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Editorial

Promisiune pentru viitor
Aurelia LĂPUȘAN

Ne apropiem cu pași siguri de cele două mari aniversări desprinse cu fermitate din manualul de
istorie: Centenarul Marii Uniri și 140 de ani de la revenirea Dobrogei acasă. Două aniversări care ne
solicită o stare de spirit specială. Care ne cer să trecem de la starea contemplativă la o participare
concretă, de membri ai unei comunități responsabile, care trebuie să aibă o poziție clară, de reverență
față de înaintași și lucrativă față de viitor.
Se înmulțesc evenimentele dedicate celebrării celor două sărbători, una în continuarea celeilalte.
Tineri și adulți participă la o suită de festivaluri, sesiuni de comunicări științifice, expoziții, pelerinaje,
lansări de cărți, de filme, spectacolele omagiale, concursuri de poezie, o emulație creativă pentru
a antrena toată suflarea școlilor, universităților, instituțiilor de învățământ și culturale, asociații
și fundații. În felul acesta, în mentalul colectiv se așează o filă de istorie bine reprezentată, bine
explicată.
Pare prea mult? Pare prea puțin? Cât este festivism sau amatorism? Cât o veritabilă lecție de
istorie?
Orice s-ar spune despre această efervescentă perioadă premergătoare celor două mari sărbători,
un lucru este clar: am reușit să fim mai mulți care să vrem să așezăm rostul nostru alături de proiectele
unui viitor al copiilor noștri. Am reușit să fim mai mulți care să vrem cinstirea celor care s-au jertfit
pentru idealul de unire. Suntem mai mulți cei care ne hrănim din idealurile, ambițiile, jertfa și
naționalismul generației unioniste.
Am pus pe umărul nostru o clipă de istorie. Și să îi dăm coordonatele timpului viitor.
Ședința comună solemnă a Consiliului județean Constanța și a Consiliului județean Tulcea, care a
pecetluit un Act de promisiune civică rămâne o astfel de mărturie a vrerii oamenilor politici de a dărui
câteva repere copiilor lor.
În cuvântul său, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Marius Țuțuianu, spunea printre
altele: “Pregătiţi veacul viitor” ne îndemna, în urmă cu 140 de ani, marele om politic şi cărturar,
artizan al României moderne, Mihail Kogălniceanu, cel care a ţesut ţării un destin eroic, iar prin
Dobrogea a deschis o fereastră către lumea cea mare.
Să pregătim veacul viitor, iată o misiune pe care am preluat-o și noi, oamenii politici ai anului 2018.
Ce trebuie să lăsăm copiilor noștri, generațiilor viitoare? Ce trebuie să le spunem copiilor noștri?
Cum să-i creștem pentru a sădi în sufletele lor apartenența de neam, spiritul de unitate și credință
strămoșească?
Ca părinți cred că trebuie să le spunem că fericirea unui popor, limba care ne dă identitate, credința
strămoșească, datinile și obiceiurile, acel respect față de trecutul neamului, trebuie considerate semne
ale eternității noastre. Și România este hărăzită a cunoaște eternitatea!
Și să le mai spunem copiilor noștri că această generație matură a anului centenar 2018 le face
promisiunea de a păstra și perpetua idealurile generației de aur a României Mari.
Iar astăzi, aici, în ședință solemnă comună, dăm măsură faptelor noastre viitoare pentru a le netezi
lor, celor ce vin după noi, drumul spre o mai bună cunoaștere, confort și bunăstare.
Propun, deci, ca Actul de promisiune civică gândit ca un angajament comun al dobrogenilor față de
viitor să fie aprobat de către membrii celor două Consilii județene, Constanța și Tulcea, și el să poată
deveni forța și motivația noastră de a pune în operă obiectivele majore de maximă nevoie și urgență cu
care să putem răspunde demn, cu fruntea sus, în fața istoriei de mâine.
Membrii Consiliului Județean Constanța și ai Consiliului Județean Tulcea, în calitate de cei mai
importanți reprezentanți ai Dobrogei întregi, sunt datori astăzi să pregătească veacul următor,
adumându-și această importantă misiune și să o ducă la împlinire”.

Act de promisiune civică
Astăzi, a 24-a zi a lunii octombrie 2018, la o distanță de o sută de ani de la Marea Unire, 140 de
ani de la revenirea Dobrogei la țară și 630 de ani de când Mircea cel Bătrân a unit sub sceptrul său pe
românii din Dobrogea cu cei din Țara Românească,
preşedinţii, vicepreşedinţii și administratorii publici ai Consiliilor județene Constanța și Tulcea, alți
înalţi demnitari ai statului, fruntaşii satelor, cadre didactice și preoți, sportivi, oameni ce slujesc cultura,
locuitorii provinciei istorice Dobrogea, lăsăm acest însemn ca să slujească de tălmăcire vremii de față și
de povățuire vremii viitoare.
În anii ce vor să vină, membrii Consiliului Județean Constanța și ai Consiliului Județean Tulcea vor
depune împreună toate eforturile în vederea realizării proiectelor necesare pentru dezvoltarea Regiunii
”Dobrogea”.
În fața istoriei, cu conștiința datoriei față de locuitorii acestei provincii, membrii celor două instituții
își vor acorda sprijin reciproc pentru realizarea următoarelor obiective:
• Drumul expres DX8 care va lega Constanța de Tulcea, Tulcea de Brăila, de podul de peste Dunăre
și mai departe de viitoarea Autostradă Brăila – Galați – Buzău;
• Construirea Spitalului Regional Constanța – un nou spital de anvergură, având capacitatea să
ofere servicii medicale de calitate, la standarde europene;
• Modernizarea, dezvoltarea infrastructurii și a serviciilor oferite de Administrația Portuară
Constanța;
• Construirea Podului suspendat peste Dunăre, în zona Jijila – Brăila, un proiect strategic de
importanță majoră nu numai pentru județele Tulcea și Constanța, ci pentru întreaga țară, care va
asigura conexiunea viitorului drum expres Constanța – Tulcea – Brăila, peste fluviu, spre Moldova;
• Modernizarea Aeroportului Delta Dunării Tulcea, singura poartă aeriană cu acces direct spre
Rezervația Biosferei;
• Modernizarea Portului Tulcea, singura poartă de acces spre localitățile izolate din Delta Dunării;
• Crearea brandului Dobrogea - marcă înregistrată, sub cupola căreia se vor realiza produse,
servicii, evenimente și orice alte obiective tipic dobrogene.
Drept pentru care semnează:
Horia Marius Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța
și Horia Teodorescu, președintele Consiliului Județean Tulcea
Spre amintire am semnat acest document încheiat în trei exemplare, hotărând ca un exemplar să fie
aşezat în zidirea cea mare a sălii ce cu onoare poartă numele Remus Opreanu, al doilea exemplar să fie
aşezat în sediul Consiliului Județean Tulcea, iar al treilea să fie păstrat în Muzeul de Istorie Națională și
Arheologie Constanța.
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Momente solemne, în memoria
unor unor vremuri istorice
Adina BOCAI

Sub semnul împlinirii a 140 de ani de la unirea
Dobrogei cu România și a 100 de ani de la Marea
Unire, Consiliile Județene Constanța și Tulcea au
organizat miercuri, 24 octombrie 2018, în Sala
„Remus Opreanu” a Palatului Administrativ din
Constanța, o ședință solemnă în cadrul căreia
Centrul Cultural Județean „Teodor T. Burada” a
participat cu un emoționant moment artistic.
De asemenea, instituția constănțeană a oferit o
frumoasă lecție de istorie prin intermediul unor
lucrări literare de o importanță aparte, menite a
păstra peste ani memoria unor vremuri istorice.
Ședința a debutat cu intonarea imnului național
de către soprana Nicoleta Ardelean, moment urmat
de frumoasa punere în scenă a scenariului semnat
de conf. univ. dr. Aurelia Lăpușan, în interpretarea
actorilor Ana Maria Ștefan, Dana Trifan Enache, Dan
Cojocaru și Iulian Enache. Trecând în revistă cele mai
importante momente din istoria neamului nostru,
artiștii au transmis celor peste 120 de participanți
la eveniment emoția vremurilor mărețe, demult
apuse, marcate de spiritul unor oameni bravi,
care au plătit chiar cu prețul vieții independența
poporului român și înfăptuirea României Mari. A
fost o frumoasă și binemeritată lecție practică de

istorie pe care generațiile de astăzi trebuie să și-o
însușească și, cel mai important, să o transmită mai
departe, spre a nu lăsa loc uitării și nepăsării.
Tot un colaborator al Centrului Cultural Județean
Constanța „Teodor T. Burada” a fost și autorul
creațiilor artistice care adăpostesc promisiunile
generației actuale transpuse pe un papirus care va
sta sigilat în trei amfore lucrate de artistul Florentin
Sîrbu, cel care a conceput și creat, de asemenea, și
cele trei capsule ale timpului. În acestea de pe urmă
se găsește același mesaj al consilierilor județeni din
cele două județe, de data aceasta, însă, în format
electronic, mesaj intitulat „Act de promisiune
civică”.
La finalul evenimentului, toți cei prezenți în sală
au primit lucrarea „Albumul național al Dobrogei.
1866 – 1877 - 1906”, de Petru Vulcan, tipărită
în ediție anastatică, și ediția specială revistei
„DATINA”, dedicat integral împlinirii a 140 de ani de
la unirea Dobrogei cu România și a 100 de ani de la
Marea Unire.
Lucrările, realizate în condiții grafice deosebite,
s-au bucurat de un succes deosebit, ele stând de
acum, la loc de cinste în bibliotecile dobrogenilor.
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Niciodată țara aceasta, căreia
bejeniile îi erau atât de familiare,
nu mai cunoscuse un astfel de exod
Vartan ARACHELIAN

În noaptea din zilele acelea,
Constantin Gane nu era singurul
pentru care viața devenise o
corvoadă. Disperarea se instalase
trainic în rîndurile populației fie
ea căzută sub ocupație, fie ajunsă
să guste pîinea amară a refugiului.
Aflat la Iași împreună cu Neamul
românesc – ziarul de care era de
nedespărțit, cum nedespărțită i-a
fost în întreaga viață spiritul civic
de multiplele sale preocupări
științifice – Nicolae Iorga publica,
chiar în zilele în care Gane era la
Iași, articolul Disperații. Nu știu
de l-o fi citit și sergentul, dar,
de bună seamă, auzi de el și de
îndemnurile acestei molipsitoare
conștiințe naționale care era, încă
din tinerețe, savantul.
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Sunt convins că încă din
copilărie, cînd începem să
identificăm marile personalități
care ne-au dat sens noțiunilor
de patrie și de patriotism, poate
chiar atunci când se coace
împlinirea noastră spirituală, o
undă acută de regret ne încearcă
cînd aflăm că relațiile între acești
oameni n-au fost întotdeauna
netede, că deseori în focul
polemicii s-au făcut auzite și
multe resentimente și, desigur,
tot atîtea nedreptăți. E cazul
relațiilor dintre Nicolae Iorga și
Eugen Lovinescu. Mai târziu, o
dată cu vârsta și experiența de
a descifra formula umană, cu
hățișurile și oscilațiile ei tainice,
cu aspirațiile la prioritate, cu

subiectivismul care se alătură
consecvenței de a face din
opiniile tale singurele adevăruri,
multe se explică și un sentiment
de toleranță acceptă că, oameni
fiind, oamenii aceștia mari au
avut și slăbiciuni omenești.
În fața gravei amenințări de
care era încercată ființa noastră
națională,
divergențele
de
păreri, ireconciliabilele structuri
temperamentale au amuțind,
făcînd loc unei pilduitoare
comuniuni românești.
Aflat și el în refugiu, Eugen
Lovinescu dă o superbă lecție de
etică și de adevăr:
„Domnul N. Iorga s-a regăsit
pe sine însuși...”
În această clipă de mare

încercare pentru existența neamului nostru, în
care toate sufletele sunt încleștate într-o tragică
așteptare, în această clipă în care unii încep să
șovăiască, dl N. Iorga și-a regăsit credința în
destinele neamului românesc, luîndu-și locul de
factor al conștiinței naționale. O vastă știință și o
rară autoritate morală îl meneau spre acest rol
de conducător al opiniei publice în clipa marilor
prefaceri.
Doi ani a șovăit.
În volumul meu din urmă, Critice IV, am fixat
această șovăire. Era dreptul meu de a îngrădi rostul
criticei în marginile conștiinței mele de scriitor și de
român. În domnul Iorga am văzut o mare energie
națională menită a fi întrebuințată pentru scopurile
supreme ale neamului nostru, un vizionar sorocit să
taie o altă hartă sufletească românilor decît oamenii
politici cu răspundere.
A sosit și clipa așteptată a intrării în acțiune.
Întîmpinăm, desigur, greutăți nebănuite. Războiul
cere sînge rece și pregătire. Le vom dobîndi cu
timpul. După o înaintare biruitoare, a venit și
retragerea îndărătul muntelui prieten. Unele
conștiințe nesigure au început deci să se clatine.
Sămănătorii de frică și-au aruncat sămînța.
În fața lor s-a ridicat domnul N. Iorga. N-a
îndemnat la război. Acum e pentru război. Și e cu
toată energia elementară a unui ciclop. (…)
Domnul Iorga redactează aproape singur Neamul
românesc.
E o foaie «a conștiinței naționale luptătoare» –
și niciodată un program n-a fost mai bine limitat și
slujit. (…)
În mijlocul unui popor impresionabil, se simțea
nevoia unui organ care să afirme cu energie
imperativul categoric al rasei noastre, un organ care,
prin autoritatea morală și prin tăria nestrămutată a
convingerii, să devină un factor puternic al conștiinței
naționale ce luptă să se întregească, organ «al
conștiinței luptătoare» este Neamul românesc scris
aproape în întregime de dl N. Iorga. Toți cei ce caută
o îmbărbătare, în îndoielile ce-i încolțesc, vor găsi în
foaia marelui nostru istoric o căldură și o convingere
binefăcătoare. Dl Iorga și-a reluat rolul firesc: rol de
călăuză a conștiinței românești pe căile pe care ne
cheamă originile și sufletul nostru latin.
Totul îl pregătise pentru acest rol. Și mintea, și
inima. Chiar și forma apostolică a talentului său
literar, în mijlocul zbuciumului sufletesc în care ne
frămîntăm, în mijlocul săbiilor ce zăngănesc și al
tunurilor ce bubue, glasul puternic al acestui om de
convingere și de conștiință curată e făcut să domine.
E o datorie patriotică de a-i netezi căile ce duc spre

