiu, Studii şi documente literare, vol. IV, p. 23.

Teodor T. Burada a fost coleg cu poetul 
naţional la cenaclul Junimea, condus de Titu 
Maiorescu, ambii colaborând şi la prestigioasa 
revistă Convorbiri literare. Ei au înţeles rolul 
literaturii populare, au valorificat sursele 
folclorice, nu numai că au scris despre importanţa 
cunoaşterii etnografiei, a istoriei şi arheologiei, 
ci au cules folclor. Ambele personalităţi au 
călătorit în Dobrogea şi au evocat tărâmul dintre 
ape, peregrinări făcute la câţiva ani diferenţă, T. 
Burada în anul 1880, iar Eminescu doi ani mai 
târziu. Creatorul Luceafărului a vizitat Dobrogea 
şi s-a bucurat în vara anului 1882 de frumuseţea 
mării, apoi a fost în pădurea din preajma peşterii 
Sfântului Andrei, izvorul lui Eminescu este o 
dovadă a trecerii poetului pe acolo. Poemul 
Călin (file din poveste), cu cele două nunţi, 
descrie nuntirea dintre regnuri diferite: mirele 
– un fluture, şi mireasa – o viorică se spune că 

ar fi fost inspirat din realităţile dobrogene unde 
poetul ar fi asistat la o astfel de ceremonie cu 
miri din straturi sociale diferite, iar un călugăr ar 
fi binecuvântat ceremonia la care ar fi participat 
întreaga comunitate simbolizată prin gâzele care 
pornesc o nuntă în codru, alături de nunta fiului 
de împărat, un alt fel de diversitate în unitatea 
bucuriei, o comuniune a nuntirii nu doar a 
florei cu fauna, ci şi a terestrului cu cerul, la 
care au participat soarele şi luna, într-un cadru 
personificat, specific literaturii noastre populare. 
Și Mihai Eminescu şi Teodor T. Burada au dedicat 
studii provinciilor româneşti răpite pentru a 
demonstra continuitatea românilor care suferă 
din cauza ,,terorii istoriei” (expresie a lui Mircea 

1875. Coperta Almanahului realizat de Burada
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Eliade). Despre contribuţia lui Eminescu am 
scris în cartea Vocaţia mărturisirii, 2, Încolţirea 
Basarabiei, Editura Fundaţiei Memoria, Bucureşti, 
2020, capitolul Predecesorii Marii Uniri). Teodor 
T. Burada a fost preocupat de cercetarea 
folclorului din Bucovina şi din Basarabia şi a 
publicat prima monografie a Dobrogei, realizată 
în urma călătoriei în ţinuturile revenite la patria-
mamă. 

O călătorie in Dobrogea

Volumul lui Teodor T. Burada debutează cu un 
capitol în care autorul prezintă scopul publicării 
acestei monografii, propunându-şi ,,a studia 
credinţele, datinele şi obiceiurile Românilor ce 
locuesc acolo, înconjuraţi de atătea elemente 
străine, şi a aduna poesiile lor populare, singura 
avuţie intelectuală ce posed”.6 Folcloristul face 
apel la istorie pentru a dovedi, cu documente, 
că Dobrogea este un ţinut românesc. Este citat 
hrisovul domnitorului Radu-Negru Voievod din 
1379, păstrat în Arhivele statului, în care acesta 
se intitula „Stăpân al ambelor maluri a Dunării 
pană la Marea-Neagră şi a oraşului Silistra”. Sunt 
amintite numeroasele legende şi o inscripţie 
dintr-o biserică de lângă Gladova, numită 
„Manastiriţa”, pe frontispiciul căreia se citeşte 
inscripţiunea ,,Domnul Radu”. Dobrogea a fost a 
Țării Româneşti pe timpul lui Mircea I Basarab, 
după cum menţionează Teodor T. Burada, citând 
actul din 1387 în care domnitorul se declară 
,,Domn al întregii ţeri Ungro-Române… până în 
Marea Neagră”. Acelaşi titlu este atestat în alte 
trei documente aparţinând lui Mircea cel Bătrân 
din anii 1393, 1399 şi 1406. De asemenea, în 
1439, unul dintre fiii lui Mircea Vlad Dracu se 
intitulează ,,Domn şi stăpânitor a întregii ţeri 
Ungro-Române… până în Marea Neagră”.

La fel cum făcea şi Dimitrie Cantemir, în 
Descrierea Moldovei, Teodor Burada se referă 
la relief, dar şi la populaţia sărăcită. Pelerinul 
foloseşte enumeraţiile şi epitetele pentru 
a prezenta suprafaţa foarte neregulată a 
Dobrogei: cu ,,dealuri inalte, piscuri, colnice, 
văi profunde şi şesuri întinse, compuse cea 
mai mare parte din nisip amestecat cu uscături 
vegetale, care constituie un strat bun şi mănos 
pentru semănături, dar are defectul că nu ţine 
umezeală.”7 Sunt enumerate principalele păduri 
din Dobrogea dintre Măcin şi Isaccea, Baba-
Dag etc., nefiind de acord cu tăierea copacilor 
bătrâni. Călătorul este cuprins de jale când 
vede localităţile distruse din cauza războiului. 

6. Teodor T. Burada, O călătorie in Dobrogea, Iaşi, 1880, 
ediţia anastatică, 2019, Constanţa, p. 3. Textul respectă 
normele ortografice ale tehnoredactării din ediţia 
princeps.
7. Ibidem, p. 5.

,,Căletorind prin interiorul Dobrogiei şi mai ales in 
districtul Chiustendje, am remas pătruns de jale, 
vezend calamităţile şi pustierile făcute de ultimul 
resboiu; oraşe distruse, sate întregi nimicite cu 
desăvîrşire, încât abia se mai cunoaşte că prin 
acele locuri a locuit oameni; petrele cimitirelor 
mai dovedesc încă căletorului că în apropierea lor 
a fost cândva aşezări omeneşti.”8 Oamenii trăiau 
în mizerie, deoarece lipseau mâncarea şi apa 
potabilă, apă care cu greu era scoasă din fântâni 
adânci, cu o roată învârtită de cai. Oamenii 
se îndeletniceau cu ,,agricultura pastorală”, 
adunând nutreţ. Sunt descrişi ,,păstorii Români 
Mocani”, care călătoreau din Transilvania în 
Dobrogea şi practicau transhumanţa milenară, 
cu un număr de peste un milion de oi, pe care 
le avuseseră înaintea războiului, dar care se 
împuţinaseră. ,,Păstorii Mocani sunt foarte 
primitori şi îndatoritori. In călătoria mea, mi s'a 
întâmplat mai de multe ori a mânca pe la stâni, 
şi pe ori unde am fost găzduit cu cea mai mare 
bunăvoinţă; voind a-i mulţămi pentru îngrijirea 
şi merindele ce mi se dăduse, nicăiere n'au 
vrut să primească vre-o plată, spunendu-mi-se 
că merindele sunt date de Dumnezeu, şi nu se 
cade a se lua plată de la drumeţ pentru hodina 
şi mâncarea lui. Acest obiceiu se păstrează 
la toţi păstorii romani ori in ce ţară se află 
ei”.9 Ospitalitatea este o constantă nu doar a 
românilor dobrogeni, ci a întregului neam din 
tot arealul vechii Dacii, calitate la care se vor 
referi şi alţi călători poposiţi pe meleagurile 
noastre, virtute de care vor profita, din păcate, 
mulţi străini care nu au mai plecat de aici sau 
care, fiind primiţi cu multă generozitate, au scos 
la mezat bogăţiile ţării. Un alt obicei care însă a 
dispărut era conservatorismul românilor care nu 
acceptau să-şi căsătorească fetele în ţări străine: 
,,căci părinţii nu consimţesc niciodată a-şi da 
fetele ca să meargă in ţară străină; obiceiu vechiu 
şi nestrămutat la Romani.” 

Teodor Burada este atent şi la comerţul 
dobrogenilor care valorificau pieile de miel, 
lână şi peştele din imensele şi multele lacuri şi 
bălţi. Se mai cultiva tutunul şi se făcea comerţ cu 
piatra de construcţie. O altă constatare este cea 
referitoare la porumb, precizându-se că celelalte 
etnii din Dobrogea ca turcii, tătarii, bulgarii, 
nemţii, ţiganii, armenii, evreii şi puţinii arabi 
nu mâncau porumb. Trecând prin Dobrogea, 
călătorul observă că oamenii sufereau de friguri, 
boală cauzată de mediul umed al bălţilor, dar 
şi de locuinţele insalubre. Aflăm că pe atunci 
casele aveau doar două încăperi, dintre care 
una era grajdul vitelor, în care se adăposteau 
câinii, găinile şi alte păsări de curte, iar cea de a 
doua, despărţită numai printr-o uşă, era locuinţa 

8. Ibidem, p. 4.
9. Ibidem, p. 9.
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familiei. Aerul infect, gunoaiele din mijlocul 
satelor, duceau la întreţinerea bolilor. Drumurile 
erau impracticabile din pricina noroaielor, 
provincia fiind într-o stare de mare decadenţă 
în ce priveşte agricultura, comerţul şi industria. 
Locuitorii acelor timpuri, în cea mai mare parte 
tătari şi turci, nu aveau cultură intelectuală. 
De aceea, călătorul se întreabă: ,,vom ajunge 
vreodată să facem din această provincie o ţară 
curat românească?” Pelerinul mai constată 
o particularitate a populaţiei, afirmând că 
,,Românii din Dobrogia par a se fi strămutat 
acolo din Valachia sau Moldova in timpuri 
destul de vechi. Această părere a noastră se va 
adeveri din studiul următor asupra năravurilor şi 
obiceiurilor păstrate de dânşii, dintre care unele, 
deşi de origine curat romană, nu se mai găsesc 
astăzi la Românii de dincoace de Dunăre.”10 
Multe dintre obiceiurile şi credinţele lor sunt 
cunoscute de toţi românii: pluguşorul, buhaiul, 
colinda religioasă cu florile dalbe şi cea lumească 
cu ,,Lerumi Doamne,” irozii, steaua, serbarea 
zilei de 1 Mai, obiceiurile de la înmormântări şi 
de la nunţi, tăierea porcilor la Ignat, credinţa în 
descântece, în superstiţii legate de prevestirea 
cucuveicilor, de pocnetul icoanelor, de iele, 
năluci, strigoi, balauri etc., dar sunt şi obiceiuri 
de origine romană, care nu mai sunt în alte 
arealuri româneşti: ca pehlivăniile (luptele). 
Etnologul precizează că în comuna Eni-Sala din 
Tulcea este obiceiul ca în ziua de Sfânta-Treime 
să se adune flăcăi de prin mai multe sate şi să se 
apuce la luptă, care se numeşte pehlivănie (din 
turcesc pehlivan – luptător). ,,Luptătorii sunt 
desbrăcaţi în pele până la jumătatea corpului 
şi se luptă numai din mâni, în unele comune îşi 
ung trupul şi cu unt-de-lemn. Acest obiceiu este 
invederat o reminiscenţă a luptelor romane de 
gladiatori”,11 susţine cercetătorul. De asemenea, 
ceremonialul de nuntă diferă. Dobrogenii au 
obiceiul hobotului, mireasa se gătea cu tel 
(peteală) şi se acoperea pe cap cu o pânză care 
se numea sovon (hobot). Mireasa era condusă 
de mână până la biserică; iar înaintea ei mergeau 
doi flăcăi purtând un copac împodobit cu flori, 
cu hârtie poleită şi cu o maramă, pe care-l joacă 
necontenit până ajung la biserică. ,,Acolo acest 
copac în timpurile vechi se sverlea pe biserică, 
acum însă se lasă în ograda bisericei. Acoperirea 
capului s'ar pare că este obiceiu turcesc, dar el 
este de origine curat romană. In Transilvania, 
acest obiceiu există şi hobotul se numeşte 
tulbent. La Romani faţa miresei se acoperea cu 
o pănză numită flammeum; Fiamina a fost cea 
intăi femee romană care a întrebuinţat astfel de 
acoperiş, ce însamnă sfiala şi inocenţa fecioriei 
fiindcă ea a fost cea mai sfiicioasă şi nevinovată 

10. Ibidem, p. 18.
11. Ibidem, p. 19.

in viaţa sa. (Plin. lib. XXI. 0. VIII).”12

Pomul nu era folosit numai la nuntă, ci şi la 
înmormântări. La moartea tinerilor necăsătoriţi 
se aducea în faţa coşciugului un prun împodobit 
cu hârtie albă şi cu lână roşie, se puneau ştergare 
şi busuioc şi se lăsa pe mormânt. La romani 
pomul era din chiparos, ca semn al morţii, şi 
era adus jertfă lui Pluton, zeul infernului. Un 
alt obicei era jijeul, bătutul câinilor în prima 
luni a postului mare, tradiţie care aminteşte 
de chinuirea câinilor din cauza că nu au lătrat 
când galii au invadat Capitoliul. Diversitatea 
horelor este o altă particularitate a folclorului 
dobrogean. Păstrarea obiceiului de Sânziene 
şi Păpăluga, un fel de paparudă, din a treia joi 
de după Paşti, constituie alte caracteristici ale 
arealului etnografic dobrogean. 

Teodor Burada a colecţionat poezie populară 
din comunele Ostrov, Bugeac, Perjoaea, Satul nou, 
Oltina, Beilic, Kuzgun, Mărlean, Aliman, Vlakioi, 
Rasova, Cocherleni, Seimenii mari, Seimenii mici, 
Topalul, Sainova şi Niculiţel, patrimoniu redat 
spre păstrare românilor de pretutindeni, necesar 
stabilirii locului folclorului literar dobrogean 
comparativ cu întreg arealul românesc. Teodor 
T. Burada observa ,,o lipsă de gust şi de idei 
poetice”, aceste imperfecţiuni fiind cauzate de 
apăsarea dominaţiei străine ce ,,vestejeşte până 
şi floarea cea mai aleasă a sufletului omenesc.” 
Vom analiza câteva dintre textele aflate în 
această primă colecţie a folclorului dobrogean, ce 
conţine Pluguşorul, colinde, cântece bătrâneşti, 
doine, hore, bocete şi descântece, repere 
ale literaturii populare care atestă vechimea, 
diversitatea şi profunzimea folclorului românesc 
din Dobrogea, provincie care a conservat multe 
obiceiuri care, în România, dispăruseră demult. 
Poeziile populare debutează cu Pluguşorul şi 
se încheie cu bocetul şi descântecul, cititorul 
culegerii trecând prin emoţiile tuturor etapelor 
omului, prin calendarul folcloric care începe 
odată cu naşterea Mântuitorului şi se sfârşeşte 
cu trecerea dincolo, spre o postexistenţă. 
Pluguşorul evocă pornirea jupânului Vasile la 
arat şi la semănat cu cei doisprezece boi. Pentru 
a vedea dacă grâul este bun de secerat, încalecă 
un ,,cal negru ca corbu/ iute ca focu”. Eroul, 
găsind grâul copt ,,frumos/ ca faţa lui Hristos”, 
se bucură de rodul pământului. Era o asemenea 
recoltă, încât şi moara se speria de multitudinea 
sacilor pe care urma să-i macine. Colacii din 
grâul sfânt, ,,frumos/ ca faţa lui Hristos”, au fost 
daţi întregului neam ca o împărtăşire a bucuriei 
de a trăi în bună înţelegere cu toţi membrii 
comunităţii. Urătorii evocă bunăstarea sătenilor 
de altădată, însă îşi plâng necazul de a li se fi 
furat ,,ferele şi topoarele”, de aceea cer să li 
se răsplătească pluguşorul prin care le urează 

12. Ibidem, p. 21.
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gazdelor un trai bogat: ,,Dâ-ne şoldul porcului/ 
Cel din fundul podului./ De urat am mai ura/ Dar 
ni-i ca om insera./ Remâi jupîn sănătos,/ Sănătos 
şi tot voios/ Câte pae pe casă/ Atâţia lei pe masă,/ 
Câte petre la fântână/ Atâtea oale cu smântână,/ 
Câte trestii groase/ Atâte vaci lăptoase,/ Și la 
mulţi ani!”13

Colindele conţin mesajul naşterii Domnului şi 
au o varietatea de simboluri religioase. Simbolul 
provine din gr. symballein, ,,a pune împreună”. 
El era la origine un semn de recunoaştere, un 
obiect tăiat în două jumătăţi, a căror alăturare 
le permitea purtătorilor fiecărei părţi să se 
recunoască drept un întreg şi să se întâmpine 
ca atare fără să se mai fi văzut vreodată înainte. 
În planul ideilor, un simbol este un element de 
legătură, încărcat de meditaţie şi analogie. ,,El 
uneşte contradicţiile şi reduce opoziţiile”14, este 
de părere Luc Benoist. Merii şi perii constituie 

o axă a lumii. Florile lor dalbe vin din cer, iar 
în vârful celor nouă pomi sacri ,,De tulpină 
depărtaţi/ De verfuri amestecaţi” ard alte nouă 
luminări din care pică nouă picături care devin 
trei râuri, ,,Trei riuri, trei părâuri;/ Unu e cu vin 
curat/ Curat şi ne-amestecat,/ Altu e cu mirul 
sfănt/ Ce se scurge pe păment,/ Altu-i cu-apă 
limpegioară/ Ca şi cea de primăvară./ In râul de 
vin curat/ Se scaldă Domn luminat,/ Scalde-se/ 
Băiade-se,/ In apă limpezească-se,/ Cu mir sfănt 
miruească-se,/ In vestment primenească-se./ 
De-a rândul cu Domnul bun/ Se scaldă şi moş 
Crăciun…/ Mai încolo mi se scaldă,/ Mi se scaldă 
mi se spală Ioan/ Sfânt Ioan/ Ilie/ Sfânt Ilie”. 15 

13. Ibidem, p. 37.
14. Luc Benoist, Semne, simboluri, mituri, Bucureşti, 
Editura Humanitas, 1995, p. 6.
15. Teodor T. Burada, O călătorie in Dobrogea, ed. cit., p. 
39.