Nicolae Iorga vorbind mulțimii
sufletul mulțimii îngrijorate“.
Și iată acum replica lui Nicolae Iorga din Neamul
românesc, publicată în acele zile de disperare:
„Strada, drumurile, localurile de huzur și de
petrecere sînt pline de disperați. Fiecare caută
vinovații și totdeauna dincolo de marginile cârdășiei
lor. Celălalt e totdeauna răspunzătorul, ca și cum
într-o baltă s-ar putea descoperi care e porcul. care
a făcut, lăfăindu-se în ape odinioară curate, tot
noroiul din mlaștină.
Disperații nu dorm; mai puțini sînt acei cari nu
mănîncă; toți plîng, fie și blănița scumpă pe care a
uitat-o domnișoara în momentul cînd părăsea casa
de reședință.
E un adevărat curaj să fii disperat. Sînt printre
aceia cari îndrăznesc să fie așa de «fără suflet»,
încît, orice s-ar întâmpla, nu disperează.
Și iată cum m-am îndreptățit față de unul din ei
– acesta, din întîmplare, un om foarte de treabă, în
care vorbeau mai mult oboseala și suferința:
– Astăzi nu e bine, desigur. Mîine, poate să fie și
mai rău. Dar, oricît de rău va fi, pămîntul acesta va
rămîne și oamenii de pe dînsul tot așa.
Însă atunci ruinele vor trebui refăcute, puterile
ce s-au pierdut se cer înlocuite, greșelile îndreptate
și virtuți puse în locul păcatelor.
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Pentru aceasta trebuie oameni zdraveni la trup
și la minte. Viitorul țării și neamului nostru ni cere
să fim așa!
I-am spus-o lui și ți-o spun tot așa și ție, cetitorule.
Un singur motiv de disperare ar fi: dacă am rămîne
tot ce am fost pînă acum. Și aceasta nu atârnă de
soartă, ci de noi!“
În ciuda insistentelor apeluri făcute populației
de a rămîne pe loc, numeroși oameni, de teama
(ce se va dovedi reală, din nefericire, curînd) față
de cruzimile ocupantului, vor lua drumul refugiului.
Spre limba de pămînt a Moldovei, o țară întreagă
porni în bejenie. Scenele petrecute sunt tragice. Cu
bruma de lucruri pe care putuseră să o strîngă în
graba plecării, dintr-o agoniseală de-o viață întreagă,
oamenii porniră, care cum putu; trenurile erau
destinate mișcărilor de trupe și cei norocoși putură
să călătorească, urcați pe acoperișul vagoanelor,
agățați cu forța disperării de scările lor, claie peste
grămadă pe tampoane sau pe tenderul locomotivei.
Niciodată țara aceasta, căreia bejeniile îi erau atît
de familiare, nu mai cunoscuse un astfel de exod.
Iar tragedia cea mai mare o trăiră copiii, floarea
și speranța acestui neam. Exodul lor era o dramatică
împletire de dezastre, incertitudini și aventuri.
De-a lungul șoselelor, a drumurilor de țară, peste
arătura cîmpurilor, subțire îmbrăcați în niște zile care
erau de fapt începutul unei ierni – și ea îngrozitoare
– cu cîteva bucăți de ceapă și o pâine, adolescenții
formau o cohortă tragică, funerară chiar. Dar cine
erau acești adolescenți? Cine-i pusese pe drumuri
în prag de iarnă? Foamea nesătulă a războiului.
Odată dezlănțuită foamea rapace de vieți omenești,
pofta ei se va dovedi din ce în ce mai devoratoare;
un fel de perpetuum mobile al instinctului
distrugător. Da, acești tineri reprezentau carnea
de tun a zilei de mâine în planurile Marelor State
Majore. Fantomaticele cohorte erau luați de la gura
hămesită a ocupanților și duși departe de inamic,
pentru ca mâine să înlocuiască golurile din rândurile
apărătorilor. Dar ca deobicei, la noi e mai mare grijă
pentru uneltele războiului, decât pentru cei destinați
să le folosească! În numeroasele coloane ce se
mișcau în dezordine, prin noroaie, printre cadavre
de oameni și de animale, ocolind anevoie vehiculele
abandonate sau distruse de atacurile aeriene, acest
exod al miilor de adolescenți, veritabila cruciadă a
copiilor, dădea chip stihiilor convocate pe pămînt
românesc. Cei mai fericiți – dacă moartea poate fi o
fericire – au fost izbăviți de gloanțele inamicului sau
de bombele aeroplanelor nemțești, care nu alegeau
dacă țintele lor ucideau bătrîni sau copii inocenți,
murind prin șanțurile șoselelor ori prin curțile
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părăsite de săteni, de foame, de ger, de molime.
Iată relatarea postbelică a unuia dintre însoțitorii
unui astfel de convoi. Chiar fără harul povestirii, mai
impresionant pare a fi crudul adevăr despre pieirea
acestor copii care n-aveau a mai apuca să aibă
urmași, fie și pentru a-i pomeni măcar.
„La Ploiești, după 60 de kilometri de călătorie pe
jos, prin clisa înghețată a noroaielor, oboseala i-a
ajuns. Aici, mulți dintre ei au început să plîngă, să
ceară a fi înapoiați la căminul părintesc. Cu asprime
li s-a respins cererea, ba li s-au refuzat chiar banii pe
care-i luaseră conducătorii lor.
De la Ploiești înainte începu grozăvenia care nu
se poate descrie. Voi încerca numai a înșira faptele.
Porniți din nou pe jos, fără haine și fără mîncare,
nenorociții copii urmau cu greutate trupele care se
retrăgeau și fugeau de dinaintea armatelor inamice
care înaintau.
Prin satele pustiite nu găseau nici hrană, nici
adăpost. De la Buzău înainte, cei mai mici și mai
plăpînzi au început să cadă de-a lungul șoselelor
înghețate și noroioase – nimeni nu se oprea din cale
pentru a le da un ajutor căci pe toți îi împingea acum
groaza reală a bubuitului tunurilor, a aeroplanelor
care aruncau bombe, a tuturor grozavelor fapte
de război ce se petreceau în jurul lor și deasupra
capetelor lor. Și calea a început să fie tot mai mult
semănată de trupuri de copii de la 12 la 14 ani,
doborîți de foame și de frig, unii chiar de gloanțe și
de sfărămături de bombe. Dincolo de Focșani, morții
se numărau cu sutele; până prin mijlocul Moldovei
pieiră mai mult de jumătate, și mi se spune că la
Huși au putut ajunge, de-abia tîrându-se, 47 copilași
dintr-un convoi de 2 000!“
Un alt martor ocular demn de toată încrederea îi
povestește generalului Socec, „cu lacrimi și groază,
cum le-a văzut plîngînd pe margini de șanțuri pe
aceste nenorocite victime nevinovate, murind cu
deznădejde în chinuri nespuse, departe de mamele
lor care și ele își sfâșiau acasă pieptul gîndindu-se la
cei plecați în neagra și halucinanta pribegie.“
Alții i-au povestit „că au văzut cadavre de
cercetași prin sate arse și pustiite, din care mîncau
câini flămînzi. Pe câte altele le-au devorat lupii pe
cîmpii!...“
Iată și un alt fapt îngrozitor: cei ajunși la Iași
au fost adăpostiți în sălile Universității, pe jos, pe
cimentul gol și înghețat, iar a doua zi, din grupul
de cîte 20 de nenorociți, de-abia dacă se sculau
jumătate, ceilalți murind peste noapte de frig!...
(Va urma)
1
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Române, nu uita!

Maria Manciulea, Eroina de la Olt
Sorin BERCARU

A fost prima femeie decorată cu medalia Virtutea
Militară de război pentru fapte de arme de pe
câmpul de luptă, în septembrie 1916, la o lună de
când armata română intrase în razboi.
Povestea Eroinei de la Olt, cum avea să i se
spună, începe odată cu retragerea trupelor austroungare din fața ofensivei armatei române. Austroungarii iau decizia ca în retragerea lor să confiște tot
ce ar fi putut fi folosit de armata română, chiar dacă
această alegere lăsa populația civilă fără mijloace
de supraviețuire.
Două fete însă au decis să își recupereze
animalele luate cu forța de către austro-ungari
şi au urmărit turmele de vite, hotărâte ca în toiul
nopții, când vigilența santinelelor era mai slabă, să
își recupereze animalele sechestrate, planul lor fiind
pus în aplicare. Numai că acestea sunt prinse.
Maria și Lucreția au încercat să explice
comandantului austro-ungar că erau acolo pentru
a recupera vitele care erau singurul lor mod de
subzistență, însă bănuiala de spionaj în favoarea
armatei române a comandantului austro-ungar
era alimentat și de folosirea limbilor maghiară și
germană de către Maria. Astfel că sunt închise
într-o casă, sub pază armată. Norocul lor este că
doi dintre soldații de gardă le aud vorbind între ele
în limba română. Și ei tot români erau, originari
din Banat. Soldații le fac scăpate pe fete, care la spatele formației de deplasare, până li se va
escaladează podul casei și se pierd repede pe câmp, clarifica situația. Vremea era capricioasă: ploua
în liniștea nopții. Acestea ocolesc tabăra austro- mult, iar eroinele noastre erau îmbrăcate subțire
ungară și merg pe jos câteva ore pentru a ajunge pentru acea vreme, Camil Petrescu văzându-le și
în comuna Veneția de Jos, unde se adăpostesc la o fiindu-i milă de cele două raportează mai departe
stână.
comandantului brigăzii despre situația lor, iar
După reîntoarcerea în sat, fapt ce a coincis cu acesta din urmă demontează acuzația de spionaj
intrarea armatei române în Părău, fetele povestesc în favoarea inamicului. Generalul Lupescu observă
pățaniile trăite în tabăra inamică. Maria avea să-l cât de bine cunoaște Maria locurile și ce informații
întâlnească pe nimeni altul decât pe Camil Petrescu prețioase are despre amplasamentul inamic.
care va relata această întâlnire în romanul său
Comandantul Brigazii urmează sfatul Mariei de a
Ultima noapte de dragoste întâia noapte de război. trece Oltul prin Vadul Fagului și în noaptea stabilită
Povestea eroinei noastre se complică pentru Regimentul 30 Dorobanți avea să treacă prin locul
moment și asta din cauza faptului că ea este pârâtă arătat de Maria. Ea avea să fie prima în apă călăuzind
de un băiat din sat că ar fi spion al inamicului.
militarii, spunând nu vă fie frică, eu cunosc vadul,
Maria și Lucreția sunt reținute și când să fie nu vă puteți îneca. Regimentul a trecut cu bine
interogate, Regimentul 22 Infanterie începe să vadul și înaintând pe malul Oltului a căzut în spatele
se deplaseze rapid către noua zonă a frontului, și întăriturilor potrivnice luând prin surprindere un
așa se face că cele două femei să fie încolonate inamic puternic numeric.
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Păstrarea inițiativei de către forțele armatei
române face să se creeze presiune pe tot frontal,
facilitând înaintarea dispozitivului românesc până
la punctele propuse, în jurul orei 15 fiind eliberată
comuna Dăișoara și astfel armata română ocupă
malul drept al Oltului şi Homoradului, de unde
inamicul putea vedea mişcările armatei noastre
şi o putea împiedica să se desfășoare. Cu această
ocazie au fost făcuţi prizonieri 6 ofiţeri, 7 cadeţi şi
750 soldaţi şi a fost capturat un preţios material de
război. Totodată această victorie a eliberat şi oraşul
Făgăraş, unde entuziasmul populaţiei dezrobite
întrece orice posibilitate de a-l descrie în amploarea
şi intensitatea lui.
Răcită puternic după trecerea Oltului eroina
noastră este internată la un spital din Iași unde
după însănătoșire rămâne infirmieră. Tot acolo
avea să o cunoască pe Ecaterina Teodoroiu, pe care
o va descrie ulterior în memoriile sale ca o tânără
cu o pălărie de cercetaș pe cap, iar în loc de fustă
purtând pantaloni bărbătești care se vedeau sub
mantaua lungă, soldățească.
Faptele de eroism ale Mariei Manciulea, Eroina
de la Olt, pe lângă valoarea strategică au reușit să
reducă la minimum pierderea de vieți din cadrul
armatei române.
Pentru eroismul şi curajul dovedit, Maria
Manciulea a fost decorată cu Ordinul „Virtutea
militară”, cl. a II-a, iar generalul diviziei îi dăruiește
Mariei o pereche de cisme și o mie de lei.
Ziarul „Universul”, care publică în numărul 308,
lista eroilor decoraţi, o menţionează în primul
rînd pe Maria, cu motivaţia deosebitului act de
bravură: „Medalia - Virtutea militară de război, cl.
II -. Domnişoarei Maria Manciulea, din corn. Părău,
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judeţ Făgăraş, pentru că s-a oferit să servească
de călăuză unui regiment de infanterie care avea
misiunea să atace pe inamicul ce se găsea pe malul
opus al Oltului; a intrat cu primii ostaşi în apă şi i-a
condus cu cel mai desăvîrşit curaj prin ploaia de
gloanţe, contribuind astfel la reuşita atacului.”

Micul război tulceano-constănțean,
lupta de la 1893…
Nicolae C. ARITON, TULCEA

Relatare din tabăra proprie…
Pentru orice tulcean care se
respectă, Constanța este orașul
mai mare de la sud, cu ieșire
la mare, plaje întinse, stațiuni,
mall-uri și magazine adevărate,
viață universitară și de noapte,
pe măsură. Potențialul economic,
având ca vârf de lance Portul, îi
atrage ca mierea pe tulceni, care
visează să devină constănțeni,
lucru care s-a întâmplat și se
întâmplă din ce în ce mai des.
Trecând nepermis de repede
peste istoria veche și extrem de
bogată a celor două localități,
ne oprim la finalul Războiului
de Independență (1877-1878),
când Dobrogea revenea acasă,
la România. Românii aveau să
descopere două orașe, Tulcea
și Constanța, complet diferite,
cu un raport de forțe complet în
favoarea primului.

Întreaga Dobrogea (și chiar o
parte din Bulgaria) era organizată,
după sistemul otoman într-un
sangeak (un fel de provincie),
cu capitala la Tulcea, cu o
populație de aproximativ 20 de
mii de locuitori. Constanța era
o simplă kaza (un fel de comună
mai mare) și avea aproximativ

5 mii de locuitori. Pentru a
vedea cum au evoluat lucrurile
în primul deceniu, să cităm un
articol din ziarul „Constanța”, din
21 noiembrie 1893, scris de un
tulcean sceptic și ușor depresiv.
„Deși trăiți sub același regim sute
de ani, tulcenii se deosebesc în
mai multe privințe de constănțeni
(…) înfățișarea unor lucruri și
fapte este câteodată așa de
izbitoare, că ai crede (despre
Tulcea) că ești în alt stat, în altă
țară (…). La Tulcea, de exemplu,
mai toți negustorii de origine
greacă, chibzuindu-și interesele
în cei trei ani acordați pentru
răzgândire la început (este vorba
despre opțiunea de a deveni
cetățeni români n.a.), nu și-au
lepădat protecțiunea (statului
grec n.a.), pe când la Constanța,
din cei 300-400 de locuitori greci
stabili, acei care au rămas supuși
ai M.S. Elenice se pot număra pe
degete”. Mai trebuie amintit, că
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numărul grecilor din Tulcea, era
la data respectivă de aproape
2500. (…)
„Deși în Tulcea populațiunea
este compusă din mai multe
neamuri, chiar mai multe și mai
numeroase ca în Constanța,
noi nu ne aducem aminte ca în
Consiliile comunale să fi conținut
vreodată alți membri în afară
de bulgari și români, pe când în
Constanța combinația listelor de
candidați la alegeri conținea cel
puțin un reprezentant al fiecărei
comunități (…). Calea ce s-a urmat
în orașul nostru nu este cea cu
adevărat folositoare Statului și
comunei, dovadă despre aceasta
sunt
rezultatele
dobândite:
Tulcea în decădere continuă
și Constanța în dezvoltare
progresivă și în stare înfloritoare.
(…) Am putea să afirmăm fără
teamă de vre-o dezmințire, că în
cea mai mică plasă a județului
nostru sunt mai multe procese
decât în ce mai mare plasă din
județul vecin. În Mangalia sunt
perioade întregi de timp , când
nu sunt decât 2-3 procese, pe
când în plășile Tulcei sunt câte
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20-30 de procese în fiecare zi. În
Tulcea există mania construcțiilor
și reparațiunilor de localuri și
lucrările publice, pe când în
Constanța se consemnează mai
multe sute de mii de lei, banii
județului pentru clădiri și șosele,
pare că ar fi ciumați, nu se leagă
nimeni de ei. La noi în Tulcea se fac
cele mai stăruitoare și obositoare
sforțări spre a se pune mâna
pe o primărie rurală, pe când
în județul vecin se pun cele mai
mari insistențe spre a se găsi un
primar la Hârșova, la Cernavodă,
Medgidia sau Mangalia. Din toate
acestea trebuie să conchidem că
prin altă prismă se văd lucrurile
publice în județul nostru. Și de
această vedere deosebită se
resimte întreg mediul social. În
județul nostru chiar simțul public
este viciat, sucit (…)”
Articolul se încheie cu o sumă
de aprecieri politice părtinitoare,
dovadă că autorul acestuia
reprezenta una din taberele
politice tulcene care reușise …
„a despărți pe cetățeni în tabere
dușmănoase unele altora, de
a-i transpune într-o harababură

caraghioasă de partizani ai
cutărui sau cutărui personagiu
mai mult sau mai puțin
marcant…” așa cum recunoaște
chiar autorul. De remarcat că
Dobrogea se afla, în perioada
scrierii articolului sub incidența
Legii organice a Dobrogei , care
oferea cetățenia română dar nu
și drepturi cetățenești, precum
cel de a fi ales în Parlament, ci
doar în Consiliile comunale. Cu
toate acestea, apetitul politic
al tulcenilor era atât de mare,
încât prefecții și primarii erau
supuși unor adevărate țesături de
intrigi și comploturi, a căror artă
fusese moștenită de la trimișii
Constantinopolului, la Tulcea,
cu rafinamente bizantine și
orientale, care s-au păstrat chiar
și în zilele noastre.
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Civica

Themis, drumul către umanitate - sau
„Drogurile Ucid!”
Ana-Maria ȘTEFAN

Vineri, 12 octombrie în cadrul Centrului
Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”, a avut loc un spectacol manifest, cu un
public în majoritate format din adolescenți. A fost
prima întâlnire din cadrul proiectului de educaţie
juridică „Themis, drumul către umanitate” organizat
de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T.
Burada”, în colaborare cu Tribunalul Constanța și
Centrul Regional de Prevenire Evaluare și Consiliere
Antidrog Constanța.
Spectacolul, pus în scenă de către elevii
Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din
Constanța, în regia actorului Dan Cojocaru, cu
sprijinul lect. univ. Dana Trifan Enache, a avut ca
temă principală consumul și traficul de droguri în
rândul tinerilor. Astfel, sub forma unor monologuri
și poezii, pe versuri compuse chiar de protagoniști
și contextualizându-le în raport cu tema centrală,
elevii au preluat frământări, experiențe, idei și
gânduri ale celor care s-au lăsat pradă viciilor,

arătând totodată repercusiunile acestor experiențe
cumplite.
Aflându-se la vârsta curiozității absolute, la
vârsta marilor descoperiri, când viitorul pare o
proiecție infinită, mai mare ca universul, riscul
de a aluneca pe panta periculoasă a drogurilor
este foarte mare. Crezând că uitarea de sine, starea
de euforie şi de inconştienţă pe care substanţele
respective le conferă, tensiunea conștientizării
acestui fapt reprezintă și terenul fertil al anticipației
uneori anxioase, alteori înflăcărate al unor destine
fragede. Poveștile despre tineri spuse de tineri,
interpretate atât de sincer, sunt șocante și transmit
mesaje din cele mai umane, sensibile, încurajatoare
și fragile:„de ce ajungeți să consumați? De ce
ajungeți să ne consumați pe noi?”, „ drogul meu este
muzica!”, „important este să acceptăm faptul că am
greșit și să n-o mai facem” , „curiozitatea creștea...”
, „am halucinații, uneori mi se pare că seamănă cu
tata, de parcă tata ar putea fi niște umbre negre...”,
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„voi puteți ajuta altfel, să nu vă drogați!” „voiam să semn de exclamare.
mai deschid ochii, să văd câtă tristețe auzeam!”
Senzația de autenticitate pe care o exprimă
Poveștile din lupta cu drogurile sunt scrise spectacolul derivă nemijlocit din faptul că tinerii nu
chiar de viitorii actori de la Colegiul Național de au formație actoricească, nu joacă roluri propriuArte „Regina Maria” și inspirate din realitatea zise și au fost instruiți cu atenție de Dan Cojocaru
crudă, punctând toate situațiile în care drogul te să evite formalismele, manierismele și tentațiile de
poate aduce: vânzător, consumator, halucinații, a „juca“ de dragul unor efecte facile, pentru public.
furt, dependență, închisoare, depresie, nebunie, Monoloagele și dialogurile conțin, de asemenea,
anxietate, sevraj, accident, moarte! Pe muzică o doză suficientă de ironie și de autoironie încât
rock, sau clasică (Cocaine- Eric Clapton, Moonlight să înlăture exagerările de imagine. După ce au
sonata, love story etc.), având durata de aproximativ impresionat publicul care i-a aplaudat minute în șir,
o oră, spectacolul nu plictisește, este interactiv, iar având ca punct de pornire Protocolul semnat în anul
la final lasă senzația că ar fi putut să mai dureze 2013 între Ministerul Justiției, Consiliul Superior
măcar 15 minute, să mai exploreze câteva teme, să al Magistraturii, Ministerul Public și Ministerul
ne mai comunice câte ceva despre fricile supreme Educației Naționale pentru promovarea educației
ale tinerilor: frica de mediocritate, frica de eșec, juridice în școli, evenimentele organizate în cadrul
frica de viitor, frica de singurătate, frica de a eșua ca acestui proiect au prezentat într-o manieră atractivă,
părinte, chiar și frica de a nu-ți fi frică! Protagoniștii sensibilă, noțiuni de educație juridică adaptate la
nu sunt personaje propriu-zise fiindcă își asumă formele de învățământ primar, secundar și liceal,
identitatea cotidiană și numele real. Ei sunt cu adresabilitate directă și către toate celelalte
personalități diferite, ofertante ca gamă de trăiri, categorii de vârstă.
și faptul că au fost expuși în toată vulnerabilitatea
Spectacolul a fost urmat de discuții libere și
lor, fără a le cosmetiza defectele și stângăciile sesiuni de întrebări și răspunsuri din zona prevenirii
inerente este unul dintre cele mai mari plusuri ale criminalității. Au comunicat direct cu publicul:
spectacolului. Firește, nu există, astfel, o intrigă Președintele Tribunalului Constanța, Tudor Viorel
propriu-zisă, un punct culminant și un deznodământ Gheorghe, vice-președintele Tribunalului Constanța
în sensul tradițional al termenilor. Conflicte există, –Cristina Duță, comisarul șef al Centrului Regional de
la fel și un final deschis, deschis către viitor, cu toată Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța,
gama sa de potențialități, care presupune puncte Cristian Oprișan, și Elena Mircea, asistent social.
de suspensie în locul unui singur punct sau al unui
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Concurs național de poezie pentru liceeni
„Harababuriada” in memoriam
Vasile Cojocaru
Ana-Maria ȘTEFAN