Sunt evocaţi sfinţii care se scaldă în apa sacră 
şi se miruiesc. Colindătorul aminteşte de omul 
simplu care poate avea acces la sacru în noaptea 
de Crăciun, pentru că cerurile se deschid. Omul îi 
spune lui Dumnezeu că respectă toate poruncile 
şi că face numai bine: ,,Flâmenzii saturat' am,/ Pe 
'nsetaţi adăpat' am,/ Despoeţii îmbrăcat' am,/ Pe 
cei desculţi încălţat' am,/ Friguroşii încălzit' am./ 
La marginea drumului,/ La mijlocul cămpului,/ 
Puţuri am făcut/ Cu-apă de băut…” Dumnezeu 
îi întăreşte convingerea că îi vede efortul şi îl 
fericeşte, încredinţându-l pe bietul om că va 
ajunge în raiul luminat. Colinda se încheie cu 
invocarea luminii: ,,Lumina te-a lumina./ Sănătate 
'n astă casă/ Și in cruci mândră frumoasă.” Acest 
cântec popular al ceremonialului de Crăciun 
are mai multe simboluri prin care omul este în 
comuniune cu Domnul (până şi cuvintele om 
– domn ne ghidează spre drumul iniţiatic al 

revenirii acasă, spre lumina raiului). Florile dalbe 
de măr sau de păr sunt simbolurile care leagă 
cele două planuri. Din vremuri îndepărtate, 
omul a vrut să dea sens existenţei sale. În 
patrimoniul cultural al popoarelor, observăm că 
simbolul vegetal, al pomului, al florii reprezintă 
o constantă a universului imaginar al tuturor. Cei 
nouă pomi din colindă unesc planurile întrucât 
,,arborele e formula iconografică a realităţii 
absolute”, după cum remarca Mircea Eliade. 
,,Simbolul arborelui reprezintă cosmosul viu, în 
permanentă renaştere, şi ca arbore central va fi o 
axă a lumii, simbol al raporturilor dintre pământ 
şi cer. În mitologia universală, Arborele cosmic, 
plantat în mijlocul lumii, este felul de întâlnire al 
nivelurilor cosmice…”, continua marele istoric al 
religiilor.16 ( Va urma)

16. Images et symboles,p. 51, apud E. Todoran, L. Blaga, 
mitul poetic, Timişoara, Editura Facla, 1983, p. 36.
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Recenta apariţie editorială Moştenirea, 
semnată de Anca Elena Ștefan, Aurelia Lăpuşan 
şi Ștefan Lăpuşan, cu girul vicepreşedintelui 
Academiei Române, acad. Victor Voicu, este 
un volum impresionant, de mare acurateţe, o 
monografie complexă şi completă care prezintă 
una dintre marile valori româneşti Institutul 
Naţional de Gerontologie şi Geriatrie, un spaţiu 
devenit un brand de ţară care a inclus România 
pe harta centrelor de cercetare medicală 
internaţionale.

Conceput ca un album-compediu, împărţit 
în mai multe capitole, studiul monografic 
prezintă, dintr-o perspectivă europeană, pe 
de-o parte portretul academicianei Ana Aslan, 
personalitatea sa complexă, voluntară şi energică, 
dârză şi neobosită, universitarul Ana Aslan ca 
om de ştiinţă, dar şi istoria creerii Institutului 
experimental de Geriatrie, adevărat ambasador 
al Gerontologiei Româneşti.

Sunt pagini scrise cu multă trăire şi mare 
sensibilitate despre copila şi adolescenta Ana 
Aslan, născută la 1 ianuarie, 1897, la Brăila, 
fiica Sofiei, o persoană instruită, rafinată şi 
elegantă, şi a lui Mărgărit, tatăl având 59 de ani 
la naşterea fiicei sale. Probabil că acesta a fost 
şi motivul pentru care tatăl şi-a răsfăţat fiica pe 
care a considerat-o dovada tinereţii sale târzii 
până în momentul în care a părăsit lumea şi când 
Ana abia împlinise 13 ani. Adolescenţa îi va fi 
profund marcată de pierderea suferită, mai mult, 
va deveni o adolescentă rebelă, cutezătoare, 
luând lecţii de zbor, intenţionând să devină 
pilot, la început, luând drept exemplu pe Aurel 
Vlaicu, schimbându-şi apoi opţiunea şi intrând 
în greva foamei ca să fie lăsată să dea examenul 
de admitere la medicină. De la primele amintiri 
în casa de la Brăila la anii de facultate nu sunt 
decât câţiva paşi pe care tânăra i-a făcut plină 
de elan, conştientă fiind că mentalitatea epocii 
nu era foarte favorabilă femeilor, iar pentru a 
răzbi în viaţă era nevoie de multă muncă şi curaj. 
Paginile referitoare la începuturile carierei sunt 
scrise cu multă sensibilitate şi atestă o trăire 
aparte, o contopire a sentimentelor autorului 
cu personajul lor. Titlurile date unor astfel de 
episoade ˮA fi tânăr înseamnă a fi eternˮ, ˮEu 
voiam să vindec, aceasta era marea mea dorinţă, 

Semnal

Moştenirea – o carte despre brandul de țară Ana Aslan
Cristina TAMAȘ

să-mi ajut oameniiˮ, ˮPrima datorie a unui medic 
este aceea de a se dărui şi nu de a fi dăruit de 
elˮ anunţă cititorul de bogăţia morală a aceste 
Doamne a medicinei româneşti, cu o activitate 
intensă şi remarcabilă, cu un spirit de echipă de 
necontestat care şi-a dedicat întreaga sa viaţă 
cercetării şi medicinei, pacienţii săi devenindu-i 
a doua familie.

Drumul acesta printre amintirile copilăriei, 
ale adolescenţei şi ale tinereţii este presărat cu 
manuscrise, cu fotografii de colecţie, cu mărturii 
ale unor personalităţi ale epocii.

Privită cu atenţie, corespondenţa Anei 
Aslan dezvăluie mărturii copleşitoare şi explozii 
de bucurie din partea unor personalităţi ale 
secolului XX, care i-au fost pacienţi, care au 
ştiut s-o preţuiască şi să-i venereze priceperea şi 
devotamentul.

Ca medic, Ana Aslan a pătruns în universul 
spiritual al gerontologiei şi geriatriei printr-o 
poartă pe care a deschis-o tiptil, pe vârfuri, 
cu acea modestie a cercetătorului şi omului 
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de ştiinţă, îndreptându-şi privirea, la început, 
către semenii autohtoni, dar reuşind să o înalţe 
asemenea lui Brâncuşi spre culmi nebănuite. A 
demonstrat astfel Occidentului forţa majoră a 
cercetării medicale româneşti, a dovedit prin 
renumitul ˮGerovitalˮ că se poate trăi frumos, 
indiferent de vârstă, şi că, dacă spiritul rămâne 
tânăr şi optimist, el se poate reflecta în oglinda 

timpului, diacronic, ca o emblemă a regăsirii 
identităţii personale. 

Este foarte interesant acest volum pentru că 
el transformă personajul principal, academician 
Ana Aslan, un adevărat diplomat în domeniul 
medical, într-un adevărat ambasador care a ştiut 
să transmită întregii lumi forţa şi dinamica unei 
stări de spirit de eternă iubire de oameni, de 
grijă pentru generaţiile care merită a fi îngrijite, 
ocrotite, protejate, simulate. Nimic din toate 
acestea nu ar fi fost posibile dacă nu ar fi existat 
efortul Anei Aslan, munca şi cercetarea sa fără 
preget, dorinţa de a fi de folos semenilor săi.

Volumul acesta este, fără îndoială, un omagiu 
adus unui cercetător de excepţie dar este şi, după 
opinia mea, un frumos exerciţiu de virtuozitate al 
autorilor.

Este la fel de interesantă şi captivantă partea 
a II a a volumului dedicată Institutului Naţional de 
Gerontologie şi Geriatrie, primul de acest fel pe 
plan internaţional. Și sunt foarte impresionante 
imaginile şi relatările despre efortul uriaş care 

a stat la baza construcţiei acestui leagăn al 
gerontologiei care a fost vizitat de oameni 
de pe toate meridianele, stârnind interesul 
medicilor din toată lumea, onoraţi să participe 
la congresele ştiinţifice şi la sesiunile găzduite la 
Otopeni sau Bucureşti. Notabilă este afirmaţia 
Dr. M.Diop, la înmânarea Premiului şi Medaliei 
închinată memoriei lui Leon Bernard. 