A fost frumos, a fost curat,
A fost pe dos, a fost ciudat,
Timpul acela minunat
De pace blândă la palat,
Dar trebuia… și am plecat.
(Despărțirea de glia străbună - Vasile Cojocaru)
„În 31 octombrie 1974, Vasile Cojocaru a debutat
pe scena oraşului natal în piesa „Răsplata”, de Ghiţă
Barbu, alături de un alt debutant, dramaturgul şi
regizorul Silviu Purcărete. Şi a rămas acasă, în teatrul
pe care l-a adorat, timp de patru decenii. „Teatrul
m-a ales pe mine de când, elev la Liceul «Mircea
cel Bătrân» (până şi localul era vecin cu teatrul), mi
s-a descoperit o oarecare uşurinţă în a interpreta.
Spectator credincios teatrului constănţean, invidiam
cu toată seriozitatea vârstei lumea strălucitoare
de pe scenă. Atunci, în anii liceului, a fost debutul,

apoi totul mi s-a părut firesc: institutul de teatru,
absolvirea lui, repartizarea la Constanţa, la cererea
mea. Fiind suflet în sufletul neamului meu de la
mare, ca să-l parafrazez pe poet, mă transpun cu
fiecare spectacol în dubla ipostază a spectatorului
avid de scenă şi a actorului conştient de menirea
sa. Datorez totul Dobrogei şi aceasta este credinţa
mea”. (Portrete. Oameni care au făcut istorie
culturală în Dobrogea: Pe scena vieţii. Marii actori
ai Constanţei, Aurelia Lăpușan, Ziua de Constan
ța)
Organizat de Consiliul Județean Constanța prin
Centrul Județean Constanța „Teodor T. Burada”, în
colaborare cu Colegiul Național de Arte „Regina
Maria”, coordonat de actrița Dana Enache - conf.
univ. dr.,
Universitatea „Ovidius” Constanța,
profesor asociat la Colegiul Național de Arte
„Regina Maria” Constanța), Concursul Național
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de Poezie pentru Liceeni „HARABABURIADA”
in memoriam Vasile Cojocaru, a fost găzduit de
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin” și s-a desfășurat în perioada 1820 octombrie 2018. Ca amintirea sa să dăinuie în
sufletele familiei, prietenilor, colegilor, studenţilor,
admiratorilor...concursul poartă numele după unul
dintre volumele semnate de actorul, profesorul și
autorul Vasile Cojocaru - Harababuriada : exerciţii
de dicţiune şi predicţiune; versuri.

Ne rămân spectacolele memorabile care l-au
avut protagonist, lecţiile de actorie, dar şi cărţile
care îi poartă semnătura: „Expediţii în miniatură”,
„Imperfectele melancolii”, „Vedere din Mirador”,
„Covorul de purpură. De la Oreste la Oedip. Teatrul
antic în spaţiul spiritual dobrogean” (lucrare de
doctorat), „Harababuriada”. Piesa în versuri „O
călătorie fără egal”, jucată cu succes, încă din timpul
vieţii, pe scena Teatrului pentru Copii din Constanţa
şi prezentată la Festivalul Internaţional de Teatru
pentru Copii de la Alacati, Turcia, (publicată în
volum postum, pe 17 ianuarie 2011, la un an de la
trecerea sa Dincolo).
Concursul s-a desfășurat într-o atmosferă
caldă, familială și relaxantă, iar participanții au
susținut probele concursului pe scena Centrului
Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean
Constantin”, un spațiu deschis, prietenos și ofertant
pentru candidații care au răspuns cu bucurie,
poftă și curaj invitației de a-și arăta aptitudinile
actoricești și de a-și stimula simțurile, creativitatea,
competitivitatea, atenția, voința, mobilizânduse pentru depășirea emoțiilor printr-o muncă
susținută. S-au înscris elevi din: Medgidia, Constanța,
Brăila, Târgul Mureș și București, remarcând astfel
că scena atrage tot mai mulți tineri înzestrați cu
talent și prospețime, bucurându-ne că s-a atins
totodată unul dintre scopurile concursului și anume
stimularea tinerilor cu înclinații artistice, lansarea
și promovarea lor în comunitatea locală şi în massmedia, evidențierea muncii și talentului copiilor
și bineînțeles, omagierea celui care a fost Vasile
Cojocaru. Teatrul, tehnica recitării, sunt unele
dintre cele mai complexe arte. Acestea produc
copiilor bucurie, plăcere, deschidere, confort. Una
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dintre cele mai plăcute metode de a te simți bine
și de a te menține în formă este, fără doar și poate,
arta. Arta făcută cu pasiune poate fi considerată o
metoda terapeutică, ce te ferește de stări anxioase.
Prin intermediul artelor frumoase se exprimă
bucuria, speranța, toată gama emoțiilor pe care le
putem trăi într-un anumit moment al vieții. Putem
privi teatrul și recitarea ca pe o formă de eliberare
spirituală, o modalitate de a transmite sentimente,
emoţii, zâmbete şi stări de bine. Fiecare artă în sine
înseamnă ritm, armonie, hrană pentru suflet!
Pentru valorificarea talentului interpretativ și
pentru a stimula potențialul scriitoricesc al elevilor,
concursul a avut două secțiuni - INTERPRETARE și
CREAȚIE. La aceste secțiuni s-au putut înscrie atât
elevii care beneficiază de învățământ vocațional, cât
și cei care studiază la licee cu învățământ de masă.
Astfel, elevii au avut de interpretat două poezii, dintre
care una scrisă de actorul Vasile Cojocaru, iar alta,
la alegere. La această secțiune candidații au avut de
asemenea de citit o poezie la prima vedere. Din juriu
au făcut parte: Teatrologul Anaid Tavitian în calitate
de președinte de juriu, Gavril Borodan (regizor,
conf. univ. dr. -Universitatea „Ovidius” Constanța,
Facultatea de Arte), Dan Cojocaru – (actor la T.S.C.,
șef serviciu Centrul Multifuncțional Educativ pentru
Tineret „Jean Constantin”), Ana-Maria Ștefan
(actriță -colaborator T.S.C., referent de specialitate
C.C.T.B. - Secția Județeană de Exploatare a Filmelor)
și Nicoleta Zghibarță (Câștigătoarea premiului I, la
Olimpiada Națională de Arta Actorului, la proba
individual-elevă în clasa a XI-a la Colegiul Național
de Arte ”Regina Maria” Constanța).
În data de 20 octombrie, la festivitatea de
premiere, în amintirea marelui actor care a slujit
scena constănțeană timp de aproximativ 40 de ani,
poet și profesor al Universității „Ovidius” Constanța,
Facultatea de Arte, a fost proiectat pe marele ecran
din incinta Centrului Multifuncțional Educativ
pentru Tineret „Jean Constantin”, un film omagial
realizat din colaje cu și despre Vasile Cojocaru.
Numărul mare de participanți la acest concurs, ne
dă speranța că generația tânără încă mai crede în
artă, încă mai are curățenia de a crede că teatrul
poate schimba lumea și încă mai are pasiune
pentru teatru. Căci așa cum ne mărturisește însuși
maestrul, (în filmul mai sus menționat): „Meseria
aceasta se face cu pasiune. Nu! Se face numai cu
pasiune!” Astăzi, îl evocă cu nostalgie, colegii sau
foștii studenți care l-au iubit și apreciat până în
ultima secundă a existenței sale:

„Vasile Cojocaru a fost un om firesc. A fost așa
cum suntem toți, cu bune și cu rele, dar a mai avut
ceva, ce numai „cei aleși” au. I-am stat alături pe
scenă în „Năpasta”, în „Vrăjitoarele din Salem”
iar la catedra de teatru i-am fost ultimul asistent.
I-am continuat munca și prin concursul de poezie
„Harababuriada”, doresc să-i păstrez amintirea
vie. A fost un exemplu pentru mine așa cum și eu,
la rândul meu, doresc să las în urma mea oameni
orientați, stăpâni pe ceea ce doresc să facă.” (conf.
univ. dr., actrița -Dana Enache)

„Vasile Cojocaru, ce binecuvântare că l-am
întâlnit, ce dar frumos că am avut ocazia să îl
ascult, să-l privesc, să primesc frânturi din bogata
sa perspectivă asupra scenei, artei actorului și cu
atât mai mult a vieții. La început a fost fascinație,
încă din vremea în care îl cunoșteam din vorbele
altora, pentru ca mai apoi, pe lângă calitățile
despre care toată lumea îmi spunea, să descopăr
blândețea, sensibilitatea și bunătatea dascălului
care întotdeauna va avea un loc special în inima
mea. Fiecare întâlnire pe care o aveam începea cu
o emoție deosebită pentru mine. Bucuria revederii
„Am aproximativ 31.561.920 minute de existență era întotdeauna foarte pregnantă, iar eu cu inima
ale unui om care a ars ca o lumânare în candela plină așteptam cu nerăbdare ca domnul profesor, cu
vieții ăsteia, prolific și la propriu și la figurat, plin de aceeași căldură și prietenie ca întotdeauna, să îmi
lumină și ludic, încărcat de spirit și atins de aripă de întindă mâna, pe care mă grăbeam să o strâng într-a
înger! El a ars, n-a mocnit! Cum aș putea să- i fac mea, iar când privirile noastre se întâlneau, simțeam
un profil în câteva fraze, citite în câteva secunde? cum si sufletele se întâlnesc. Ce frumos este când
Groaznic!.. Dar dacă timpul și spațiul atât îmi lucrurile pornesc din respect și se metamorfozează
permit, o să vă spun simplu: Vasile Cojocaru trăiește în iubire..” Tiberiu Stanciu (absolvent promoția
prin mine, prin alții, prin noi... Până n-om mai fi nici 2010 – Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius”
eu, nici alții, nici noi...” (Alexandru Axente -actor, Constanța- clasa prof. Vasile Cojocaru)
absolvent promoția 2003, prof. Vasile Cojocaru)
Câștigătorii Concursului de Poezie pentru Național de Arte „Regina Maria”, Constanța,
Liceeni „HARABABURIADA” in memoriam clasa a -XII-a
Vasile Cojocaru sunt:
Mențiune - Savin Carol, Colegiul Național de
Arte „Regina Maria”, Constanța, clasa a-XII- a
Secțiunea interpretare - învățământ
FETE:
vocațional
Premiul I - Crăciun Denisa Andreea, Liceul
BĂIEȚI:
de Artă „Hariclea Darclee”, Brăila, clasa a -XI-a
Premiul I – Mărtinaș Călin, Colegiul Național
Premiul II – Trestianu Aurelia Andreea,
de Arte „Regina Maria” Constanța, clasa a-XII-a Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti”,
Premiul II - Nistor Petru - Liceul Vocațional București, clasa a-XI-a
de Artă Târgu Mureș, clasa a -XII -a
Premiul III – Trofin Ana-Maria, Colegiul
Premiul III - Sîntejudean Victor, Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, Constanța,
Național de Arte „Dinu Lipatti”, București, clasa clasa a-XII- a
a- XI-a
Mențiune - Floroiu Maria, Colegiul Național
Mențiune - Nechifor Valentin, Colegiul de Arte „Regina Maria”, Constanța, clasa a-XII- a
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Mențiune – Galanton Maria Victoria, Colegiul
Național de Arte „Regina Maria”, Constanța, clasa
a-XI-a
Mențiune – Van Kline Iara, Colegiul Național de
Arte „Dinu Lipatti”, București, clasa a-XI-a
Secțiunea interpretare, învățământ de masă
Premiul I – Olaru Elena, Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”, Medgidia, clasa a-XII-a
Premiul II – Sava Nicoleta Andreea, Liceul
Teoretic „Nicolae Bălcescu”, Medgidia, clasa a – XI-a
Premiul III – Gheorghiță Irina Mihaela, Liceul
Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu”, Medgidia,
clasa a -XI-a
Secțiunea creație
Premiul I – Bobe Daniela Serina, Liceul Teoretic
„Nicolae Bălcescu”, Medgidia, clasa a – XI-a
Premiul II – Olaru Elena, Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”, Medgidia, clasa a -XII-a
Premiul III – Mureș Andreea Miruna, Liceul de
Artă „Hariclea Darclee”, Brăila, clasa a -X-a
Mențiune – Popa Andrei, Liceul de Electrotehnică
și Telecomunicații, Constanța, clasa a -XII-a
Mențiune – Mitrea Lorena Elena, Colegiul
Național de Arte „Regina Maria”, Constanța, clasa
a-XII-a
Mențiune
specială
pentru
interpretare
(învățământ vocațional) - Domide Luca, Liceul
Vocațional de Artă Târgu Mureș, clasa a -XII -a
Premiul special al presei- Trifan Mădălina Ionela,
Liceul de Artă „Hariclea Darclee”, Brăila, clasa a -XI-a
Premiul special al juriului – Ionuț Olteanu, Liceul
de Artă „Hariclea Darclee”, Brăila, clasa a -XI-a
Premiul de popularitate – Trifan Bianca, Liceul
de Artă „Hariclea Darclee”, Brăila, clasa a -X-a
Din creațiile premiate
Aproape 100
De Bobe Daniela Serina, Liceul Teoretic „Nicolae
Bălcescu”, Medgidia, clasa a – XI-a, câștigătoarea
premiului I, secțiunea creație
Prin sânge simt ceva nou și ceva vechi,
Camera asta reflectă sticlă și suflete;
Sunt blocată zilele astea,
Dar încă îmi place felul în care
Îmi rămâne gust de tutun pe buze când pleci.
Un sfert dintre adulții din România
Se declară fumători, deci n-ar fi ceva anormal.
Sunt sigură că m-am născut într-un vid,
Sau poate într-un vis albastru și încă văd marea
în inimi de catifea și trupuri bronzate;
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în după-masa asta mamaia mi-a vorbit
despre ai noștri în general și
despre românii cu suflete de poeți, morți,
că ăștia noi zice că sunt deja străini
Românașii încă au ceva rebel în sânge,
Nu e numai doina de la leagănul pruncului,
Mai e și urlet de lup și șuierat de șarpe,
Mai e și mândria unui Decebal sinucigaș,
Cu spuma mării în oase, cu visuri în ochi
Și cu vene ce prind aripi și vor să zboare.
Și îmi zic mamaia mea și mamaia ta,
Totul se plătește. Cred că fiecare por din piele
E de vânzare, fiecare fir de păr sau cartilaj,
Chiar și un naiv visător, ca mine.
Și poate vor răsări într-o zi toți românașii,
De prin văi și de prin dealuri,
De pe plaiurile mioriței mortale și mistice,
Hotărâți, cu sânge și cu brațe groase,
Rupând adâncuri din mare și braț din Carpați;
Da, știu că mă înșel, doar că în seara asta
Cerul s-a contopit cu marea lui Eminescu
Și munții lui Goga sunt la pământ,
Țara asta de românași cu aripi
E bătută de praf și de vânt.
Gramatica iubirii
Olaru Elena, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”,
Medgidia, clasa a -XII-a
Câștigătoarea premiului II, secțiunea creație
Ne iubeam cu punct și virgulă,
Ore-n șir ne vorbeam la telefon,
Apoi în gând, iar vocile noastre
Se acordau în gen, număr și caz
Cu grămada de nuci sparte
Din magazie, cojile lor nu erau
Subiect de discuție. Și chiar
Ne pictam unul altuia pe suflet
În diferite nuanțe de albastru
Cuvinte nerostite. Mă lăsai
Să-ți aduc amurgul și cafeaua
De dimineață pe aceeași tavă
Pe care-ți aduceam săruturile.
Te lăsam să-mi spui cât sunt de
Frumoasă, deși știam că nu-i
Decât efectul sticlelor goale
Ascunse după dulap. Te iubeam
În cel mai imperfect timp verbal
Sau nonverbal posibil.

Mitologie românească

Furca și fusul
Flori IUHAS

Nicolae Grigorescu, Fata care
toarce
Furca este atribut al zeiţei
Athena, simbol al meseriilor şi al
artei domestice, al îndeletnicirilor
feminine şi emblemă a feminităţii.
Diferitele forme de furci au luat
naştere şi s-au menţinut în strânsă
legătură cu clima şi anotimpul
obişnuit al torsului (dacă se poate
lucra şi afară ori numai în casă), cu
modul de a trăi şi rolul femeilor în
gospodăria tradiţională (femeia
trebuie să vegheze şi gospodăria
sau păscutul animalelor), precum
şi cu legăturile interetnice şi
interzonale.
Furca de brâu, reprezentativă
pentru românii de pretutindeni,
are cca. 80-130 cm. lungime.
Pentru că se purta sub brâu, se
putea toarce şi în timpul deplasării
pe drum sau pe câmp, atunci
când se supravegheau animalele.
Româncele din Transilvania n-au
renunţat la furcile de brâu, deşi,
în unele sate au convieţuit, secole
de-a rândul, cu maghiarii ori cu

saşii, cărora le erau caracteristice
furcile lungi cu talpă sau cu
scăunaş. Sub influenţa acestora,
au fost adoptate, câteodată,
forme de tranziţie către furcile
lungi (fără talpă, cu talpă mică
ori cu scăunaş), care se ţineau
fie în brâu, fie între genunchi. În
confecţionarea furcilor de tors,
meşterii populari au reuşit să
valorifice calităţile plastice ale
diferitelor esenţe lemnoase.
Este inclusă în ceremonialul de
nuntă al românilor şi privită ca un
simbol al conjuncţiei contrariilor.
Apare frecvent în descântece:
„A plecat/ Furca cu brânca/ La
judecată./ Furca veni, / Brânca din
trupul lui N. Ieşi” (Nicoleta Coatu,
1998, p. 69), unde este factorul
benefic de intervenţie împotriva
celui negativ, reprezentat de
boală sau poate fi mijlocul prin
care boala părăseşte individul:
„Gâlcile,/
Modâlcile,/
lelencălecară pe furcă/ Şî plecară
peste munte” (Nicoleta Coatu,
1998, p. 221). De asemenea poate
fi şi instrumentul de descântat.
Furca de aur, pe care o
primesc în dar eroinele din
basme de la Sfânta Vineri, are
semnificaţie
masculină;
cu
acelaşi simbolism apare furca
şi în unele cântece de dragoste.
„Are însă şi o semnificaţie falică;
de cele mai multe ori, prin
construcţia ei (e şi cazul furcii
tradiţionale româneşti), îmbină
un simbolism sexual masculin
cu cel feminin (partea de sus
a furcii imitând floarea). Furca
de tors este strâns legată de
riturile de iniţiere feminină.
[..] Conjuncţia contrariilor e
mai clară în îmbinarea furcii cu

caierul din care «naşte» firul, la
acesta participând fusul (simbol
masculin), întregul proces al
torsului fiind un adevărat «sistem
simbolic» al generării, al naşterii
şi scurgerii vieţii” (Ivan Evseev,
1994, p. 65). Torsul este patronat
de mitica Joimăriţă.
Credinţele populare asociază
cârtiţa şi nevăstuica cu furca, fusul
şi caierul. Speculând analogia
dintre traseele subterane la
birintice ale acesteia şi încâlcirea
lânii din caier, se reco
manda
alungarea cârtiţei cu ajutorul
obiectelor amintite. O vastă
reţea de legende răspândită
pe teritoriul românesc susţine
că nevăstuicile se tem de furca
de tors şi că ajunge, pentru a le
îndepărta, să se aşeze în locurile
prin care ele bântuie acest
binecunoscut obiect casnic.
Pentru că torsul este o activitate
considerată a fi tipică pentru
condiţia femeii, un simbol chiar al
femeii casnice, nevăstuica, spun
textele populare, se trage dintr-o
nevastă leneşă şi rea. „Pentru că
stătea toată ziua degeaba, pentru
că nu lucra nimica, sfânta Vineri
a blestemat-o să se transforme
într-o vieţuitoare mică şi haină.
Chiar şi în acest chip păstrează
aceeaşi spaimă faţă de muncă şi
faţă de uneltele (şi însemnele)
ei: furca şi fusul”, afirmă Mihai
Coman (1986, p. 130).
Şezătorile „fără furcă”, pentru
că de astă dată fetele veneau
numai ca să danseze, reprezentau
întâlnirile dintre sărbători ale
cetei de feciori constituită de
Crăciun cu fetele nemăritate.
Fusul este un obiect cu
amplă rezonanţă simbolică care
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apotropaic: „descântătoarea care voeşte
a vindeca pe copiii ce bolesc de babiţi, ia
nouă linguri de lemn, un fus, un cuţit, un
ac, un melesteu de mestecat mămăliga,
o crenguţă de mătură, de cetină de brad
sau şi o crenguţă de mătură de grădină,
şi pe toate acestea le leagă cu o aţă,
ca să se poată ţine la un loc” (Nicoleta
Coatu, 1998, p. 186) cât şi metaforă care
sugerează alungarea bolii.
La plantatul cânepii, în scopul
stimulării creşterii plantei, tinerii jucau
„Fusul şi furca” un joc tradiţional
românesc cu substrat erotic, practicat
cândva la privegherea mortului şi
având semnificaţia transmiterii „manei”
defunctului celor rămaşi în viaţă.
Divinităţile feminine ale naturii şi
ursitoarele erau înfăţişate cu o furcă sau
un fus în mână; ele prezidau naşterile
şi derularea zilelor şi actelor umane de
la naştere şi până la moarte. În recuzita
rituală a ursitoarelor intra furca de tors
Roată de tors din Dobrogea
cu caierul de lână pe ea şi fusul.
se integrează simbolismului torsului, are valenţe
Ghicitorile pisicii relevă moliciunea şi
domestice, cosmice şi erotice. „Fusul necesităţii, la lenea acestui animal prin raportarea la fus şi actul
Platon, simbolizează necesitatea care domneşte în torsului: „Cine toarce răpejor/ Fără nici un spor” ;
inima universului. Fusul se învârteşte cu o mişcare „Toarce, toarce,/ Ghem nu face”; „Roanţa, tranţa,
uniformă şi antrenează rotaţia ansamblului cosmic” cotoroanţa/ Doarme, cântă sfârâind,/ Tot la fuse
(Jean Chevalier, Alain Gheerbrant (coord.), 2009, p. răsucind.” (Mihai Coman, 1986, p. 77)
418) sugerând veşnica reîntoarcere, sens asociat cu
simbolismul lunii.
Simbolizează
şi
un
principiu masculin activ. În
povestea „Doi feţi logofeţi”
(Cristea Sandu Timoc, 1988,
p. 185), pentru a afla dacă
cei doi gemeni sunt fete ori
băieţi, soarele face o furcă
cu caier de lână de aur
şi o bâtă, băiatul aleargă
să ia bâta iar fata furca.
Uitând să-i facă fus, fata
îl substituie cu un băţ dar
soarele, îndrăgostit, îi face
fus de aur pe care îl coboară
pe scara cerului până la ea.
În popor fusul se folosea
în vrăji de dragoste, acte
magice de fertilitate sau de
apărare împotriva forţelor
malefice. În practica magică
a descântatului contra
O șezătoare într-un sat tulcean
bolilor, fusul este atât obiect
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Obiceiuri de pe la noi

Rotirea cățuiului
Adrian NICOLA

Bun găsit la dumneavoastră,
cinstiți gospodari!
Se spune din bătrâni că omul,
după ce sfârșește de trăit pe
acest pământ, își lasă trupul aici,
îngropat în pământul din care s-a
întrupat, iar sufletul său pornește
într-o altă lume. Din cauza aceasta
apropiații săi merg la trup, acolo
unde a fost înmormântat el, și îi
dau de veste că nu l-au uitat prin
lumină și miros. I se aprinde o
lumânare, i se pune o floare și
locul se tămâie, ca legătura să
fie făcută prin mirosul puternic și
amețitor de rășină.
Acolo de unde vin eu rolul
acesta de a merge la tămâiat este
al femeii, mai ales al celei bătrâne,
țiitoare de doliu și străjuitoarea
păstrării tradiției și îndemnurilor
preotului și ale cărților sfinte.
Mama mare, apoi mama,
după ce bătrâna s-a dus la cele
veșnice, cumpăra tămâie de la
omul bătrân, de la munte care
trecea pe ulițele satului cu două
desage pe spate, unul în spate
și altul în față, striga „Tămîie!
Tămâie” și vindea cu măsura unei
ulcelușe rășina de pe scoarța unui
anumit copac. Cu aceasta, dar și
cu altele, în fiece zi de sărbătoare
sau duminică, lua drumul în deal,
la cruci, meargând „la tâmâiat”.
De ce mai toate cimitirele
sunt puse în deal, mai sus decât
satul, nu am aflat precis după
vreun hrisov. Oamenii spuneau că
pentru a înlătura molimele ce se
puteau răspândi de la cei morți.
Ce vă pot eu spune precis este
că nu se lumina de ziuă -cred că
abia trecea de miezul nopții- când
auzeam mișcare în tinda casei.
„Ce e, ce se aude?”întrebam

speriat. „Dormi, copile”, îmi
spunea mama, „nu este nimic,
maica pleacă la tămâiat.” Cred că
nici nu dormea cu gândul să nu o
fure somnul cel greu și să se facă
de râsul satului că nu s-a dus la
tămâiat sau că au prins-o zorile
pe drum.
Punea în vatră cocenii rămași
după ce se luau boabele de pe
știuletele de porumb, da foc
la grămăjoară și ea pleca după
ulcica aceea de lut cu multe
găuri în ea, după cățui. Își punea
pe laviță legăturica cu tămâie,
chibritul, lumânările, tot ce știa
că are nevoie, iar cât timp cocenii
deveneau tăciuni se spăla și se
primenea cu hainele ei negre,
cernite, dar curate, călcate,
aranjate cu grijă.
„De ce te primenești așa când
mergi la tămâiat?” o întrebam
eu când se înapoia. „Păi cum!?
Ce zice tată-tău mare dacă mă
vede murdară și neîngrijită?” Eu
știam că tata mare nu mai are
cum să o vadă, mai ales că totul
se făcea pe negură, dar ea credea
altceva, așa că și hainele cu care

se îmbrăca atunci când mergea la
tămâiat erau ca și cele de biserică,
cu grijă alese și puse pe dânsa, iar
coșul de nuiele în care punea ce
avea de împărțit îl împodobea
sărbătorește, cu ștergar înflorat
și măcar două flori de mușcate la
toartă.
Când tăciunii erau bine încinși,
îi punea în cățui, presăra peste
ei câțiva grăunți de tămâie, își
lua cele trebuitoare și pornea
cu pas întins către cimitir. Altfel
îi era frică de câinii ce hălăduiau
pe ulițe, dar atunci, când mergea
în locul acela în care credea ea
că cineva o aștepta, teama i se
risipea și pasul îi era sigur, fără a
simți nevoia să privească înapoi
spre vreunul dintre dulăii care
făceau pe vitejii, lătrând-o prin
spate.
„Bună dimineața, Ană!” „Bună
dimineața, Mărie! Te duci pe la
Nicolae al tău?” „Mă duc, cum
să nu mă duc. Mi-e dor de el,
de mi se aprinde sufletul.” Câte
una mai glumeață se auzea din
vreo răspântie:„Ai grijă, daică,
să nu te oprească pe acolo. Îl știi
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dumneata cum te ținea de rău
când trăia, să nu faci aia, să nu
faci ailaltă, să nu pleci pe nu știu
unde, parcă i te lua careva.” Și
vorba lor despre cei de acolo, de
sus, de la cimitir, gonea teama de
dulăi și de strigoi.
Mai târziu, când am mai
crescut, împreună cu alți
năzdrăvani de băieți, am luat
drumul cimitirului pe altă cale
decât cea pe care veneau femeile
la tămâiat. Aveam eu în cap câte
ceva despre ce se petrecea acolo,
dar știam parcă prea puțin. Se
spune că tainele mari în urechile
copiilor se află, așa că nici eu nu
puteam să mă potolesc până nu
aflam ce se petrece la capătul
drumului făcut de mama mare cu
cățuiul în mână.
Prima oară în acel început
de zi s-a trezit în mine fiorul - și
nu era de la răcoarea nopțiicând am văzut de sus ulițele cu
drumuri de foc făcute de convoiul
femeilor venite la întâlnirea cu
morții lor. Ne-am urcat apoi întrun tufan ce străjuia partea cea
mai de sus a locului cu cruci și
am văzut de acolo luminițele de
la lumânările puse la morminte și
învârtirea peste straturi a oalelor
cu jar, într-un ritual pe care toate
femeile îl știau destul de bine.
Ploaie de licurici căzuse parcă
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peste cimitir, iar zumzetul ce
venea din partea aceea devenea
o tânguire prelungă, de parcă o
jale nemăsurată prinsese a se
scurge peste morți și peste vii.
Ne-am apropiat puțin și am
ascultat. Femeile din cimitir
plângeau. Ba nu plângeau, sau
nu plângeau cum se plânge,
plânsul lor era însoțit de vorbe,
jeleau, adică vorbeau cu morții
lor. Și vorbele acelea ale lor erau
potrivite, știute dinainte, ca un
cântec pe care l-ai auzit doar tu
în capul tău și acum îl cânți celui
drag, plecat din lumea ta. „Petre,
Petre”, zicea una mai de pe lângă
noi, jelindu-și omul, „cum plecași
tu, Petre al meu, și-mi lăsași doar
dorul greu! Doi copii ce erau mici
ai lăsat plecând de-aici...” „Să
mai vii, mamă, la mine, că nu mai
pot fără tine!”, se tânguia alta
la mormântul mamei sale. Iar
stihurile astea ale lor se terminau
cu o tânguire prelungă, ce-ți
rupea sufletul.
Ne-am adunat de pe unde ne
ascundeau ramurile de copaci
și întunericul nopții și am plecat
rușinați pe la casele noastre.
Femeile acelea se aflau într-o
lume a lor, a lor și a celor pe care
îi tămâiau cu rotirea cățuiului,
iar în lumea asta nimeni nu avea
voie să intre. Era într-un fel ca

într-o odaie în care ea, femeia,
se dezbracă de cele lumești și
își arată rănile sufletului celui
de la capătul firului cu miros de
tămâie. Dacă ele aproape că se
izbeau una de alta în strâmtoarea
dintre cruci și morminte, dar nu
se vedeau și nu se auzeau una pe
alta, fiecare dintre ele simținduse doar împreună cu cel îngropat
acolo, ce căutam noi în lumea lor?
Femeile care terminu de
tămâiat și de „vorbit” cu rudele
lor moarte, primeau zorii zilei
cu împărțeală, apoi cu oftat de
ușurare, de parcă ar fi fost la
spovedanie, și se porneau pe
drumul înapoi, la vale, în sat,
singure sau însoțite de alte surate.
Pe fețele lor apărea lumina, iar
zâmbetul de fericire lua locul
lacrimilor de durere.
De multe ori femeile nici nu
mergeau de la tămâiat direct
acasă la ele, se mai abăteau pe
la câte una dintre o rudă sau
prietenă, să mai stea de taină și
să toarne câte o picătură de vin
spre pământ în amintirea celor
care nu mai sunt. Căci tot au
plecat cu noaptea în cap de acasă
și erau îmbrăcate de sărbătoare.
Mama mare intra pe poartă
cu cățuiul purtând cărbunii stinși
într-o mână și cine știe ce mere,
nuci sau altoi de floare, în cealaltă,
aduse de pe unde ajunsese.
„Dădui pe la tușe-ta Floarea, că
nu mai fusesem de mult pe la
ea. Ce să facă, e bine și ea, că
săptămâna asta a făcut săpunul
și încă avea căldarea cu strat în
bătătură. De-aia, de ostenită ce
era, nici nu fu la tămâiat.”
Nu o întreba nimeni pe unde a
mai fost, dar ea simțea nevoia să
spună. Aflase ce nu mai știa și asta
trebuia împărtășită cu cineva.
Chiar dacă era vorba doar de tușa
Floarea, care tocmai terminase
de făcut săpunul.
Cu smerenie, al dumneavoastră
Adrian.

De prin satele Dobrogei

Anotimpuri și obiceiuri
Ovidiu DUNĂREANU

IARNA
CUM O FATĂ ÎȘI POATE VEDEA NOROCUL. Într-o
sâmbătă seara la-nceputul anului, ea își alege cu
ochii închiși un pahar curat; îl umple pe jumătate
cu rouă strânsă, încă de vara, în străchini de pământ
puse noaptea la stele; ia un ou proaspăt – primul
făcut de o puică în acea zi –, îl sparge și, fără să-l
bată, îl scurge în pahar; deasupra paharului taie cu
palma semnul crucii, apoi și-l așează la capăt sub
pat. Fecioara nu se piaptănă deloc în acea zi. De abia
înainte de culcare își trece de câteva ori pieptenele
prin păr. Firele desprinse și pieptenele le așează pe
buza paharului cu mare atenție, ca nu cumva acesta
să fie clintit din loc și să piară farmecele. A doua zi
de dimineață, cum se scoală, primul ei gând este la
pahar. Dacă e plin de bășicuțe, iar pe firele de păr
s-a prins ou și s-au format inele precum scuipatul
cucului pe crenguțele pomilor, înseamnă că fata are
noroc cu carul. De nu, fuge norocul de ea.

udat se recunoaște învins și îi poftește la el acasă pe
flăcăii care l-au prins, îi cinstește cu rachiu, îi așează
la masă și le dă în dar ștergare și batiste.