„Ca şi Leon Bernard, unul dintre fondatorii 
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Prof. Ana 
Aslan a fost un pionier în domeniul medicinii 
sociale. Conferindu-i Premiul şi Medalia 
închinate memoriei lui Leon Bernard, aducem un 
omagiu activităţii Prof. Aslan, dedicată populaţiei 
vârstnice din România şi impactului pe care 
munca sa l-a avut la nivelul întregii lumi.ˮ

Având, la început, mai mult un rol de 
pionierat, Ana Aslan a reuşit să creeze în Institutul 
pe care l-a înfiinţat şi astăzi îi poartă numele, 
un fel de ştafetă pentru generaţiile următoare, 
nebănuind probabil rolul extraordinar pe care-l 
va ocupa, la început de secol XXI, medicina 
estetică, nutriţionistă, geriatria şi bineînţeles 
gerontologia. 

Conceput ca un album de colecţie, asemenea 
unei Biblii la care îţi vine să te închini şi înainte şi 
după ce o citeşti, Moştenirea este o minune de 
carte care ar trebui să fie tradusă în toate limbile 
iar autorilor merită să li se aducă un omagiu 
pentru truda şi neobosita lor muncă.

Ana Aslan a iubit mult marea Pe faleza Cazinoului 
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Portret de Regină

„Bine ați venit în stațiunea Carmen Sylva!”
Corina POPESCU

La 2 martie 1916, se stingea din viaţă prima 
Mare Regină a României, Elisabeta, cunoscută şi 
sub pseudonimul literar Carmen Sylva („Cântecul 
Pădurii”). Pentru nenumăratele servicii aduse 
culturii şi istoriei României aici şi peste hotare, 
amintirea Reginei Elisabeta ar trebui cinstită la 
rangul pe care-l merită.

Ce ar putea să facă măcar Dobrogea în acest 
sens? Ar putea să redea uneia dintre localităţile 
sale (Eforie Sud) numele pe care l-a purtat pentru 
scurt timp înaintea celui de-al Doilea Război 
Mondial: Carmen Sylva.

Ar fi de departe numele cel mai frumos ce i 
s-ar cuveni acestei staţiuni aflate la malul Mării 
Negre. 

Regina Elisabeta a României a fost devotată 
soţului său, Regele Carol I, şi poporului român. 
În Războiul de Independenţă (1877), a îmbrăcat 
costumul alb de soră medicală şi a lucrat zi şi 
noapte la spitalul de la Cotroceni, vindecând 
răni trupeşti şi sufleteşti: „Apariţia ei în mijlocul 
oştenilor suferinzi era ca o stea luminoasă pe 
cerul mohorît. Ticluia scrisori duioase către 
părinţii soldaţilor şi-i îmbărbăta pe aceştia cu 
vorba ce le uşura adesea sfârşitul. Era ca o 
adevărată mamă între copiii ei.”1

Pe tot parcursul vieţii, s-a dedicat operelor 
de binefacere deopotrivă din domeniul cultural 
şi în cel social. A înfiinţat „Instituţiunea Surorilor 
de Caritate”, în 1879: „Este prima instituţie de 
acest fel ridicată de Majestatea Sa, unde poţi 
găsi în orice oră din zi sau noapte, o soră de 
caritate.”2 Puţin mai târziu, în 1881, a luat naştere 
„Societatea Regina Elisaveta” care, prin donaţiile 
familiei regale precum şi a altor donatori, pune 
bazele unui azil pentru bătrânii săraci. Au urmat: 
policlinica „Regina Elisaveta” (1896), „Institutul 
evanghelic al Diaconeselor’ (1903), apoi 
„Sanatoriul Diaconeselor” şi o şcoală în Ploieşti. 
În ultimii ani ai vieţii, s-a devotat „Azilului de orbi 
Regina Elisaveta, Vatra Luminoasă” (1906): „Orbii 
sunt chemaţi a răspândi în lumea noastră atât 
de oarbă lumina lor sufletească şi înţelepciune 

1. Lucreţia Carandino Platamona – „Carmen Sylva”, Ed. 
Ziarului Universul, 1936, p. 31.
2. Ibidem – p. 41.
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adâncă’’ – o notă scrisă 
de Regina Elisabeta pe o 
fotografie destinată orbilor.3 
De asemenea, a patronat 
numeroase societăţi, 
precum „Leagănul Sfânta 
Ecaterina”, „Materna” şi 
Societatea de binefacere 
din Iaşi, ş.a.

Regina a creat un 
program de burse pentru 
a încuraja tinerii artişti în 
devenire, precum George 
Enescu şi Elena Văcărescu, 
i-a sprijinit financiar pe 
pictorul Nicolae Grigorescu 
şi poetul Vasile Alecsandri. 
Pentru George Enescu a 
construit lângă Castelul 
Peleş o sală de concerte special concepută 
pentru el şi i-a dăruit acestuia o vioară creată 
de un celebru lutier italian, Amati. O femeie 
deosebit de rafinată şi cultă, Elisabeta a creat 
un salon şi pentru oamenii de cultură unde se 
întâlneau printre alţii, Vasile Alecsandri, Elena 
Văcărescu, Mite Kremnitz, Titu Maiorescu. A fost 
o admiratoare sinceră, cititoare a poemelor lui 
Mihai Eminescu pe care îl consideră un mare 
poet romantic şi îl recompensează cu ordinul 
„Bene Merenti”. 

Prin talentul său lingvistic deosebit, Carmen 
Sylva a publicat din operele sale şi în limbile 
franceză, germană şi engleză, făcând cunoscută 
România în străinătate prin intermediul acestora. 
Opera sa a fost transpusă în limba română de 
3. Ibidem – p. 49.

Mihai Eminescu, George Coşbuc, Mite Kremnitz 
şi Adrian Maniu. 

A scris o opera impresionantă ce conţine 
peste 1.000 de poezii, 90 de nuvele strânse în 4 
volume antologice, 30 de opere dramatice şi 4 
romane, iar lucrarea sa cu aforisme „Cugetările 
unei Regine” a fost premiată de Academia 
Franceză. 

A realizat o capodoperă unică în lume: 
Evanghelia Învierii, scrisă cu litere gotice în 
aur sau argint, cu diverse motive româneşti, 
arabescuri, fluturi, chenare formate din flori de 
munte şi frunze de laur şi a dăruit-o Mănăstirii 
Curtea de Argeş. 

A introdus portul naţional românesc în 
cercurile înalte ale societăţii româneşti. Și-a 
îndemnat şi doamnele din suită să îmbrace 
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costumul naţional românesc acordându-i 
acestuia o valoare socială aparte. Regina a 
organizat un centru de meşteşuguri naţionale la 
Castelul Regal de la Sinaia.

Ca urmare a acestor iniţiative ale Reginei, 
România a participat la Expoziţia Universală de 
la Paris în 1867, 1889 şi 1900 cu multe obiecte 
lucrate tradiţional, broderii, tapiţerii, iar Regina 
a organizat la Berlin, în 1912, expoziţia „Femeia 
în artă şi meşteşuguri”; Regina însăşi a creat o 
broderie care îi poartă numele.

Regina Elisabeta a fost o vizionară şi a făcut 
o campanie publicitară asiduă României intuind 
cât de benefic ar fi turismul ţării care a adoptat-o. 
În acest scop, trenul Orient Express oprea în gara 
Sinaia, iar călătorii erau găzduiţi la Castelul Regal.

„Fiică a Rinului”4, Carmen Sylva obişnuia 
să călătorească pe Dunăre până la Sulina şi 
se regăsea la ţărmul Mării Negre. Dunărea îi 
amintea de Rinul copilăriei, iar Marea Neagră 
o purta spre nemărginire alinându-i durerea 
enormă din suflet pricinuită de moartea unicului 
lor copil, Maria.

4. Lucreţia Carandino Platamona – „Regina Elisaveta 
(Carmen Sylva)”, Ed. Universul, 1943, p. 260

„În linişte ţărmul se pare-adormit ,
Iar marea voioasă albastră se pare,
În valuri e aur, de soare topit, –
Cât ochiul străbate e mare, tot mare.”5

(Genua)5

În inima portului din Constanţa, unde s-a 
clădit „Cuibul Reginei”, îi plăcea să asculte 
povestea valurilor.

„Sdrobită de jale venit-am la ţărm,
Aci tot e mândru şi-n linişte este –
Vroiam c’a mea jale şi doruri să sfărm
Să simt cum spre vieaţă mă’ntorc ca’n poveste”6

(Genua)

Pe comandanţii navelor ce intrau şi ieşeau 
din port, îi saluta în picioare cu batista fluturând. 
Și atunci răsuna în liniştea adâncă un „Trăiţi, 
Maiestate!”. Regina îi întâmpina cu „Bun venit”, 
iar la plecare le ura „Drum bun”.7

Frumos ar fi putut fi să le urăm unora dintre 
turişti un sejur cât mai plăcut în staţiunea Carmen 
Sylva aflată la malul Mării Negre.
5. Lucreţia Carandino Platamona – „Carmen Sylva”, Ed. 
Ziarului Universul, 1936, p. 232.
6. Ibidem – p. 233.
7. Lucreţia Carandino Platamona – „Regina Elisaveta 
(Carmen Sylva)”, Ed. Universul, 1943, p. 262.

Sfântul Ciprian al Cartaginei este prăznuit 
de Biserica Ortodoxă la data de 13 septembrie. 
El s-a născut în Cartagina pe la anul 210, într-o 
familie nobilă, bogată şi păgână, având numele 
de Caecilius Ciprianus şi era poreclit Thascius. Nu 
există informaţii despre şcolile pe care le- a urmat 
şi nici informaţii cu privire la perioada tinereţii 
lui, dar cu siguranţă, după cum vom afla după 
convertirea lui, în perioada tinereţii a dobândit 
o cultură foarte vastă. Convertirea la creştinism 
a Sfântului Ciprian a avut loc în anul 245, fiind 
realizată şi pregătită de preotul Caecilianus, 

Spiritualitate

Comuniunea de peste veacuri a Sfinților din temnițe
Bogdan MOHOR-OBREJA

pe care Sfântul îl respecta şi ţinea la el ca la un 
părinte. După moartea acestuia, Sfântul Ciprian 
a avut grijă de familia sa. Odată cu convertirea, 
s-au schimbat şi concepţia de viaţă, mentalitatea 
şi comportamentul Sfântului Ciprian, care a 
primit două virtuţi foarte mari: dragostea şi 
castitatea. Sfântul Ciprian şi-a împărţit o parte 
din avere săracilor, iar doi ani mai târziu, în 
247, a fost hirotonit preot, ca mai apoi după alţi 
doi ani, în anul 249, a fost ales episcop în locul 
episcopului Donatus al Cartaginei care a murit 
(Chifăr 67).
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Un an mai târziu, a izbucnit persecuţia asupra 
creştinilor, pe vremea împăratului Decius, care a 
afectat o mare parte din Africa. Astfel că Sfântul 
Ciprian s-a retras în ascuns, iar oponenţii săi i-au 
confiscat averea şi l-au acuzat de trădare faţă de 
Biserică. După o perioadă, Sfântul a revenit în 
Cartagina, dar când a ajuns, a constatat că mulţi 
dintre locuitori s-au lepădat de creştinism, astfel 
că cei ce s-au lepădat, pentru a putea fi primiţi 
din nou, trebuiau să petreacă o perioadă de 
penitenţă, excepţie făcând muribunzii. Sfântul 
Ciprian a făcut şi multe fapte de  milostenie, cu 
precădere în perioada ciumei dintre anii 252-254. 
În timpul persecuţiilor din anul 257, din timpul 
domniei lui Valerian, Sfântul Ciprian a fost exilat, 
apoi rechemat şi obligat să se lepede de credinţă. 
În 14 septembrie 258, după refuzuri şi chinuri 
îndelungate la care a fost supus Sfântul Ciprian, 
se porunceşte executarea lui, fapt ce a avut loc la 
Ager Sexti, mai apoi trupul său fiind înmormântat 
de creştinii evlavioşi pe Via Mappelensis, într-un 
loc numit Ariile proconsulului Macrobian (Chifăr 
69).

Martiriul Sfântului Ciprian şi mărturisirea 
lui de credinţă a fost un model, atât pentru 
păgâni, cât mai ales pentru cei păstoriţi de el, 
care au văzut credinţa neclintită a Sfântului 
şi dorinţa lui de a muri pentru Hristos. Din 
vremea lui, se păstrează foarte multe lucrări, 
diferite corespondenţe ale Sfântului Ciprian 
care cuprind scrieri apologetice şi disciplinar - 
morale, toate aceste corespondenţe datând de 
pe vremea episcopatului său. Dintre scrisorile 
Sfântului Ciprian reamintim: Către Donatus (Ad 
Donatus), Către Dometrian (Ad Dometrianum), 
Către Fortunat (Ad Fortunatum de exhortatione 
martyrii), Dovezi către Quirinus (Testimonia ad 
Quirinum) ş.a. (Coman 95) 

Dintre scrisorile Sfântului Ciprian, am ales 
scrisoarea care oferă un sprijin real creştinilor 
supuşi persecuţiilor şi celor întemniţaţi şi care 
face parte din seria corespondenţelor Către 
Fortunat (Ad Fortunatum de exhortatione 
martyrii) (Ambrose 114). Scrisoarea a XXXVII- 
a din această serie de corespondenţă, descrie 
importanţa credinţei în viaţa credincioşilor, mai 
ales sprijinul şi ajutorul pe care îl primesc de la 
Dumnezeu cei întemniţaţi şi condamnaţi pentru 
credinţa lor. Această scrisoare, actuală în vremea 
Sfântului Ciprian, când creştinii erau persecutaţi 
şi asupriţi, este actuală şi se pliază şi situaţiei din 
vremea comuniştilor, când foarte mulţi preoţi, 
monarhi şi chiar oameni simpli care aveau 
o foarte mare credinţă în Dumnezeu au fost 
închişi, supuşi la diferite chinuri, umiliţi şi forţaţi 
să lucreze în condiţii improprii, în situaţii care nu 

sunt potrivite fiinţei umane. 
Martirajul a stat ca element fundamental 

pentru ridicarea primelor altare, a reprezentat 
elementul fundamental al Bisericii. Pe martiri s-a 
ridicat Biserica lui Hristos şi, mai apoi, bisericile 
ca lăcaşe de cult. Martirii au fost întemniţaţi 
înaintea primirii cununei muceniciei, care 
reprezintă unirea şi contopirea cu Hristos. Toţi 
martirii l-au avut în comun pe Hristos şi şi-au 
dorit, mai presus de orice, trăirea după Sfânta 
Scriptură şi comuniunea cu El.

În Scrisoarea a XXXVII-a, Sfântul Ciprian 
descrie condiţiile care sunt în temniţe, ajutorul 
de la Dumnezeu pe care îl primesc cei care cred în 
El, dar şi greutăţile pe care le au şi chinurile prin 
care trec cei singuri, fără de Dumnezeu. Despre 
acest lucru ne mărturiseşte Sfântul Ciprian al 
Cartaginei, prin importanţa, respectul şi cinstirea 
pe care le acordă martirilor şi mărturisitorilor 
şi pe care îi îndrumă spre regula definitorie 
a vieţii, care este legea evanghelică. Această 
lege evanghelică îl eliberează pe cel închis spre 
libertatea veşniciei, iertarea de păcate şi unirea 
cu Hristos. Singura libertate definitorie este doar 
în Hristos, care este lumina lumii, care luminează 
sufletele şi minţile noastre pe calea adevărului, 
pentru că prin Hristos împlinim „taina cea 
ascunsă din veci neamurilor” (Coloseni 1 25-26): 
„să umblăm întru El” (Coloseni 2,6), „să ne sfinţim 
viaţa” (I Tesaloniceni 5,25) şi „să ne îmbrăcăm 
în omul cel nou, cel după Dumnezeu, zidit întru 
dreptate şi sfinţenia adevărului” (Efeseni 4, 24).

Foto: Aurelia Lăpuşan
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Părintele profesor Alexander Schemann 
lansează ideea că cel întemniţat primeşte lumină 
de la Hristos, lumină care slobozeşte încuietorile 
temniţei şi care învinge întunericul locului, 
pentru că fără Dumnezeu şi fără comuniunea cu 
El, timpul devine „o grea povară” (Pr. Schemann 
124). Această idee se sprijină şi pe învăţăturile 
Sfântului Apostol şi Evanghelist Ioan, care 
ne spune: „Dumnezeu este lumină şi niciun 
întuneric nu este întru El (...) Iar dacă umblăm 
întru lumină, precum El este în lumină, atunci 
avem împărtăşire unul cu altul şi sângele lui 
Iisus, Fiul Lui, ne curăţeşte pe noi de orice păcat” 
(Ioan 1, 5-7). Hristos Domnul este „pâinea 
vieţii”, (Ioan 6,48), „pâinea cea adevărată” (Ioan 
6,32), Care s-a coborât din cer şi care dă viaţă 
lumii. Trebuie, aşadar, să mergem spre Hristos 
Domnul, care ne va „învia în ziua cea de apoi” 
(Ioan 6,54). Vrednicul de pomenire arhimandrit 
Iustin Popovici afirmă că: „în Hristos, Binele, 
Viaţa, Adevărul există nu ca idee abstractă, ci ca 
Persoană concretă, adevărată, bună şi Veşnică. 
Pentru că omul a născocit moartea, instaurând-o 
în el şi în toate fiinţele din jurul lui” (Popovici 43), 
omul fiind în acest caz „un condamnat la moarte 
fără speranţă, care-şi dă duhul într-o agonie 
continuă, dar care nu moare niciodată” (Popovici 
43). De multe ori, omul vechi trebuie să treacă 
prin suferinţă şi durere, pentru a se curăţa de 
patimi şi pentru a putea primi cununa muceniciei 
şi desăvârşirea în viaţa veşnică.