BABINDENUL – ziua babelor, ziua femeilor, când
ele scapă de sub controlul bărbaților și își fac de cap.
A doua zi după Sfântul Ioan, cu mult înainte să
se lumineze, femeile se strâng grupuri-grupuri, pe
mahalale, la „babă” – o femeie mai în vârstă, nu
neapărat bătrână. Unele aduc gazdei o sticlă cu
rachiu, un săpun, un șervet. Altele, mai bogate, vin
cu câte un șal sau câte o broboadă. Toate, în schimb,
cară, în panere din nuiele de răchită viu colorate,
mâncare din belșug. Pe măsură ce sosesc, ele toarnă
apă „babei” să se spele pe mâini și o cinstesc cu un
păhăruț de tărie.
Până la ziuă	 se adună cu toatele. De cum se
zărește pe afară, pun „baba” pe o cotigă și o duc la
derea și-i fac baie – aruncă pe ea cu puțină apă. Una
din femei poartă steagul – o prăjină de care sunt
UDATUL GINERILOR. La mijitul zorilor, în ziua legate un ștergar de borangic și o tufă de busuioc.
de Sfântul Ioan, toți tinerii căsătoriți în anul care Se îmbie între ele cu ploștile cu țuică și o pornesc,
s-a scurs, ies din sat pe dealuri. Unii călări, alții pe în ceată compactă, pe ulițele mahalalei, chiuind de
jos. Ei au cărat de cu noapte paie, lemne, rădăcini, mama focului. Acum toate sunt amețite și pierd
crengi uscate, maldăre de coceni și bețe de floarea- orice rușine. Bărbatul întâlnit în cale e luat la goană,
soarelui, din care au înălțat adevărate stive, pe care prins și dezbrăcat în pielea goală. La ceasul amiezii,
le aprind acum. Cei călări dau roată focurilor cu caii după ce se satură de colindat, aduc „baba” acasă și
de dârlogi, gata de fugă. Cei pedeștri ațâță rugurile, se așează, ostenite, la masă, până spre seară. Atunci
pregătiți și ei s-o ia la sănătoasa în orice clipă. Și pun ceaunul la foc și fac halva cu magiun de struguri.
unii și alții se opresc din când în când și își ciulesc Când aceasta e gata, o răstoarnă pe o măsuță joasă,
urechea spre satul cufundat încă în pâcla nopții și cu trei picioare, o taie cu un linguroi de lemn în
a somnului. Pălălăile, în clătinatul lor halucinant, bucăți peste care presară mult zahăr. Și-n timp ce
măresc umbrele și încordarea.
savurează gustul dulce-acrișor al halvalei, lăutarul
Odată cu răsăritul soarelui, din vale, de pe ulițele – singurul bărbat care le însoțește – cântă din
satului, începe să răzbată până la ei un tumult care armonică și din gură o melodie de tinerețe, cum nu
crește necontenit. Încălecați pe sireapi mărunți se poate mai nimerită, ce le merge la suflet. „Baba”
și sprinteni, flăcăii necăsătoriți se reped, în cete, le prezidează, oftând de plăcere, cu gândul pierdut
într-o goană îndârjită, să-i prindă pe „gineri”. Au loc, la anii ce-au fost, scurși fără veste. Înainte de a se
pe platouri, prin nămeți, ca într-o luptă înfocată, despărți, la îndemul ei, femeile ies în drum și, cu o
urmăriri impetuoase, unele de un haz sălbatic. Pe poftă îndrăcită de viață, joacă hora neîncheiată.
„ginerii” capturați, feciorii îi duc la o cișmea sau
la o fântână și-i vâră cu de-a sila în ulucul cu apă
ÎN ZIUA SFÎNTULUI TEODOR (TOADER) TIRON, pe
amestecată cu gheață. Pe cel ce nu izbutesc să-l șaptesprezece februarie, toți flăcăii și chiar bărbații
biruie și să-l bage în jgheab, îl țin zdravăn patru inși, căsătoriți – de vârste diferite – ies dimineața la
iar unul îi toarnă o căldare de apă pe cap. „Ginerele” marginea satului. Fiecare ține de dârlogi, alături,
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câte un cal. Ei ocolesc, astfel, cimitirul, de trei
ori, calul fiind socotit din vechime un însoțitor al
sufletelor, în clipa morții, pe lumea cealaltă. În
acea zi a Sfântului Mare Mucenic Teodor Tiron,
protectorul cailor, oamenii se inițiază, din timpul
vieții, în tainele călătoriei pentru Marele Drum.
PRIMĂVARA
STRIGAREA PESTE SAT. În seara de Lăsatul
secului, băieți și fete, îmbrăcați de sărbătoare, urcă
pe colinele ce înconjoară satul și aprind mormane
de frunze și vrejuri moarte ori crengi și buruieni
uscate, din gunoaie strânse de prin curți și grădini.
Mănâncă, râd, sar prin flăcări până se afumă bine, se
hârjonesc, fac fel de fel de trăsnăi, tot într-o veselie.
În răstimp, satul piere, înghițit de păcura rece a
întunericului. Doar stâlpii de foc îi țin marginile.
Zgomotele își istovesc și ele tumultul, iar peste vale
sporește o liniște crudă, prin amplitudinea căreia
vocile capătă limpezimi neverosimile. Atunci, un
grup începe strigarea. Numaidecât îi dă riposta
altul de pe dealul opus. Se amestecă în vorbă, pe
rând, apoi, și grupurile celelalte. Primul întreabă.
Al doilea îi răspunde. Unele își dau numai cu
presupusul. În convorbirea clară și răspicată, plină
de bună dispoziție, tinerii nu uită să scape, mai în
glumă, mai în serios, cuvinte usturătoare la adresa
fetelor bătrâne și a celor care s-au grăbit, nefiind
destul de coapte, să se mărite, a holteilor nărăviți
să țină calea nevestelor rele de muscă și a soților
încornorați; nu se sfiesc să-i ciupească nici pe
aleșii din fruntea satului, pe leneși sau zgârciți, pe
cei cu mâna lungă; nu scapă nescărmănat absolut
nimeni dintre cei cu năravuri urâte; sunt anunțați
nou-născuții și pomenite numele celor trecuți, de
curând, în lumea drepților; cine cu cine urmează
să se căsătorească, și câte și mai câte, pe care, de
altfel, toți le știu, dar, până în seara aceea, nu are
curajul, nici unul, să le spună în gura mare. Împinsă
de o curiozitate nemăsurată, în vale, întreaga
suflare a satului stă în drum, pe băncile de la porți
sau pe vine la rădăcina gardurilor, și ascultă cu luare
aminte, făcând la rându-i mare haz de necaz.
MASCAȚII. Pe înserat, de Lăsatul secului, când prin
case bătutul alviței, legată de grindă cu o sforicică,
pentru copii, e în toi, pe la geamuri și uși răsar niște
arătări caraghioase, venite parcă de pe altă lume.
Ele se maimuțăresc în fel și chip și cer, prin semne și
schimonoselile fețelor, să fie primite înăuntru. Celor
mici li se strâng inimile cât un purice, iar picăturile
albastre ale ochilor îi înmărmuresc pe părinți.
Afară, câinii, înspăimântați și ei, se zbuciumă să
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rupă lanțurile. O hărmălaie de nedescris ia cu asalt
curtea. Bizarele făpturi sunt îmbrăcate în cojoace și
haine întoarse pe dos, în pantaloni peticiți și vechi,
mai lungi decât trebuie, cu fuste și rochii fistichii,
demodate; pe cap poartă căciuli, pălării și fesuri
fără fund, din vremuri trecute, batice și broboade
strident colorate și găurite, de le ies smocurile de păr
anapoda prin ele; unele au pe fețe măști grozave, cu
sprâncenele, mustățile și bărbile vâlvoi, cu obrajii,
nasurile și buzele butucănoase, boite cu tot soiul
de sulimeneli; altele au trași, pe chipuri, ciorapi de
mătase, care le pocesc și mai rău înfățișările, în așa
fel încât să nu fie recunoscute de nimeni.
Ca să scape de balamuc, omul iese în curte, își
liniștește zăvozii, dă mascaților bani și-i conduce cu
binișorul până la poartă. Aceștia continuă să bată
ulițele și casele, cărând tărăboiul după ei. În cale,
fac, pe mutește, înțelegându-se numai prin gesturi și
din priviri, felurite năzbâtii și măscări: sar gardurile,
se suie pe case, se urcă în pomi, pe cișmele și stive
de lemne, se dau de-a berbeleacul, merg în mâini,
călăresc pe deșelate câte un biet măgăruș, pun pe
goană băiețandrii care le roiesc prin preajmă, lasă
impresia că se iau la harță sau la bătaie, scot în fața
fetelor și nevestelor, cu o mână ascunsă pe sub
haine, prin prohaburile descheiate, morcovi groși și
roșii, își dezvelesc, dinaintea flăcăilor și moșnegilor,
de sub sutiene de dantelă, țâțe enorme, din cârpă,
umplute cu rumeguș ori tărâțe; imită ticurile și
mișcările unor persoane bine cunoscute din sat.
Când îi întâlnesc, oamenii țin cu tot dinadinsul să
le arate că nu se sfiesc de ei, îi bat binevoitori pe
umeri și le oferă bani. După ce și-a făcut îndeajuns
mendrele, întreaga liotă a mascaților se oprește la
cârciumă, unde, și bărbați și femei, până la ziuă,
trag un chef de pomină.
ÎN DIMINEAȚA LUI LAZĂR, fetele de până-n
cincisprezece ani se gătesc cu rochiile de mireasă ale
mamelor sau ale surorilor măritate. Se împodobesc,
la gât cu mărgele și salbe de aur, pe cap cu marame de
borangic, se încing pe mijloc cu cordoane lucitoare
de argint sau bete, și colindă așa din casă în casă. Ele
țin pe braț un coșuleț nou din curpen, în care strâng
ouăle dăruite, și joacă în fața gazdei, săltând de pe
un picior pe altul și cântă: „Sorcoghiule, la ce-am
venit? /Am venit să doghitez, /Doghitai la soacrămea, /Mai mult la cumnată-mea; /Soacră-mea-i
muiere rea, /Mă trimite la argea, /Făr’ de spată, făr’
de iță, /Făr’ de dalbă suvelniță; /Făr’ de iță, făr’ de
spată, /Făr’ de năvădeala toată, /Detei una, rupsei
mâna, /Detei alta, rupsei spata; /Detei două, detei
nouă, /Năvădeala-i ruptă-n două.”

Când termină cântecul, se opresc și întreabă:
„Măi, nea Cutare, stăpân al casei, nu cumva știi
unde crește bucuria pentru frumoase?” „Bucuria
nu poate crește, întotdeuna ea se înrădăcinează”
– răspunde gazda. „Măi, nea Cutare, să mergem
la malul Dunării să culegem flori și trandafiri și
să împletim cununi pentru fetele frumoase” – îl
îndeamnă ele. „Stați, stați puțin, să mă gătesc și
eu, să-mi pun brâul și scurteica” – se arată încântat
omul. La jumătatea drumului spre fluviu, fetele îl
întreabă din nou: „Noi ne facem ulii, tu ce te faci? La
pădure înaltă ne suim și iată, încet, încet ne lăsăm
jos.”
Salbele de la gâtul lor se zbat și scânteiază în soare
de-ți iau ochii. Așa să se legene și să strălucească
și lanurile. Când copilele pleacă din curte, gazda
aruncă după ele o sită. Dacă sita cade cu fundul
în sus, e semn că hambarele vor fi pline, iar de nu,
hambarele vor fi goale.
Tot în aceeași dimineață, în satele din mijlocul
podișului, fetele de vârste mai mari, îndeosebi cele
aflate în pragul măritatului, se adună și ele în grupuri.
Fiecare împletește din crenguțe, abia înfrunzite, de
salcie, o cunună, care poartă un semn anume, doar
de ea știut. Se duc, după aceea, la derea și le dau
drumul pe apă. Când una dintre cununi ajunge la un
punct dinainte însemnat pe malul pârâului, fetele
o prind și văd a cui este. Norocoasa – se zice – va fi
prima, dintre ele, care va îmbrăca rochia de mireasă,
în acel an. De bucurie, ea își invită, în ziua de Paști,
prietenele la masă. Fetele o răsplătesc cu buchete
de viorele și ghiocei și cu o brățară.

se strâng toate oscioarele și se îngroapă lângă un
furnicar, ca oamenii să aibă mulți bani.

ÎN AJUNUL ZILEI DE 23 APRILIE - ZIUA SFÂNTULUI
GHEORGHE, fiecare familie împodobește cu urzici o
fetiță de cinci-șase anișori. Aceasta e pusă să facă
maia pentru pâine, în care presară și urzici. Seara se
aprind lumânări la toate acareturile – case, magazii,
grajduri, cotețe, staule, hambare, porumbare,
curnice – fiind luminate ca ziua. Întreaga familie
va fi, în cursul anului, sănătoasă tun. După lăsarea
întunericului, unele femei se duc și înconjoară,
goale, tarlaua de grâu.
În aceeași seară, gospodarii aduc de la târlă
mielul de jertfă, pe care-l împodobesc frumos;
apoi acestuia i se dă să mănânce tărâțe cu sare, i
se pune o lumânare aprinsă între coarne și e ținut
așa, tot timpul, cât familia ia masa. După masă,
capul familiei îi stinge lumânarea de coarne, îi face
o cruce pe frunte, apoi îl taie. Sângele mielului se
strânge într-un vas și se aruncă în derea (pârâu), căci
numai astfel oile vor da lapte mult. La masă, în ziua
Sfântului Gheorghe, când se mănâncă acest miel, i

DUMINICĂ DE RUSALII, după amiază, casa
mortului e plină de femei venite la priveghi. Prin
toate camerele sunt răspândite ierburi și flori, mai
cu seamă crenguțe de pelin și frunze de nuc. În cele
patru colțuri ale sicriului, ard lumânări. Din când,
în când, câte o bătrână se ridică, suflă în mucul
lumânării topite și aprinde alta în loc. Celelalte,
înșirate pe lângă pereți, pe scaune ori așezate pe
pat, nu se sinchisesc, își văd, absente, înainte de
sporovăiala lor. „Visam că eram în curtea noastră
cea veche – povestește una –, pe o rogojină, în
fața casei. Se apropie – parcă văd – un vițel alb,
care dă să mă împungă. Am fugit țipând. El, după
mine. Apoi am fost bolnavă un an de sperietură.”
„De când mi-a furat porumbeii, nu mă mai duc
nicăieri - începe alta. Mi i-a luat în ziua în care
am fost să sap mormintele la cimitir. De opt ani îi
aveam. Și guțani și jucători și moțați. Bănuiam eu pe
cineva. Pe Costică al lui Maimuța. Ăla de-o îmbracă
pe nevastă-sa în pantaloni și-i lipește mustăți și