Scrisoarea Sfântului Ciprian al Cartaginei 
este un element de bază şi o îmbărbătare pentru 
Părinţii care au pătimit în temniţele comuniste, 
el însuşi fiind unul dintre întemniţaţii vremii sale. 
Această scrisoare a fost un model pentru Părinţii 
şi mărturisitorii închişi în temniţele comuniste 
(Baciu 356) , care au pătimit pentru Hristos şi care, 
cu ajutorul credinţei, al nădejdii în Dumnezeu 
şi al iubirii faţă de El, au înlocuit întunericul 
temniţei şi locul de pedeapsă cu lumina lui 
Hristos, lumină ce le-a încălzit şi le-a luminat 
sufletul, precum Soarele încălzeşte pământul, 
aşa cum spune şi Sfântul Ciprian în Scrisoarea a 
XXXVII-a: „lumina lui Hristos, strălucind în inima 
şi în minţile voastre, a luminat cu acea veşnică şi 
fericită lumină întunericul locului de pedeapsă” 
(Sf. Ciprian 146). Datorită mărturisitorilor din 
temniţele comuniste, temniţele au devenit 
morminte vii, martirii şi mărturisitorii fiind 
condamnaţi pentru credinţa lor în Hristos, care 

este Bun şi Adevărat, aceasta fiind credinţa pe 
care au primit-o de la strămoşii lor şi pe care au 
dorit să o ducă mai departe.

În perioada comunistă, în ciuda faptului 
că existau multe biserici deschise, foarte mulţi 
preoţi şi monahi au fost privaţi de libertate, duşi 
în lagăre de muncă forţată, torturaţi şi umiliţi. 
Nici o activitate duhovnicească nu a fost permisă. 
În temniţele în care erau închişi preoţi, alături 
de aceştia se aflau şi intelectuali, mulţi ţărani 
şi muncitori care se împotriveau regimului, 
dar chiar şi întemniţaţi fiind, au continuat să îl 
mărturisească pe Hristos şi să îl aducă în sufletul 
mai multor oameni (Ianolide 277). Pentru toţi 
cei întemniţaţi care nu aveau credinţă şi nădejde 
în Dumnezeu, locul de pedeapsă,temniţa era 
„înfricoşătoare şi întunecată”, precum aflăm şi de 
la Sfântul Ciprian în această scrisoare redactată 
cu mai bine de 15 secole în urmă.

Contrar aşteptărilor comuniştilor, prezenţa 
preoţilor şi a monahilor  care au fost închişi în 
temniţe în perioada 1948-1964, a fost una foarte 
benefică şi fericită, din punctul de vedere al 
răspândirii credinţei strămoşeşti şi a realităţii 
spirituale creştine. Deşi erau închişi, preoţii 
şi monahii şi-au făcut datoria în continuare, 
prin săvârşirea Sfintelor Taine, după cum a fost 
posibil, dar şi prin învăţătura lor. Datorită lor, 
preoţilor, foarte mulţi dintre cei închişi au putut 
muri creştineşte, şi spovediţi şi împărtăşiţi. Tot 
Sfântul Ciprian ne mărturiseşte în scrisoarea sa 
că, pentru cei întemniţaţi întru Hristos Domnul, 
trecerea timpului se făcea diferit: „odată 
cu scurgerea lunilor, a trecut iarna: însă voi, 
închişi fiind, socotiţi ceasurile iernii după iarna 
prigoanei” (Sf. Ciprian 146). Scrisoarea Sfântului 
a fost scrisă în perioada în care el a fost întemniţat 
şi în care a fost supus la diferite pedepse pentru 
credinţa sa în Dumnezeu. Sfântul a fost martorul 
multor situaţii, unele minunate, în care vedea 
cum Hristos lucrează prin preoţii şi prin oamenii 
care credeau în El, iar altele mai puţin plăcute, 
în care cei întemniţaţi se chinuiau să răzbată şi 
să fie vii.

Printre mărturisitorii din temniţele comuniste 
îl amintim pe părintele Justin Pârvu care, ne 
spune Grigore Caraza, că se bucura de „lumina 
dumnezeiască care se revărsa asupra sa” din 
vremea când era întemniţat la Aiud, şi că acolo 
era cunoscut ca „preot cu har” (Aluigheorghe 
31).Un alt părinte care a fost şi el întemniţat este 
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părintele  Mihai Lungeanu, hirotonit preot după 
ieşirea din temniţă, din Iaşi care a fost închis 
în temniţa de la Piteşti. În perioada pe care  a 
petrecut-o în temniţă a stat în celulă cu Grigore 
Caraza care l-a ajutat să memoreze pasaje din 
Noul Testament, după cum ne mărturiseşte: „zile, 
săptămâni şi chiar luni la rând, Mihai a reuşit să 
memoreze Noul Testament. Totodată, în temniţă 
a învăţat Teologia prin alfabetul Morse” (Caraza 
316, 318). Un alt om cu credinţa în Hristos a fost 
şi Anghel Papacioc care: „era un monah în haină 
laică. Ca el erau mulţi, unii complet necunoscuţi 
celor din jur... Valeriu Gafencu, Traian Trifan, 
Ioan Schiau, Marin Naidin, Nicolae Mazăre, 
Iulian Bălan, Petru Foti, Sebastian Avram, Vasile 
Joacătă, Constantin Pascu...” (Maxim 107).

Printre preoţii întemniţaţi şi care au pătimit 
pentru Hristos se numără şi părintele profesor 
Dumitru Stăniloae, Ieromonahul Sofian Boghiu, 
vrednicii de pomenire părinţi Cleopa Ilie şi 
Arsenie Papacioc, părintele Constantin Galeriu, 
arhimandritul Benedict Ghiuş. Pe lângă aceştia se 
mai numărau şi  părintele Antonie Plămădeală, 
părintele Petroniu Tănase, părintele Arsenie 
Boca, părintele Mina Dobzeu şi mulţii alţii. 
Toţi aceşti preoţi amintiţi, dar şi mulţi alţii, în 
perioada în care au fost întemniţaţi au fost ajutaţi 
de credinţa în Hristos, care i-a ajutat să treacă 
peste această perioadă şi care l-au primit şi văzut 
pe Hristos în întunecimea şi răceala temniţei, în 
toate locurile în care au fost trimişi şi în locurile 
de pedeapsă (Lucinescu 75).

Încă de la începuturile veacului, indiferent 
de cine răspundea în faţa oamenilor şi de cine 
îi conducea pe aceştia, mulţi au vrut să ucidă 
credinţa oamenilor în Dumnezeu şi prezenţa Lui 
în sufletele acestora, dar, datorită nestatorniciei 
şi puternicei credinţe, Dumnezeu a rămas neatins 
în sufletele oamenilor, indiferent de chinurile şi 
suferinţele la care au fost supuşi. Încrederea în 
Hristos, în ajutorul pe care Acesta îl oferă tuturor 
celor care au credinţă în El, a fost puternică şi a 
fost răsplătită prin forţa minunată pe care le-a 
dat-o. Martirii acestui secol au acceptat crucea 
pe care o au de dus, iar umilinţele la care au fost 
supuşi le-au acceptat cu resemnare (Tudorică 
200-201). „Au primit toate suferinţele pentru 
dobândirea smereniei, pentru că ştiau că prin 
umilinţă vine smerenia, însă numai dacă este 
acceptată în interior” (Patericul egiptean 187). 
Toţi creştinii din temniţele comuniste au fost 

„uniţi în acelaşi ideal de rugăciune, de credinţă” 
(Grebenea 91, 394) conform părintelui Calciu. 
Astfel, că cei ce se aflau întemniţaţi au ajuns 
să se roage inclusiv pentru duşmanii lor, care îi 
supuneau torturilor şi care îi persecutau.

Martirii din temniţele comuniste au slujit lui 
Dumnezeu, inclusiv până la sacrificiul suprem, 
până la  moarte. Pentru martirii din temniţe 
moartea era o trecere la o „viaţă superioară”, în 
prezenţa lui Hristos. Pentru martiri, moartea nu 
reprezenta un eşec, un punct final, ci era poarta 
Raiului, era drumul spre Dumnezeu, spre locul 
în care vor fi alături de Dumnezeu în veşnicie. 
Cel care moare pentru Hrisots, mai întâi moare 
faţă de patimi şi faţă de ceilalţi oameni, moare 
faţă de el şi trăieşte numai pentru Hristos: „Omul 
are prin fire frică de moarte şi de desfacerea 
trupului. De aceea e un lucru prea minunat 
că, îmbrăcând credinţa crucii, dispreţuieşte 
cele după fire şi nu se teme de moarte, pentru 
Hristos.” (Aluigheorghe 57)
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”... O furtună însoţită de o ploaie torenţială 
se abătu asupra câmpului de bătaie. Înspre 
Constanţa, nori negri de fum se ridicară în sus ca 
un panaş apoi se lăţiră înconjurând oraşul ca un 
zăbranic negru. 