VARA
DESCÂNTEC DE CHIROTEALĂ – o moleșeală
generală, tot ai dormi neîntors.
Sâmbătă seara, se întinde omul, în care s-au
vârât toropeala și zăduful, în mijlocul casei, gol,
cu fața în sus. Nu e nevoie de altă lumină decât de
aceea a candelei, să nu se creadă că se umblă cu
lucruri necurate. Pe bolnav, dacă e bărbat, se așează
o cămașă de pânză, iar dacă e femeie, un șorț. Se
ia o ață de cânepă și se leagă pe ea, de câte două
ori, la intervale egale, nouă noduri. Ața se pune pe
cămașă sau pe șorț. De-a lungul ei se mușuroiesc
nouă grămăjoare de mălai. Se apucă (de obicei
descântătoarele au toate cele de trebuință la
îndemână) un cuțit găsit – numai cuțitul găsit
are darul de a tămădui – și se face, cu el, semnul
crucii deasupra fiecărei movilițe de mălai și nod de
pe sfoară, în timp ce se spune pe șoptite: „de cu
seară, pe la miezul nopții, prin cântarea cocoșilor,
în crăpatul zorilor, să nu te sperii Cutare, că nu te
tai pe tine, să rămâi treaz și curat ca soarele de
luminat”. Vorbele se repetă de nouă ori, de la un
nod la altul și de la o grămăjoară la alta. Apoi mălaiul
se strânge până la cel din urmă firicel și se înfășoară
într-o cârpă neagră care se leagă cu ața de cânepă.
Se trece cu bocceluța pragul casei de nouă ori și se
merge la o răspântie de drum, unde se împrăștie, cu
mâna, în patru părți, zicându-se: „pe vânt ai venit,
pe vânt te duci.”
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prădează amândoi. Dar poți să știi?! Hoțul neprins,
e negustor cinstit. Vineri, mă duc la piață, la Călărași,
cu vaporul. Și peste cine credeți că nimeresc? Peste
Nicu Coroboaie. „Îmi dai o felie de brânză, că-ți
spun ceva?” – zice. „Păi, ți-oi da, dac-o fi de bine”
zic. „De bine, de bine” – zice. „Da, ce-i?” – sar eu
de colo. „Știi cin’ ți-a furat porumbeii?” – zice. „Nu
știu!” – zic. „Popa” – zice. „Ei, nu se poate! Păi, el
a venit la mine și mi-a tras un perdaf, să nu mai
vadă lilieci pe morminte, și c-o fi și c-o păți. Și eu, ca
proasta, m-am dus, l-am luat pe moșu’ de la cimitir
și i-am săpat, iar el, pe partea ailaltă, m-a lăsat fără
porumbei!” „Porumbeii ca porumbeii, dar la noi – îi
ia vorba din gură o tinerică, rudă cu mortul, dintr-un
cătun de pe marginea graniței – am tăiat, alaltăieri,
toți cocoșii din sat. Noaptea au zburat din pomi pe
garduri și pe case, pe șirele de paie și pe stivele de
lemne, s-au fugărit prin curți și pe ulițe, s-au bătut
și au cântat de ni s-a zbârlit carnea pe noi. Parcă
dăduse strechea în ei și nu alta. La ziuă, când i-am
văzut cum arată, ne-am pus mâinile în cap: tăvăliți,
cu crestele ferfeniță, sângerând, cu aripile jumulite
și târtițele fără pic de pene și puf, goale, ca de ceară.
Și mai și cârâiau la oameni cu ochi încrâncenați.
„Ăștia-l au pe dracu în ei!” – ne-a lămurit cineva,
și atât le-a fost. I-am și prins și le-am luat, până la
ultimul, gâtul. La nici un ceas, după asta, ne-a izbit
un nor negru și un vârtej, c-am zis că ne rupe cu
piatră. Dar nici pomeneală de-așa ceva. Prin sat se
zbătea, ca argintul viu, o puzderie de pești, nu mai
mari decât o limbă de cuțit. Plouase cu pești! Fără
nici un strop de apă! Ne-am scuipat în sân și neam făcut cruce. Pintenații, aveau ei un amestec...”
„Uite, și băiatul ăsta – arată o bătrână spre mort,
se topea pe picioare, văzând cu ochii. Se ținea de
garduri, se așeza pe unde se nimerea, răsufla greu
și nu spunea la nimeni ce are. Zău, că prea era
ciudat! Punea scara și se suia pe căpița de fân. Se
ghemuia acolo, ca barza în cuib, și se holba, mut,
câtă-i ziua de lungă, la tot ce se petrecea în sat. Eu
zic, că-nainte să-l scoată cu coșciugul din curte, să-i
înfigem un țăruș în inimă, să nu se facă moroi, că
prea n-a fost în firea lui!”
Pe ușa larg deschisă, de-afară se revarsă,
prevestitoare, căldura. Păsări galbene trec peste
curte – suveici iluzorii prin aerul aprins, sporind
nedumerirea. Prăbușite înlăuntrul lor, femeile
moțăie răpuse de zăpușeală și așteptare. În crucea
casei, trosnește grinda groasă de stejar. Dar cine
s-o mai audă de dincolo de apele de început ale
somnului? Câte o babă tresare, se ridică buimacă,
stinge lumânarea arsă din colțul sicriului, aprinde
alta, se lasă moale la loc și-și reia, împăcată,
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numaidecât, picoteala. Fără să fie văzută de nimeni,
o lacrimă se prelinge pe obrazul împietrit, parcă
pudrat cu făină, al băiatului.
ALTE RITURI, ALTE ÎNTÎMPLĂRI
JUDECAREA POMULUI STERP. Doi inși se duc în
livadă; unul cu toporul și altul cu o funie; cel din
urmă leagă pomul cu funia, apoi se pune chezaș
că, la anul, pomul are să rodească, numai să nu fie
tăiat. Cel cu toporul se repede, hotărât, de câteva
ori, la pom, să-l lovească. Cel cu funia se opune
cu îndârjire și-l roagă să-l ierte și să-i mai acorde o
amânare de un an. Până la urmă, cel cu toporul se
lasă înduplecat...
PALIILE se săvârșesc de Sfântul Ilie, în luna lui
Cuptor, pentru a feri câmpurile și satul de foc. Pe
deal, la țarină, după căderea nopții, băietanii fac
roți sau ghemuri uriașe de paie, le aprind și le
rostogolesc pe coasta dealului la vale. Spectacolul
este unul halucinant, ca și acela al unei miriști în
flăcări. Sătenii, de la mic la mare, stau muți, cu
ochii măriți, transpuși dincolo, în lumi ireale. La o
săptămână de Sfântul Ilie este „Pintilie Călătorul”,
numit astfel pentru că atunci se mântuiește vara,
pleacă păsările.
ȚĂRANII dobrogeni pun capete tăiate de vită
pe împrejmuirile grădinilor și ogrăzilor pentru ca
vitele să fie ferite de boală (Boala Armuravita), de
obicei capete de vite tinere, pentru ca suratele lor
din bătăturile gospodarilor să nu fie nimicite nici de
gadine (fiare sălbatice).
DESCÎNTEC DE DEOCHI: „Maica Precista a plecat
de dimineață / La adunat rouă; / Rouă n-a adunat,
/ A adunat deochiul de la bivoli / De-o fi deochiat
de femeie / Să-i crape țâțele / De-o fi deochiat de
bărbat / Să-i crape boașele!”
NĂJIT SPURCĂJIT. Vrăjitoarea folosește albăstrele
la care adaugă vezică de iepure, cămașa șarpelui,
piele de nevăstuică, tăciuni și apă neîncepută, adusă
de la cișmea dimineața, înainte de răsăritul soarelui,
sau seara după asfințit, descântată cu cuțitul. Cel
adus la năjit stă gol, întins pe pământ; apoi este
măsurat, apoi stropit cu apă neîncepută și fiertură
din plante, uns cu vezică de iepure și funingine, cu
albuș de ou, înțepat cu mărăcini, afumat cu cârpa de
la pămătuf, și din nou uns cu zeamă de gândac de
viță de vie, zăcut în apă neîncepută, apoi descântat
așa: „Unde pasărea nu ciripește / Unde floarea nu
înflorește / Unde omul nu vorbește / Câinii nu latră

/ Ieși deochi / Din gene / Din sprâncene / Din cap
/ Din trup / Pe-o cărare rea / Pe-o cărare scurtă /
Pe cărare învârtită / Trece Sfântul Petru / Cu doi
ogari după el / Unu-i alb / Unu-i negru / Ăla negru
ia durerea / Ăla alb ia deochiul / Și-l duce în pustie
/ La Cutare…”
VASILCA. În ziua de Sfântul Vasile, țiganii iau
capul crud al unui porc (acesta provenind de la
porcul de Crăciun, pârlit, răzuit și spălat bine), îl
împodobesc cu tulpane, cu salbă și panglici, îl pun
pe o tavă de argint peste care au așternut un șervet
de borangic, și umblă din casă în casă, unde primesc
bani, băutură și de mâncare. Ritualul este cunoscut
și sub numele de „Siva (Șiva din mitologia indiană,
țiganii de pe meleagurile noastre fiind, la origine, o
ramură din India).
IELELE ȘI RUSALIILE. Ielele, în număr de trei, ca
și Rusaliile, sunt un fel de fete năluce, duhuri foarte
rele, chinuitoare. Ele ies noaptea și au puterea de
a-l îmbolnăvi pe om. Locurile unde se ascund sunt:
sub streașină, la tăietorul de lemne sau în umbra
gardului. Oamenii trebuie să se ferească de acele
locuri. Ielele vin pe sus, cântă straniu, ademenitor
și fac horă – hora Ielelor – la miezul nopții. La casa
la care adastă, lovesc pe cineva de boala Ielelor,
înțepenesc toate oasele, strâmbă gura omului, îi
iau graiul, îi sucesc capul, încât fața îi vine la spate.
Rusaliile sunt, la fel, niște arătări tinere, însă nu așa
de rele și chinuitoare ca Ielele.
MARȚISEARA SAU MARSEARA. Asemenea Ielelor
și Rusaliilor, este o femeie ca o vedenie, care umblă
prin casă în toiul nopții și face rău, aducând primejdii
mari.
SCALOIANUL. Fetele și femeile fac, din pământ
galben, două păpuși, un bărbat și o femeie. Le
plâng două seri, le îngroapă alte două, apoi în zori
le pun în cosciuge sau coșulețe de papură, unde
le împodobesc cu flori, se duc la Dunăre, aprind
în fiecare cosciug sau coșuleț mai multe lumânări
și le dau drumul pe apă. Pe urmă se întorc acasă
și fac pomană. În credința oamenilor de la Dunăre,
cele două figurine de lut îi întruchipează pe Adam,
primul om zămislit din țărână de Dumnezeu și pe
Eva, cea dintâi femeie creată din coasta lui Adam.
O altă istorisire vorbește despre Scaloian ca fiind
fiul unei văduve. Răsfățat, din cale afară, de iubirea
prea mare ce i-o purta mama sa, își satisfăcea
plăcerile naive fără nici o reținere. Într-una din zile, a
plecat de-acasă neanunțând pe nimeni și s-a rătăcit

printr-o pădure, de unde nu s-a mai putut întoarce.
Înnoptând în hățișurile pline de animale sălbatice și
de tot felul de zgomote înspăimântătoare, Scaloian
a murit de frică. Mamă-sa, după căutări zadarnice,
l-a descoperit acolo. Lovită de durere, a început să-l
bocească așa: „Scaloiță Iță / Trup de coconiță / Te-a
cătat mă-ta prin pădurea deasă / Cu inima arsă /
Scaloiene Ene / Trup de coconene / Te-a cătat mă-ta
prin pădurea rară / Cu inima amară”.
ERESURI PENTRU PLOI. După isprăvirea
semănăturilor de primăvară este obiceiul a se
face câte o păpușă în formă de femeie. Păpușa se
lucrează din cârpe, de către un grup de opt fete și
vreo patru femei. Pot lua parte și bărbați. Se aduce
apoi, la malul gârlei, o grapă veche de furat. Pe
grapă se pun: păpușa, o pâine, o sticlă cu vin, sare
și un cuțit. Toate acestea trebuie să fie furate de pe
la alte case. Grapa și cele așezate pe ea se aruncă
pe Dunăre dis de dimineață. Ea este, astfel, pornită
într-o călătorie, pe care, toți cei de față, o doresc să
fie cât mai lungă. De aceea nu o bocește nimeni, nu
o regretă nimeni. I se adresează doar urarea: „Să
dea, Dumnezeu, ploaie, spor și berechet (belșug,
bogăție).”
MARINA. Multe femei, în această zi socotită ca
sărbătoare, au obiceiul de a însărcina, pe alte femei
din sat cu numele de Marina, ca până să răsară
soarele, să aducă baligi de vacă și să le lipească de
gardul casei. Aceste baligi, după ce se usucă, se
strâng într-un săculeț. Cu ele se afumă la năjit pentru
dureri de urechi și de cap. Afumatul și descântatul
pentru năjit se realizează tot de o femeie pe care o
cheamă Marina. Descântatul are, astfel, putere mai
mare. Spunerea ei către cel bolnav este: „Fugi năjite
pricăjite / Că te-ajunge fumul baligei Marinei / Cum
te-ajunge / Și te frige / Și te stinge / Tu să te duci /
Să locuiești / Unde cocoșii nu cântă / Unde porc nu
guiță / Unde om nu vorbește / C-aici n-ai loc!”
ȘCOALA SOLOMONEASCĂ. În Munții Dobrogei
este un lac foarte adânc, de mii de stânjeni, nici nu
se poate preciza adâncimea lui. La anumite timpuri
vine aici un filosof, întovărășit de alții, ca să învețe
solomonie. Filosoful, cu meșteșugurile lui, face să
iasă din lac un balaur. Filosoful îi pune în gură un
frâu și-i poruncește să se ridice în sus și să pornească
ori ploi mari, ori trăsnete, ori grindină. Iar balaurul
înfăptuiește tot ceea ce i se cere. După îndeplinirea
celor pretinse, fiara se lasă în jos și se întoarce la loc
în lac.
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Povestea vorbelor

(De) haram vine, (de) haram se duce;
a mânca haram
Ioan ADAM
De la la turci, de care ne leagă câteva secole de
convieţuire, când mai lină, când mai încordată, ne
vine încă o expresie cu tâlc: (de) haram vine, (de)
haram se duce, care vrea să spună că lucrul dobândit
pe nedrept se pierde precum s-a obţinut. Anton
Pann, autorul unui savuros dicţionar de Proverburi
turceşte cu româneşte, scrie în Povestea Vorbii un
întreg apolog Despre negoţ şi tovaroşie, construit
în jurul zicalei cu pricina.
În aceste vremuri în care asocieri negustoreşti
pripite ajung la faliment din cauza tendinţei
partenerilor de a se trage reciproc pe sfoară,
istorioara lui Pann este de o actualitate
extraordinară. Veţi înţelege de ce, din clipa în care
vom coborî puţin pe firul fabulei.
Aşadar, „Doi inşi se-ntovaroşiră cu-nvoire întrun an/ Şi mergând închiriară-n oraş cârciumă cu
han.” Pe cei doi nu-i dă cinstea pe dinafară. Cel
cu aprovizionarea „încoaci-încolo umblând,/ Pe la
dealuri şi poverne vin, rachiuri cumpărând,/ Preţul
la fieştecare mai încărcat îl spunea/ Şi câştiguncărcăturii-ntr-altă pungă îl punea.” Celălalt,
vânzătorul, îşi scoate la rându-i pârleala, „botezând”
băuturile:
Cel din han iar ca şi dânsul alte-n folosu-i făcea,
El băga cu doniţi apă-n marfa ce i-o aducea
Şi pentru acel adaos din vânzare bani trăgea
Ş-într-o osebită pungă îi băga şi îi strângea.
Cum tot hoţul se teme de furat, şi unul, şi celălalt
caută o ascunzătoare pentru banii de haram, adică
dobândiţi pe căi necinstite. Ascunzătoarea aleasă e
însă una şi aceeaşi, o bute cu oţet, pe vrana căreia
cei doi pungaşi aruncă în taină banii sfeterisiţi.
Când se împlineşte anul, fiecare revendică butea
respectivă, iar după o ceartă trecătoare partenerii
frauduloşi o sparg, îşi împart „deopotrivă” banii,
pe care-i pun apoi în chimire, luând-o fiecare pe
drumul lui pentru a-şi găsi „norocirea într-alt loc”.
Ce se întâmplă mai departe sunt aventuri demne
de un roman picaresc. Pe când omul se afla la
scăldat, un vultur îi fură „crâşmarului” chimirul roşu,
scăpându-l apoi în râu, prilej pentru hoţul păgubos
de a exclama: „Din apă veniră şi iar în apă s-au dus”.
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Păţania celuilalt „tovaroş” este şi ea de pomină.
Pe când călătorea cu o corabie pe mare, o maimuţă
atrasă de strălucirea galbenilor îi fură şi acestuia
chimirul, aruncând în valuri şi pe punte monedele
una câte una spre disperarea proprietarului,
care salvează prea puţine dintre ele. Concluzia
păgubitului este şi morala istorioarei antonpanneşti:
Banii câţi cu nedreptate câştigaţi carii i-am pus,
După cum haram veniră, astfel şi haram s-au
dus.1
Aceasta nu este însă decât traducerea fidelă a
proverbului turcesc: Haram gheldi, haram ghiti.
Evoluţia pe teren românesc a cuvântului haram,
care în limba turcă înseamnă ilicit, prohibit,
obţinut pe nedrept, este însă polivalentă. Ceva din
fatalismul oriental al turcilor s-a altoit – scriam şi
mai înainte – pe resemnarea mioritică, rezultatul
fiind expresia de haram, în al cărei câmp semantic
intră nu doar pe nedrept, pe degeaba, ci şi lucrul
lăsat la voia întâmplării, părăsit, fără stăpân. În
piesa lui Alecsandri Chiriţa în provinţie, „demisia”
ispravnicului Bârzoi, cel care cerea plocoane din
partea petenţilor, survine exact din această pricină,
iar Leonaş, un reformator precoce, în luptă cu hidra
seculară a corupţiei, i-o spune pe şleau:
Curcanu cel bătrân ţi-o giucat festa... Ce să
faci?... s-o trecut vremea curcanilor!... Iar cât
pentru logodna mea cu Luluţa, de nu-i încuviinţa-o
acu îndată... spun lui Piciu bricicariu să deie jalbă că
i-ai luat o carboavă chiar de haram.2
Un alt personaj din dramaturgia lui Alecsandri
izbucneşte, la rându-i, cu năduf: „Răzeşia mea pe
care mi-ai mâncat-o de haram cu cărţi mincinoase”.
În treacăt fie zis, „cartea” are aici sensul de
document, de hrisov, de act de proprietate, aşa
explicându-se un mult invocat proverb românesc:
Ai carte, ai parte.
Prin inversarea topicii se obţine însă un sens
neaşteptat. Haram de (adică vai de) este expresia
unei compătimiri prin excelenţă româneşti pentru cei
nenorocoşi, pentru victimele jocurilor hazardului. În
Cugetările sărmanului Dionis, reluare a unui poem
mai vechi intitulat Sărmanul poet, Eminescu se
1
2

Anton Pann, Povestea Vorbii, ed. cit., p. 220.
V. Alecsandri, Opere, V, ed. cit., p. 476.

imaginează locuitor într-un „stat de mâţe”, în care răgea cumplit, şi el nu mai putea de ostenit...
ar fi rând pe rând poet, actor, filosof, ba chiar popă,
dator să moralizeze cu glas înalt obştea pisicească:
– Mă, omule! zise drumeţul, făcându-şi cruce;
dar ce vrei să faci?
Sau ca popă colo-n templu, închinat fiinţei, care
– Ce să fac, mă întrebi? Da’ nu vezi?
După chip ş-asemănare a creat mâţescul neam,
– Ba văd, numai nu pricep.
Aş striga: o, motănime! motănime! Vai...Haram
– Ia, hăramul ista e hâmisit de foame şi nu vrè
De-al tău suflet, motănime, nepostind postul cel nici în ruptul capului să vie după mine sus, pe iastă
mare.
şură, să mănânce fân.3
Românizat, deci transformat în funcţie de geniul
Şi, fiindcă tot am ajuns la sfera faptelor iraţionale,
limbii, haram (cu pluralul haramuri) este însă merită amintită şi zicala a mânca haram, care s-ar
şi un termen batjocoritor ce desemnează vitele tălmăci prin a spune vorbe fără rost, a pălăvrăgi, a
slabe, animalele prăpădite, altfel spus gloabele, flecări. Când îl vede pe Gerilă tremurând şi dândumârţoagele, boaitele, boalele, cucovele, dabghilele, se de ceasul morţii de frig, Harap-Alb se minunează:
dârloagele, dârdalele şi şcorlele.
În scrisul lui Creangă, adevărat tezaur de cuvinte
– Multe mai vede omul acesta cât trăieşte! Măi
azi nu prea bine înţelese, întâlnim, într-o Poveste tartorule, nu mânca haram şi spune drept, tu eşti
des citată, spectacolul grotesc al unui prost ce Gerilă? Aşă-i că taci?... Tu trebuie să fii, pentru că şi
încerca să-şi suie vaca pe acoperişul şurii:
focul îngheaţă lângă tine, de arzuliu ce eşti.4
Un om legase o vacă cu funia de gât şi, suindu-se
pe-o şură, unde-avea aruncat oleacă de fân, trăgea Ion Creangă, Poveşti, Amintiri, Povestiri, ed. cit., p. 231-232.
din răsputeri de funie, să urce vaca pe şură. Vaca Ibidem, p. 110.
3
4

Muzeul memoriei la Constanța
Cristina ISPAS
Proiectul „Muzeul Memoriei” a luat naștere în vara anului 2017 ca o metodă alternativă de
învățare, lăsând deoparte cărțile și explorând istoria și trecutul ei printr-o abordare caracterizată
în principal de îndrăzneală și curiozitate. Mai presus de toate, acest proiect reprezintă un demers
educațional și cultural care scoate la lumină fotografii, documente, scrisori, cărți poștale, obiecte
personale sau melodii care vorbesc despre viața cotidiană a anilor 1916- 1919 din marile orașe, în
perioada cuprinsă între Marele Război și Marea Unire.
Smaranda Pașnicu, organizator al proiectului, și Catrinel Bejenariu, în calitate de co-fondator
al Asociației „Puncart”, susțin că „Muzeul Memoriei” constituie un spațiul al amintirilor și al
imaginației nestăvilite, elemente înglobate într-o platformă deschisă, sedimentată pe dialog și
colaborare extinsă. Organizatorii vorbesc cu entuziasm despre această intruziune în perioada de
început de secol XX, în capitala României aflată sub ocupația Armatei a 9-a Germană. Acest proiect
este mânat întâi de toate de dorința de apropiere a tinerilor de artă și cultură prin intermediul
noilor tehnologii. S-au efectuat căutări în arhivele muzeelor, ale colecționarilor și bibliotecilor
pentru a da contur vieții cotidiene din perioada respectivă.
Vernisajul „Muzeul Memoriei” reprezintă o experiență multimedia și se regăsește momentan
la Constanța, în cadrul Centrului Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”,
putând fi vizitat conform intervalului orar 18:00 – 22:00 (29 octombrie – 2 noiembrie) și 15:0022:00 (3 noiembrie). Au fost colectate documente, jurnale și fotografii ce datează din Primul
Război Mondial, multe dintre ele impresionând părinții sau bunicii contribuitorilor și oferind noi
perspective asupra perioadei Primului Război Mondial. Însoțind un parcurs emoțional, expoziția
reprezintă o călătorie a prezentului în trecut, construită cu ajutorul fotografiilor, al cărților poștale,
al înregistrărilor audio. Toate acestea au fost înglobate în proiecții, instalații sonore și elemente ale
realității virtuale, dând naștere unui proces de reconstituire interactiv.
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Corul de copii Callatis, una dintre creațiile
culturale prestigioase din Mangalia
prof. Traian LUPU

Cunoșteam multe dintre realizările profesorului
Traian Broască, însă mai puține detalii despre omul,
profesorul și dirijorul Traian Broască, sufletul corului
de copii Callatis, care recent, la Festivalul din Porec
– Croația, a obținut Locul al doilea și medalia de
argint.
Traian Broască este profesor de canto la Centrul
de Formare si Perfecționare Vocal – Instrumentală
Mangalia, pe care l-a și înființat, este pedagogul
care a format câteva dintre numele mari ale muzicii
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românești, cum ar fi: Claudia Pavel (Cream), Raluca
Ciocârlan (Angels), Adela Popescu, Inna și alți
artiști, De asemenea, este recunoscut drept omul la
care apelează și astăzi, pentru o pregătire muzicală
performantă, nume de prim rang ale scenei
autohtone, dar și internaționale.
Calitățile de pedagog au fost concretizate prin
șlefuirea unor tinere artiste recunoscute pe scenele
internaționale, datorită tehnicii vocale de care s-a
ocupat îndeaproape.
Ne spune că timp de peste 30 de ani și-a
consolidat o carieră în muzică, în calitate de
compozitor şi dirijor al Orchestrei simfonice a
studenților cu termen redus din cadrul Școlii de
Ofițeri de Rezervă “Detașamentul Păuliș” din Radna
– Lipova, județul Arad, al Muzicii Reprezentative
a Marinei Militare din Mangalia şi a Ansamblului
Ostășesc ”Pescărușul”, având gradul de colonel.
Deşi în anul 1998 a trecut în rezervă, pasiunea
pentru muzică a fost mai puternică, astfel că
a continuat să lucreze în domeniu, în calitate
de profesor. Din anul 1980 până în 1997, a fost
profesor de canto și instrumente, la Casa Tineretului
Mangalia. Din 1997 până în anul 2010, a activat
ca profesor de canto în cadrul Casei de Cultură
Mangalia, reuşind să pună bazele Corului „Callatis”,
cu care a câştigat numeroase premii naţionale şi
internaţionale. A înființat Ansamblul „Creativ-Art”
Mangalia, ansamblu care funcționa la Casa de
Cultură.

Profesorul Traian Broască este membru al Uniunii
Compozitorilor şi Muzicologilor din România, cu
peste 70 de creații muzicale publicate, a terminat
una dintre cele mai prestigioase instituţii militare de
învăţământ din ţară – Şcoala de Ofiţeri, Dirijori de
Muzică – Bucureşti, Institutul de Muzică București,
a absolvit Facultatea de Arte Bucureşti şi are un
Master în Artă Muzicală.
Din anul 2006, pregătește Corul de copii Callatis,
Mangalia, România, cu care a participat la mai
multe festivaluri corale naţionale şi internaţionale.
În luna septembrie 2018, Corul Callatis a obținut
Medalia de argint la unul din cele mai importante
festivaluri corale internaționale, Porec – Croația
2018. Din presă am aflat că, timp de 3 ani (20102012), a activat ca profesor la Facultatea de Arte la
Constanţa, unde a pregătit un număr însemnat de
studenţi.
A înfiinţat apoi Centrul de Formare şi Perfecţionare
Vocal-Instrumentală Mangalia, în cadrul căruia a
„şlefuit” voci importante din muzica autohtonă,
cum ar fi: Ruxandra Iliescu (Blaxy Girls), Ramona
Hanganu (band-ul Grupului Divertis), Luminița
Andrei (soprană la Opera din Hamburg,
Germania), Adela Popescu, Andreea Olariu, Iulia
Puşchilă, finaliste la Vocea României, Elis Opriş,
semifinalistă în acelaşi show de televiziune, Crina

Bălan și alți artiști vocali cum ar sunt - Raul Eregep,
finalist la X Factor 2017, Teodora Dinu, participantă
la Eurovision 2018.
Tot în 2018, după cum afirmă profesorul Traian
Broască, la Cerbul de Aur de la Brașov, cea mai
strălucită voce pe care a cunoscut-o până acum,
Raluca Blejușcă, (Ex – Angels), a obținut premiul
pentru cea mai bună solistă. A lucrat și cu Mihai
Trăistariu pentru Eurovision 2006, dar și cu alte sute
de voci care au fost sau sunt în formare.
Prof. Traian Broască: Profesia mea este de
muzician, sunt dirijor și compozitor, dar și profesor.
După 35 de ani de dirijat, pot spune că îmi cunosc
bine meseria. Este foarte adevărat că am pregătit
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foarte mulți tineri artiști și am avut plăcuta ocazie să Andra, Felicia Filip, Maria Buza, Cream, Inna, Cătălin
colaborez în 2016 cu Mihai Trăistariu, una dintre cele Botezatu și mulți alții.
mai bune voci la acea vreme. Momentul Eurovision
A obținut peste 50 de trofee și 57 de diplome de
2016 și-a pus amprenta definitiv asupra valorii locul I, cu soliștii de muzică ușoară la festivalurile
artistului Mihai Trăistariu.
de profil din țară și străinătate. A călăuzit destinul a
A mai facut parte, ca membru al juriului de peste 40 de tineri, care în prezent sunt profesori de
specialitate, la Festivalul Internațional de Muzică muzică, regizori, soliști instrumentiști la importante
Ușoară STELUȚELE MĂRII, apoi în cadrul Festivalului opere și filarmonici din țară și străinătate, dirijori și
național pentru Interpretare vocală – “Remember” compozitori.
Constanța. A fost membru al juriului la toate edițiile
PREMII ȘI MEDALII OBȚINUTE DE CORUL
festivalului “Ancora de Aur” de la Casa Tineretului DE COPII “CALLATIS” MANGALIA, sub bagheta
Mangalia.
dirijorului Traian Broască:
Impreună cu Corul de copii “Callatis” din
Locul II (medalia de argint) Barcelona – Spania
Mangalia, a susținut un număr important de –octombrie 2014; Locul II (medalia de argint) Luca
concerte, însă unul deosebit a fost concertul coral Puccini – Italia –octombrie 2015; Locul II (medalia de
de la festivitatea de premiere a Campionatului argint) Kalamata – Grecia – octombrie 2017; Locul
European Feminin de Șah, organizat de Federația II (medalia de argint) Porec – Croația –septembrie
Română de Șah, 9 iunie 2016.
2018.
Profesorul Traian Broască a fost producător
și realizator al Festivalului ”Callatis” Mangalia și
Corul “CALLATIS”, a avut în componența sa, de
”Callatis Fest”, realizator la ”7 zile și 7 nopți la la înființare și până în prezent, peste 500 de tineri
Mangalia” și realizatorul spectacolelor din Piața artiști (soliști vocali, soliști instrumentiști).
Festivalului Mangalia.
De ultimă oră, s-a primit invitația să participe
A avut colaborări cu televiziunile naționale si la Grand Prix of Nations Gothenburg 2019 & 4-th
colaborări cu artiști consacrați: Ion Caramitru, Stefan European Choir Games-Sweden.
Iordache, Adrian
Iorgulescu, Cornel
Todea,
Cornel
Diaconu, Dumitru
Moroșanu,
Voicu
Popescu,
Benone Sinulescu,
Jold
Keresteli,
Viorel
Gavrilă,
Mădălin
Voicu,
Corina
Chiriac,
Mihai Trăistariu,
Ramona Bădescu,
Laurențiu Duță,
Cătălin Măruță,
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Festivalul Concurs Naţional de Interpretare a
Cântecului Popular Românesc “Dan Moisescu”
și-a desemnat câștigătorii
Ana-Laura PARFINOV

Festivalul - Concurs Naţional
de Interpretare a Cântecului
Popular
Românesc
„Dan
Moisescu”, ajuns la cea de-a
XXII-a ediție, a adus şi în acest
an o atmosferă festivă şi multă
voie bună în comuna Topalu din
judeţul Constanţa. Evenimentul
s-a desfăşurat pe scena Căminului
Cultural al comunei, în perioada
3-5 octombrie şi a fost organizat
de Consiliul Județean Constanța,
prin Centrul Cultural Judeţean
Constanţa „Teodor T. Burada”, în
colaborare cu Consiliul Local şi
Primăria Comunei Topalu.
Orchestra
Ansamblului
Folcloric Profesionist „Izvoare
dobrogene” dirijată de prof.
dr. Cristian Obrejan a marcat
deschiderea
festivității
de
gală, urmată de Ansamblul
„Mugurelul” din Topalu, în
coregrafia doamnei Ioana Anton.
Membrilor juriului le-a revenit
dificila misiune de a evalua şi a
face departajarea între tinerele
talente care au urcat pe scena
festivalului în seara concursului.
Juriul a fost format din: președinte
Eugenia Florea, etnomuzicolog,
realizator de emisiuni radio și
evenimente folclorice și patru
membri: Violeta Ioana Ianculescu
– realizator evenimente folclorice
Radio România, conf. univ. dr.
Aurelia Lăpuşan, prof. Doina
Voivozeanu - director general
Centrul
Cultural
Județean
Constanța „Teodor T. Burada”,
prof. Silvia Ţigmeanu – director
artistic Centrul Cultural Județean
Constanța „Teodor T. Burada”.

Roxana Rozovlean - premiul I
Trofeul Festivalului a fost
câştigat de Didi Ionuț Cojocariu.
Solistul în vârstă de 24 de ani din
oraşul Salcea, judeţul Suceava,
a impresionat juriul cu doina
„Mândră floare-i norocul” şi
cântecul „Aseară şi-alaltă seară”
din repertoriul interpretului
Alexandru Dumbravă. Premiul i-a
fost înmânat de doamna Eugenia
Florea, preşedintele juriului.
Fericita câştigătoare a premiului
I a fost Roxana Ioana Rozovlean
din comuna Sânandrei, judeţul
Timiş.
În Dobrogea au rămas Premiul
al II-lea, obținut de Andrei Girel
din Constanța și un premiu special
oferit de Radio „Antena Satelor”,
obținut de Emilia Bașchir din
Tulcea.
Premiul al III-lea a revenit
Andradei Betej din Gorj.
Au
obținut
mențiuni
interpreții: Cosmin Valentin
Bîrlan din Mehedinți, Cătălina
Mariana Anton din Argeș și

Liliana Iustina Ursachi din
Suceava. Toţi cei 18 concurenţi au
primit diplome de participare din
partea organizatorilor.
Căminul Cultural din comuna
Topalu a devenit neîncăpător în
cele două seri de festival, când
pe scenă au urcat artiştii invitați
să cânte în recital: Gelu Voicu,
Valentin Sanfira, Nicolae Datcu,
Marius Ciprian Pop, Mariana
Deac, Andreea Haisan, Silvia
Bordeianu.
Concursul
Naţional
de
Interpretare a Cântecului Popular
Românesc
„Dan
Moisescu”
reprezintă unul dintre cele mai de
seamă evenimente culturale din
zona Dobrogei, reuşind să aducă
împreună pe scenă, cu fiecare
ediție, atât tinere talente cât
şi nume consacrate ale muzicii
populare româneşti.
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Dobrogea - spațiu multietnic

Păpuși simbolice cu marcă identitară
Ana-Maria ȘTEFAN

Când am fost mică, mama mi-a făcut o păpușă din ață, din carton și pânză. A
fost prima mea prietenă de care mi-am amintit mereu când am avut probleme
Elena ORBOCEA

În cadrul Muzeului de Artă Populară Constanța a
avut loc, la mijlocul lui octombrie, inedita expoziție
de păpuși unicat a minunatei artiste plastice Elena
Orbocea. Pe Elena am întâlnit-o cu mulți ani în urmă
la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea, acolo unde astăzi
este secretar literar. Mi-o aminteam mereu cu
zâmbetul pe buze, sensibilă, fragilă, caldă, modestă
și extrem de talentată și așa a rămas. Știam de
colecția de păpuși „vii” (așa cum îmi place să le
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numesc) și abia așteptam să le văd și la
Constanța.
A îndrăgit nespus tradițiile minorităților
din Dobrogea încă de mică, provenind
dintr-o familie mixtă, cu o mamă
lipoveancă și un tată grec. Timp de
trei ani, după cercetări amănunțite ale
costumelor tradiționale și ale țesăturilor
antropologice, a dat viață celor 14 păpuși
unicat care respectă tradițiile fiecărei
etnii, aducându-și, desigur, ca orice artist,
contribuția proprie și stilizând câteva
elemente. Păpușile sunt realizate manual,
pe armătură de sârmă, din material textil
din polimer și papier mâché.
Anaid este reprezentanta armeană, Milena este
bulgăroaica, Maria este reprezentanta româncă,
Ana este din etnia ucrainienilor, Istvan este păpușa
care îi reprezintă pe maghiari, Aaron îi reprezintă
pe evrei, Chira reprezintă minoritatea aromânilor,
Aris este reprezentatul grecilor, Canan reprezintă
minoritatea turcă, Floarea reprezintă etnia rromilor,
Marco este etnicul italian, Elsa este reprezentanta

nemților din Dobrogea, Serin reprezintă minoritatea manifestare, în prezența ambasadorului Republicii
tătarilor și Varvara este reprezentanta rușilor Armenia la București, Sergey Minasyan, a
lipoveni și poartă numele mamei artistei.
președintelui Uniunii Armenilor din România Organizată de Uniunea Armenilor din România, filiala Constanța, Liviu Merdinian, a președintelui
filiala Constanța, prin intermediul teatrologului Comunității Elene „Elpis” Constanța, Anton-Traian
Anaid Tavitian, care a făcut posibilă această Antoniadis, și a președintelui Comunității Rușilor
Lipoveni - filiala Constanța, Nicolae Artion, cele
14 păpuși au poposit în incinta Muzeului de Artă
Populară din Constanța, în mijlocul unui spectacol la
care au participat câțiva din reprezentanții etniilor
din Dobrogea care au încântat publicul numeros
cu cântece sau dansuri autentice din repertoriul
specific zonei din care fac parte. Au participat: Maria
Iliev (Dobrogea), Florentina Gârțu (reprezentata
Comunității Aromânilor), Teodora Carpuz (din
partea Comunității „Edinstvo” a Bulgarilor din
Dobrogea), Diana Neagu la buzuki (din partea
Comunității Elene „Elpis”), Rodica Rodion (din
partea Comunității Rușilor Lipoveni din Constanța),
Alev Gafar la vioară (Uniunea Democrată Turcă din
România), Ailis Molamet (Uniunea Democrată a
Tătarilor Turco Musulmani din România) și Cristina
Odabașian (Uniunea Armenilor din România (Filiala
Constanța).
Constănțenii care au trecut pragul Muzeului
de Artă Populară au fost impresionați de finețea
detaliilor și de unicitatea fiecărei păpuși care
alcătuiesc expoziția inspirată din spațiul multietnic
dobrogean. Elena Orbocea își dorește să facă cinste
Dobrogei și în alte țări de pe mapamond și, cu
siguranță, va reuși!
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Primitivi în Lumea Nouă – Nativii din America de Nord