Pe acest fond întunecat, limbile de foc 
ale cisternelor de petrol din port luminau 
sinistru. În spatele trupelor române, decimate 
şi demoralizate inamicul înainta susţinut de 
artilerie. Retragerea infanteriei române era slab 
protejată de cavaleria rusă grăbită a fugi ea cea 
dintâi de pe câmpul de luptă. 

În dimineaţa zilei de 22 octombrie, resturile 
diviziilor româneşti 9 şi 19 şi ale diviziei sârbeşti, 
se retrăgeau la nord de calea ferată Murfatlar 
- Constanţa, pe care trenuri lungi duceau spre 
Cernavodă autorităţile şi pe locuitorii ce-şi 
părăseau casa şi avutul pradă năvălitorilor. 

Pe şoselele ce duc înspre nord, pe drumurile 
desfundate de ploile torenţiale, convoiuri 
de trăsuri şi căruţe treceau în fuga mare, 
amestecându-se cu convoaiele militare şi cu 
trupele în retragere. Era spectacolul jalnic al 
populaţiei înspăimântate, care lua drumul 
pribegiei, lăsând în mâna duşmanului tot rodul 
unei vieţi de muncă. 

Prietenii ruşi şi duşmanii bulgari se întreceau 
în arta distrugerii pe spinarea nenorocitei noastre 
provincii adusă în stare înfloritoare prin muncă 
românească. 

Ocuparea Constanţei a avut şi un aspect 
grotesc, caracteristic pentru mentalitatea 
bulgară. Pe când germanii, oameni practici, 
ocupau silozurile şi tancurile fumegânde din 
port bulgarii se dedau în oraş la cruzimile şi 
banditismele obişnuite lor, apoi se năpustiră 
asupra statuii lui Ovidiu pe care o legară cu 
frânghii şi o trântiră de pe soclu. 

Documentar

Constantin Kirițescu (n. 1876 - 1965) 
Gelu CULICEA

Om de ştiinţă, doctor în ştiinţele naturii, publicist şi istoric român. 
Membru al Academiei Române, membru fondator al Academiei de Știinţe 
din România. A contribuit la dezvoltarea învăţământului secundar, a 
reprezentat ţara noastră la Liga Naţiunilor în secţia ,,educaţia şcolară”. 
Dintre lucrările publicate amintim ,,Istoria Războiului pentru întregirea 
României, 1916-1919, în trei volume. Vom spicui în continuare câteva 

consideraţii din volumul 1 al ediţiei a II-a, Bucureşti, Editura ,,Casa 
Școalelor, f.a.referitoare la Dobrogea.

Pe când îşi cărau în triumf victima spre 
Mare, au intervenit germanii, ruşinaţi de isprava 
tovarăşilor lor de arme şi au ridicat din nou pe 
Ovidiu, pe piedestalul lui de glorie seculară...

Anul 1918 trebuia să fie decisiv. Alianţa 
austro-ungară era epuizată. Austria nu mai 
ascundea nimănui, ca o nouă campanie de iarnă 
era cu desăvârşire exclusă. Bulgaria şi Turcia erau 
la capătul puterilor. O ultimă încercare, la 15 iulie 
a Germaniei se încheie cu un eşec, generalul Foch 
dezlănţuind contraofensiva. La 25 septembrie 
delegaţii celor patru state inamice iscăleau la 
Berlin protocolul prin care Dobrogea se ceda 
în întregime şi fără nicio  restricţiune Bulgariei. 
Patru zile în urmă delegatul bulgar Koluşeff sosea 
la Sofia cu preţiosul document. Dar, în aceeaşi 
zi, la Salonic, se iscălea un act şi mai important. 
Bulgaria capitula şi ieşea din luptă. 

Dobrogea aparţinuse de drept Bulgariei 
tocmai timpul cât îi trebuise documentului să 
facă călătoria de la Berlin la Sofia!”



Consiliul Judeţean Constanţa prin Centrul 
Cultural Judeţean Constanţa „Teodor T. Burada”, 
organizează în perioada 4-24 mai 2022, prima 
ediţie Concursului Naţional de Pictură „Lucian 
Grigorescu”.

Concursul Naţional de Pictură „Lucian 
Grigorescu” vine în întâmpinarea cursanţilor 
talentaţi, fiind o competiţie, ce are ca scop 
motivarea celor pasionaţi de pictură, artă ce 
joacă un rol extrem de important în dezvoltarea 
intelectuală dar şi culturală a celor mari, dar şi 
a celor mici. Concursul este deschis cursanţilor 
Școlilor populare de arte şi meserii din ţară şi 
Centrelor culturale judeţene. Tema primei ediţii 
este intitulată „Peisajul în arta conemporană”

Perioada de desfășurare: 4-24 mai 2022;
Perioada de înscriere și trimitere a lucrărilor: 

4-20 aprilie 2022;

Info

Concurs național de pictură
„Lucian Grigorescu” - ediția I, Constanța, mai 2022

Ana Maria ȘTEFAN

Condiții de participare: vârsta minimă 7 ani;
Secțiuni: copii până la 12 ani;  tineri şi adulţi 

(peste 12 ani).
În cadrul concursului va fi organizat vernisajul 

expoziţiei în perioada 4-24 mai 2022 la Muzeul de 
Artă Constanţa, partener în cadrul Concursului. 
Lucrările premiate se vor înregistra în patrimoniul 
Centrului Cultural Judeţean Constanţa „Teodor 
T. Burada”, în vederea realizării unor albume şi 
expoziţii itinerante.

 Coordonatorul şi iniţiatorul Concursului este 
Florentin Sîrbu, profesor de arte vizuale în cadrul 
Centrului Cultural Judeţean Constanţa „ Teodor 
T. Burada”. 

Pentru mai multe detalii, cei care doresc să 
participe la concurs pot accesa site-ul instituţiei 
www.cctb.ro

Felicitări cursantelor noastre din cadrul clasei de chitară pentru 
premiile obţinute la Concursul Naţional de interpretare „Chitariştii 
României", ediţia a II-a, desfăşurat online în data de 27 Februarie 2022:

- Clara Ioana Leu - premiul I la categoria Hobby (Muzică Folk);
- Teodora Ilie-Serban - premiul II la categoria Hobby (Muzică Clasică). 
Profesor coordonator: Camelia Popescu Hriscu. 

Foto: Cristian MANOLACHE
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Guner Akmolla, membră a Filialei Dobrogea 
a Uniunii Scriitorilor şi a Uniunii Scriitorilor 
Tătari din Crimeea,  Ucraina, semnatară a peste 
50 de volume de poezie, proză, traduceri, în 
limbile română, tătară crimeeană, turcă, şi-a 
dedicat scrisul punerii în lumină a istoriei şi 
culturii tătarilor, dar şi creării unor punţi între 
cultura acestora şi cea română. Traducătoare a 
,,Luceafărului” şi a ,,Scrisorilor” eminesciene în 
limba sa maternă, scriitoarea constănţeană este 
cunoscută mai ales prin cele două volume ale 
romanului ,,Tătarii”, adevărată saga de aproape 
o mie de pagini a acestei etnii puternice, 
răspândite pe tot globul şi bine reprezentate în 
spaţiul nostru sud-estic.

Prin  romanul scris în limba tătară şi tradus 
ulterior în română, publicat în 2011, la editura 
Boldaş, Guner Akmolla a reuşit să atingă o 
miză ambiţioasă, de a arăta lumii întregi cine şi 
cum sunt tătarii. În acest scop, s-a mişcat pe o 
dimensiune spaţio-temporală extrem de vastă, 
de la satele din sudul Dobrogei, la Simferopol, 
Uzbechistan, Siberia, Varşovia, Istanbul, timpul 
epic fiind de la 1900 şi până în anii 70 ai secolului  
XX.

Romanul are câteva zeci de personaje, 
însă în prim plan apare familia lui Agi Fazâl din 
satul Tătaru (Azaplar) din judeţul Constanţa, 
urmărită de-a lungul a trei generaţii. Deşi suntem 
atenţionaţi că protagoniştii au caracter fictiv, ei 
transpun în planul ficţiunii lideri spirituali ai 
tătarilor din România, mai exact pe oamenii de 
cultură şi luptătorii pentru cauza tătară Hagi 
Fazâl şi fiii săi, Nagip Hagi Fazâl (numit în text 
Naym), Mustegep Ulkusal (Moterem) şi sora lor, 
Salya Mendu (Senya). Fiii lui Hagi Fazîl au rămas 

în cartea de aur a intelectualităţii tătare, dar şi în 
dosarele Securităţii din România, ca victime ale 
regimului comunist nu de mult încheiat.