Simbolul apei în literatura populară a
nativilor nord-americani
Drd. Mirela STAICU

Element stihial, esențial pentru existența umană,
o condiție sine qua non pentru făurirea și traiul
tuturor elementelor naturale, apa abundă în sensuri
și semnificații, în toate domeniile posibile, atât la
nivelul planului sacru, cât și la nivelul lumii profane.
Înainte să creeze Dumnezeu pământul, peste tot
era numai o întindere de ape. Omul a fost creat de
divinitate din lut, adică din apă și pământ, iar studiile
au arătat că în corpul uman există apă în proporție
de 70%. Apa este izvorul vieții, organismele vii fiind
dependente de consumul ei regulat. Riturile de
trecere presupun existența unei ape, credințele
popoarelor de pretutindeni văd în apă un simbol, de
cele mai multe ori benefic, un element important
pentru desfășurarea diverselor manifestări
spirituale. Oamenii și-au construit așezări pe cursul
apelor sau în apropierea acestora, apa spală,
purifică, atât trupul, cât și sufletul. Începutul vieții
este marcat, aproape universal, printr-un botez, un
ritual ce presupune folosirea apei. După moarte, se
presupune că sufletul trebuie să treacă o apă pentru
a ajunge pe tărâmul de dincolo. Apa e superioară
focului, întrucât îl stinge, îl biruie, așa cum binele
învinge, în mentalitatea populară, răul. Apa este
simbolul feminității și al fertilității, în opoziție cu
pământul, simbol al masculinității. Apa poate fi și
distrugătoare, prin potop sau secetă, excesul sau
lipsa ei fiind provocatoare de catastrofe sau chiar
extincție.
Fascinația exercitată de acest element primordial
derivă din caracterul său omniprezent și omnipotent,
o permanență absolută a elementului acvatic în
toate planurile existenței: „origine a vieții, mijloc
de purificare, centru de regenerescență – ce pot fi
regăsite chiar în cele mai vechi tradiții, ele formând
combinații imaginare dintre cele mai variate, deși
toate coerente. Apele, ca masă nediferențiată,
reprezintă infinitatea posibilităților; ele conțin tot
ceea ce este virtual tot ceea ce nu are încă formă,
sămânța primordială, toate semnele unei dezvoltări
viitoare, dar și toate amenințările de resorbție. A te
cufunda în apă și a ieși din ea fără a te dizolva total,
în afară de cazul în care este vorba de o moarte
simbolică, înseamnă a te întoarce la origini, a-ți regăsi
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obârșia într-un imens rezervor de potențial, trăgând
de acolo forțe noi; este o fază trecătoare de regresie
și dezintegrare de care depinde o fază progresivă de
reintegrare și regenerescență.”1
Pentru popoarele nativ-americane, apa are la fel
de multe semnificații ca pentru restul lumii, fiind
o parte a naturii regenerabile cu care se identifică
deseori, ca populații ce trăiesc în strânsă comuniune
cu natura. Apa este, pentru popoarele indigene, un
simbol sacru, deopotrivă al vieții și al morții, astfel
că apare frecvent în narațiunile populare, mai ales
în cele mitologice sau legendare. În partea nordică a
continentului, apa apare deseori ca gheață, datorită
tempe
raturilor scăzute: furtună de zăpadă, ghete
înghețate etc. Lipsa soarelui de pe cer, dispărut
deoarece a fost mestecat (conform obiceiului
popoarelor din nord de a mesteca tutunul) de către
Raven-Man (Omul-Corb, figură emblematică a
nordului) determină și lipsa apei, iar un cântec al
celei care a plecat să o găsească face să apară un
râu mic și un personaj născut din apă, River-Man, cu
care se căsătorește.2 Iată crearea apei prin acțiunea
unei entități feminine, nu în întregime umană, ce
săvârșește un soi de ritual, prin cântec, pentru a
determina apariția elementului acvatic.
Simbolul apei se identifică sub forma unui
element esențial pe care personajul șarlatanului
(în engleză trickster), ce poate lua diverse forme
– Corbul (Raven), Coiotul (Coyote) ș.a. – îl fură,
determinând apariția secetei, însă îl și manipulează
după bunul plac, prin crearea unor râuri, lacuri
sau cursuri de ape3. Într-o poveste Tlingit despre
confruntarea dintre Corb și pasărea numită Ganook,
se vădește caracterul etiologic, mai ales în final,
prin repetarea sintagmei „de aceea” (that’s why).
Povestea „Corbul și apa” (Raven and Water) explică
apariția râurilor, a lacurilor și a unor izvoare din
zona geografică a tribului, elemente hidrografice
1
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicționar de simboluri, vol. I A-D, Editura
Artemis, București, 1993, p. 107.
2
„Raven-Man and Little-Bird-Man Compete for Yiniangawgut’s Hand”, în
Voices from four directions, ed. Brian Swann, University of Nebraska Press,
Lincoln and London, 2004, p. 11-19.
3
Brian Swann, Voices from four directions, University of Nebraska Press,
Lincoln and London, 2004, p. 25.

care există în spațiul geografic
al popoarelor native și care se
remarcă printr-o topografie sacră.
De pildă, indienii Cherokee din
sudul munților Apalași, din sudul
statului Tennessee consideră râul
care le traversează regiunea ca
Yunwi Gamahida sau „Omul Lung”
(„The Long Man”), o entitate
spirituală plină de bunăvoință,
ale cărei ape se presupune că
erau sursă de înțelepciune și de
vindecare pentru toate bolile.4
Nativii Taos Pueblo au considerat
mereu toate lacurile din munții
vecini ca locuri sacre, venerând
în mod special Lacul Albastru,
denumit Ba Whyea, ca sursă a
tuturor creațiilor.5
Apa este „unul din cele patru
elemente esențiale din care
s-a creat universul în miturile
cosmogonice ale popoarelor
lumii, simbol al materiei prime,
al stihiei regenerării și al izvorului
vieții. Este un simbol ambivalent:
substanță primordială din care
iau naștere toate formele și în
4
Peter Nabokov, Where the Lightning Strikes. The
Lives of American Indian Sacred Places, Penguin
Books, 2006, p. 53-57.
5
Paul Nickens, Kathleen Nickens, Pueblo Indians
of New Mexico, Arcadia Publishing, Charleston,
2008, p. 23.

care ele revin prin regresiune. […]
Este asociată principiului feminin,
matern și lunar, inconștientului,
tenebrelor psihismului feminin,
inconștientului,
adâncurilor
psihismului uman. E arhetipul
tuturor legăturilor; e liant
universal, dar și un element care
separă și dizolvă. E un simbol
al inconstanței și perisabilității
formelor și al scurgerii neîncetate
a timpului. Se opune focului
masculin și lumii minerale (<<Apa
trece și pietrele rămân>>)”6
Multiplele semnificații și valențe
așază elementul acvatic între
motivele frecvent abordate,
regăsite în straturile folclorice
ale tuturor popoarelor lumii.
Importanța îi este subliniată prin
natura sa vitală, întrucât fără apă
nu există viață.
Câteva mituri de creație
pun în evidență rolul apei în
cultura nativ-americanilor, locul
acestui element în credințele și
tradițiile popoarelor indigene. În
narațiunea „Cum a luat naștere
poporul Sioux” (How the Sioux
came to be), care aparține
triburilor Lakota, se vorbește
6
Ivan Evseev, Dicționar de simboluri și arhetipuri
culturale, Editura Armacord, Timișoara, 1994, p.
16-17.

despre mitul marelui
potop, regăsit și în alte
culturi și tradiții, între
care un rol esențial
îl are mitul biblic. În
această
povestire,
marele monstru al apei
Unktehi se luptă cu
oamenii și determină
un mare potop. Toți
mor, iar sângele lor se
transformă în piatra
roșiatică din care se
face pipa sacră, atât
de frecvent întâlnită
în
ceremoniile
și
ritualurile indienilor.
Triburile Cherokee
povestesc un mit de
creație despre niște
ape primordiale, de
unde au născut toate și care vor
reprezenta și sfârșitul lumii de
acum: „pământul este o mare
insulă care plutește pe o mare
de ape, suspendată în fiecare din
cele patru puncte cardinale de o
funie care atârnă din cer, făcut
din rocă solidă. Când lumea va
îmbătrâni și va fi trecută, oamenii
vor muri, iar funiile se vor rupe,
lăsând pământul să se scufunde
în oceane, astfel că va fi apă
din nou peste tot.”7 O imagine
teribilă, însă nu nemaiîntâlnită
a sfârșitului lumii, o viziune
eschatologică ce corespunde și
altor culturi ale lumii. Alte două
mituri de creație ale triburilor
Delaware Lenapes8, evidențiază
rolul întregii naturi, cu precădere
al animalelor la crearea lumii,
arătând contribuția mai multor
forțe care fac toate eforturile
pentru o existență în armonie,
pace și înțelegere.
7
James Mooney, „Myths of the Cherokee”,
în Nineteenth Annual Report of the Bureau
of American Ethnology to the Secretary of the
Smithsonian Institution, 1897-1898, vol. I,
Government Printing Office, 1900, p. 239.
8
Exemplele au fost preluate din „Water in Native
American Spirituality: Liquid Life – Blood of the
Earth and Life of the Community”, de June-Ann
Greely, în Green Humanities, nr. 2, p. 156-179.
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Anxietatea – ce trebuie
să știm despre ea
Constantinescu Dragoș FLORIN
psiholog, psihoteraput – hipnoză clinică și terapie ericksoniană

Orice situație de pericol activează în noi
(automat și inconștient) un program biologic
„antipericol” (luptă sau fugă). Acest program are
ca principal obiectiv mobilizarea de resurse. Asta-i
bine, deoarece cu ajutorul lui am supraviețuit
de-a lungul evoluției noastre. Nu suntem singurii
posesori, toate animalele au, de asemenea, acest
program biologic. Care-i problema cu anxietatea?
În cazul anxietății pericolul este doar imaginat,
iar corpul nostru activează programul antipericol
nu în relație cu pericolul real, ci în relație cu un
pericol produs de propria noastră minte. Creierul
nu poate face diferența între imaginile produse
de propria noastră minte și imaginile produse de
stimuli externi. Probabil cea mai bună dovadă este
atunci când visăm: globii oculari se mișcă ca și cum
scenele din vis sunt determinate de evenimente
care se desfășoară în fața noastră. Putem spune
că este vorba de o utilizare incorectă a imaginației
(adevărul este că nu putem fi anxioși dacă nu avem
imaginație).
Anxietatea este o reacție normală în cazul
situațiilor stresante (imaginați-vă ce s-ar întâmpla
dacă am traversa strada complet relaxați), însă, în
unele cazuri, devine excesivă determinându-i pe
oameni să evite situații obișnuite de viață. Pentru
unii, anxietatea se asociază, în special, cu anumite
traume timpurii, în timp ce alte persoane pot suferi
atacuri de panică – episoade severe de anxietate care
se produc ca răspuns la anumite situații specifice,
marcate de simptome precum: accelerarea bătăilor
inimii și mărirea pulsului, dificultăți de respirație,
transpirație, tremur sau amețeală – și tulburarea
obsesiv-compulsivă, care este marcată de gânduri
intruzive persistente sau compulsii pentru a efectua
comportamente specifice (cum ar fi, de pildă,
spălarea excesivă a mâinilor).
Anxietatea se manifestă foarte des împreună cu
depresia încât se poate considera că sunt fațete ale
aceleiași tulburări. La fel ca și depresia, afectează de
două ori mai multe femei decât bărbați. În general,
anxietatea apare prima, adesea în copilărie.
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Problemele de anxietate sunt legate atât de
factorii genetici, cât și de factorii de mediu. Unii
oameni pot avea o predispoziție genetică pentru
anxietate, însă, cu toate acestea, nu înseamnă că
vor dezvolta inevitabil o tulburare de anxietate.
Evenimente traumatizante timpurii pot reseta
programul nostru biologic antipericol, astfel încât
acesta să fie hiper-reactiv la stres.
Terapiile comportamentale s-au dovedit foarte
eficiente împotriva anxietății, în special la copii.
În mod normal, cei care suferă de anxietate
prelungită prezintă o serie de simptome:
îngrijorare excesivă asupra sănătății, a familiei,
a muncii, a stării materiale sau a performanțelor
școlare – chiar și atunci când nu există semne;
așteptări iraționale a unor scenarii catastrofizante
în multe situații; incapacitate de relaxare;
iritabilitate; insomnie; oboseală; dureri de cap;
tensiune musculară; dificultate de înghițire; urinare
frecventă.
Există atitudini, obiceiuri și ipoteze eronate
legate de anxietate care împiedică atenuarea stării
sau chiar o accentuează. Mai jos prezint câteva
dintre cele mai frecvente concepții greșite privind
anxietatea.
„Dacă nu fac nimic, anxietatea mea va continua
să crească la nesfârșit”. Multe persoane care suferă
de anxietate sau atacuri de panică vor recunoaște,
probabil, situația: ești implicat într-o activitate
și dintr-o dată corpul resimte diferite simptome.
Respirație greoaie, amețeală, inima parcă iese din
piept. Simți cum anxietatea crește rapid și îți spui
că dacă nu faci ceva simptomele vor continua să
se agraveze la nesfârșit. Această presupunere este
una intuitivă, însă eronată. De fapt, relația dintre
simptomele de panică și timp nu este liniară,
ci curbiliniu (are forma unui U întors). După o
perioadă simptomele vor scădea, se vor diminua.
Acest fapt se datorează, în mare parte, procesului
de desensibilizare, prin care expunerea prelungită
la același stimul conduce la reducerea excitației
sistemului nervos și, prin urmare, reducerea
anxietății.

Evită amânarea. Dacă te afli, speriat, pe o
trambulină pentru a sări în apă, anxietatea te va
face să te retragi, întârziind astfel săritura. Întrun astfel de scenariu nu facem decât să extindem
timpul de așteptare și, cu aceasta, perioada de
anxietate anticipatorie. Anxietatea anticipatorie
este, de obicei, mult mai gravă decât evenimentul
anticipat, pentru că nu este limitată de parametrii
specifici ai unei acțiuni. Din moment ce nimic nu se
întâmplă de fapt, mintea anxioasă este liberă să se
ducă unde dorește – și o face, de cele mai multe ori,
spre scenarii catastrofizante. În viață catastrofele
reale sunt rare și puțin probabile, dar pentru mintea
anxioasă ele sunt frecvente și iminente. Așadar,
amânând săritura vei deveni mai anxios, și, prin
urmare, este mai probabil să eșuezi în atingerea
obiectivului. Dacă ești anxios în legătură cu ceva
(presupunând că nu este periculos) cel mai bine
este să mergi spre acel ceva, nu departe de el.
Mutarea atenției de la simptomele anxietății la
activitatea care provoacă anxietate. Atunci când
suntem neliniștiți sistemul nostru de luptă sau
fugă se activează și se produc anumite procese
fiziologice. Disconfortul acestor procese ne poate
tenta să ne concentrăm atenția asupra eliminării
lor, ceea ce înseamnă, de obicei, evitarea situației.
Atitudinea corectă într-o situație de incendiu nu
este să oprești alarma sau să îți acoperi urechile, ci
să lupți împotriva focului.
Confruntă teama cu pericolul: „Sunt speriat,
înseamnă că sunt în pericol”. Sistemul nostru de
luptă sau fugă a evoluat dintr-un moment în care
pericolul și frica erau strâns legate. Însă astăzi
trăim într-un mediu în care vechile semnale de
frică nu mai indică un pericol real. Este important
să nu le confundăm pe cele două, dar acest lucru

presupune un efort cognitiv. Atunci când te simți
anxios întreabă-te: „Sunt în pericol?”. Este util să
faci distincția între cum te simți și situația în care
te afli (starea mea este în acord cu situația în care
mă aflu?). Acestea nu sunt neapărat una și aceeași.
„Sunt slab și prost că mă simt anxios în legătură
cu...”. Mulți oameni se blamează pentru că se simt
anxioși în anumite situații, crezând că o astfel de
abordare îi va motiva într-un fel să depășească
și să-și îmbunătățească starea. Aceasta este o
greșeală. Abordarea corectă este de a folosi
autocompasiunea și curiozitatea atunci când înveți
să faci față anxietății. Este mult mai eficient să îți
spui: „A fi anxios face parte din condiția umană.
Accept această stare, sunt curios în legătură cu ea,
sunt blând cu mine însumi, în timp ce mă ocup de
provocarea de a învăța să-l gestionez mai bine”.
Mitul „O viață bună este lipsită de disconfort”.
Ființele umane caută confortul și evită disconfortul.
Și este în regulă. Cu excepția faptului că disconfortul
este o trăsătură inevitabilă a vieții. De fapt,
atingerea unui obiectiv semnificativ în viață implică
disconfort persistent (ex. căsătoria, creșterea
copiilor, conducerea unei afaceri, terminarea
studiilor, îmbătrânirea). Prin urmare, este util să ne
străduim să învățăm cum să tolerăm disconfortul,
astfel încât să putem face față unei situații atunci
când ea apare.
Așadar, episoadele și experiențele de anxietate
reprezintă de fapt oportunități de a practica
managementul disconfortului și de a dezvolta
abilități. Pentru cineva care nu știe să înoate piscina
este înfricoșătoare. Cu toate acestea, cea mai bună
soluție nu este de a evita piscina, ci de a învăța să
înoți.
dragos.constantinescu.psi@gmail.com
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