Făcând din eroii amintiţi ancore textuale, 
Guner Akmolla reînvie stilul de viaţă al tătarilor 
de la începutul secolului trecut, din satele din 
sudul judeţului Constanţa, unde aveau o existenţă 
străveche, dar veniseră mai ales după Războiul 
Crimeei: Akbaş (Albeşti), Vârtop (Cotu Văii), 
Sarighiol, Topraisar, dar mai ales Azaplar (Tătaru), 
numit astfel după întemeietorii săi, soldaţii 
trupelor azape (,,asabii”, la Eminescu), sat mare, 
în care locuitorii erau organizaţi pe cartiere, în 
funcţie de stratificarea socio-materială şi vremea 
intrării în ţară.

Stăpânul familiei în jurul căreia pivotează 
romanul, Agi Fazâl, este o personalitate puternică, 
tătar de frunte în comunitate, dublu hagiu, fiindcă 
mersese încă de la 14 ani la Meka, în primul rând 
în numele tatălui său care murise chiar în timp 
ce se pregătea pentru călătorie. Absolvent de 
seminar musulman la Istanbul, tânărul alesese 
lucrul pământului în sat, devenind un agricultor 
exemplar, care prin rigoare şi disciplină îşi 
atrăsese porecla de ,,Neamţul”. Atras de ideea 
de a-şi urma fraţii în Turcia, unde îşi cumpără şi o 
casă, Agi Fazâl rămâne totuşi în sat, unde este un 
exemplu pentru comunitate, prin cinste, hărnicie, 
mărinimia musulmană graţie căreia întreţine 
copii orfani, deschide uşa congenerilor refugiaţi 
din alte părţi şi împarte din tain celor flamânzi. 
Fiindcă preţuieşte educaţia, îşi dă copiii la şcoli: 
Senya merge la liceul din Bazargic, Moterem 
la liceu, apoi la Universitatea din Istanbul şi, 
declanşându-se Primul Război Mondial, la 
Seminarul Musulman din Medgidia, iar Naym 
face şcoala în sat. Senya va intra prin căsătorie 
în familia de vază Mendu, Moterem va deveni 
avocat, va întemeia revista ,,Emel”(,,Ideal”), 
editată azi chiar de Guner Akmolla şi cunoscută 
în toată lumea tătară, şi va conduce comitetul 
pentru cauza Crimeei, stabilindu-se la Istanbul, 
in timp ce Naym va continua munca de agricultor 
a părintelui său.

Volumul întâi al romanului ,,Tătarii” atrage 
prin specificul etnologic, conturând imaginea 
unei societăţi patriarhale, în care domină spiritul 
comunitar, valorile ospeţiei şi întrajutorării.

Guner Akmolla ne aduce în faţa ochilor casele 
mici, lipsite de gard, spre mai uşoara venire a 
căruţelor şi animalelor, cele două camere, într-
una aflându-se cuptorul care era curăţat şi spoit 
săptămânal cu var sau pământ galben; în locul 

Scriitori dobrogeni

Tătarii Dobrogei
Marina CUȘA
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ferestrelor se puneau multe pernuţe, înlăturate 
când vreun tânăr îndrăgostit venea, seara, s-o 
vadă pe fata de măritat a familiei. Rudele se 
vizitau permanent, îşi trăiau împreună bucuriile 
şi necazurile, tinerii se întâlneau la numeroasele 
nunţi, circumcizie, leuzie, la Kurban Bayram,  la 
clăcile de iarnă şi la sărbătorile calendaristice, 

tătari refugiaţi din Crimeea, unde erau prigoniţi 
de sovietici sub acuzaţia de colaboraţionism cu 
Germania hitleristă, urmaşii lui Agi Fazâl ajung 
în temniţele comuniste şi le este deturnat tot 
cursul vieţii. Naym este ucis prin tortură la 
securitatea din Constanţa, Senya primeşte opt 
ani de închisoare, soţul ei, Mendu, e condamnat 
pe viaţă, copiii şi nepoţii lor au de suferit ca 
,,duşmani ai poporului”, doar Moterem scapă 
fugind în Turcia, unde este ales preşedintele 
Centrului Naţional Crimeean. Guner Akmolla 
reface cu implicare afectivă file din detenţia 
comunistă de la Canal, Aiud, Gherla, minele 
Cavnic, închisoarea de femei Mislea, infernul din 
beciurile securităţii. Marasmul celor din ,,lotul 
Velulla” este evocat şi prin citarea de versuri 
populare ori culte, prin care ei au rămas în 
memoria etniei lor. Scriitoarea subliniază repetat 
ideea că tătarii sunt un popor al suferinţei, o 
victimă a imperialismului rus, care de la mijlocul 
secolului XIX i-a gonit din patria lor natală, iar 
apoi i-a supus unor pogromuri succesive, în 
preajma celor două Războaie Mondiale, când au 
fost deportaţi în Siberia, Uzbechistan, alte locuri 
asiatice îndepărtate.

Dorul după ţara pierdută, Crimeea, este în 
romanul lui Guner Akmolla firul roşu care-i uneşte 
pe tătarii din toată lumea. În acest al doilea 
volum al cărţii, scriitoarea rezervă multe capitole 
luptei pentru cauza crimeeană, de după decretul 
PCUS prin care se dădea voie unor minorităţi 
deportate să se întoarcă în patria lor. Trebuie însă 
observat că unele capitole din tomul al doilea nu 
mai au tangenţă cu eroii cărţii, interesul istoric al 
autoarei  prevalând asupra celui literar. În schimb, 
este urmărită cu consecvenţă tema satului 
tătăresc dobrogean, autoarea consemnând 
realist ,,prefacerile” aduse de instaurarea 
comunismului, până la deruralizarea satului, 
când, în epoca industrializării, familiile părăsesc 
rând pe rând sudul judeţului şi se stabilesc la 
marginea Constanţei. Din casa hagiului Fazâl nu 
mai rămâne decât amintirea, comuniştii luându-i 
piatra pentru a face o şcoală într-un sat alăturat.

Romanul ,,Tătarii” dovedeşte în mod cert 
resursele de prozatoare ale lui Guner Akmolla  
şi impresionează prin vastitate şi prin forţa 
de a impune o lume. Nu este o operă perfectă 
şi de fapt am aflat de la Nichita Stănescu, din 
,,Lecţia despre cub”, că arta nu are nevoie de 
perfecţiune. Valoarea cărţii este mai mult decât 
literară, deoarece arată străinilor, dar şi lor înşile, 
în această epocă a istoriei accelerate şi a uitării, 
cine sunt tătarii. O a doua ediţie, care să dea mai 
multă coerenţă estetică volumului al doilea şi 
mai multă fluenţă sintactică întregului text, dar 
şi o condiţie editorială superioară acestei reuşite 
romaneşti, este mai mult decât binevenită.

(Ex Ponto, Nr.3-4 (66-67), Anul XVIII, iul.-
sept.; oct.-dec. 2020)

1912. Imagine din clasa a Vll-a Seminarului 
musulman Medgidia. Carte poştală din colecţia AL

prilej pentru clanuri de a se strânge de prin 
satele sud-dobrogene. Toate aceste momente 
erau onorate din belşug de gospodine cu 
delicioasele şiborekuri, qatlamale, Kârde, 
sarburme, cu nelipsitul iaurt şi compot de prune, 
care întreţineau dispoziţia. Vorbele erau multe şi 
dibace, cuvintele de întâmpinare, ceremonioase, 
femeile, mai toate poete, animau atmosfera 
prin acele ,,şânuri”, poezioare cântate, compuse 
ad hoc pentru diferitele situaţii. Microuniversul 
familiei şi al clanului asigura oamenilor puterea 
de a lupta cu vicisitudinile, care n-au fost puţine 
la începutul secolului douăzeci. Astfel autoarea 
face loc în scriitură unor scene dramatice legate 
de exodul tătarilor din Crimeea de sub ocupaţia 
ţaristă, cunoscându-se deviza Ecaterinei a 
II-a, ,,Crimeea fără tătari!”, scene legate de 
părăsirea satelor dobrogene şi exodul spre 
Turcia de după Războiul de Independenţă; alte 
episoade se referă la războaiele balcanice şi la 
Primul Război Mondial, când satele tătarilor 
amintite sunt în calea diferitelor armate şi mai 
ales a comitagiilor bulgari puşi pe fărădelegi. 
Evocările istorice, fie şi disipate într-o aură 
mitică, coboară până în vremurile glorioase ale 
Hoardei de Aur şi Hanatului Crimeei, văzut ca un 
pământ al făgăduinţei. Se poate observa însă că 
intenţia principală a scriitoarei în volumul întâi 
al romanului ,,Tătarii” este să-şi portretizeze 
congenerii, punând accentul pe cultura lor 
milenară.

Volumul al doilea, în schimb, aduce în 
atenţie lupta tătarilor pentru cauza naţională, iar 
personajele principale din familia lui Negip Fazâl 
dobândesc statutul de martiri.

Pentru că au adăpostit între 1945 şi 1948 
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