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Editorial

Pe urmele avuțiilor de odinioară
Aurelia Lăpușan
O preocupare constantă a Centrul Cultural
”Teodor Burada” de sub egida Consiliului
Județean Constanța, este îndreptată spre
valorificarea patrimoniului cultural imaterial
prin abordări interdisciplinare în context local și
național. Anul acesta a demarat un amplu proiect
intitulat Pe urmele lui Teodor Burada prin satele
Dobrogei. 180 de ani de la nașterea primului
folclorist al Dobrogei, o cercetare antropologică
și etnografică în aceleași sate colindate cândva
de Teodor Burada, pentru a înregistra gradul de
revitalizare a memoriei culturale.
Se știe că opera principală a lui Burada, ca
folclorist, O călătorie în Dobrogea, este rezultatul
expediției pe care autorul o întreprinde în
această parte a ţării, în primăvara anului 1879,
la puțin timp după încheierea Războiului de
Independență. Aplecat cu atenție asupra
comunităților dobrogene, cu precădere cele
așezate pe malul Dunării, savantul moldovean
descoperă – după cele patru secole de stăpânire
otomană - o surprinzătoare și bogată sursă de
vechi obiceiuri românești reprezentată, printre
altele, de o gamă variată de colinde, descântece,
doine și balade. ”Românii din Dobrogea par a
se fi strămutat acolo din Valahia sau Moldova în
timpuri destul de vechi, scrie curiosul cercetător.
Această părere a noastră se va adeveri din
studiul următor asupra năravurilor și obiceiurilor
păstrate de dânșii, dintre care unele deși de
origine curat romană nu se mai găsesc astăzi la
Românii de dincoace de Dunăre.”
Teodor Burada a fost pe teren, străbătând în
condiții grele, călare sau cu harabaua, drumurile
desfundate ale Dobrogei, dar foarte interesat
de speciile folclorice nestudiate până la el,
de vechimea şi ineditul tematic. Pregătirea ca
muzicolog, istoriograf, lingvist, sociolog, folclorist,
etnograf etc. i-a oferit o privire complexă asupra
fenomenului artei populare autohtone.
Mai scria Teodor Burada în prefața cărții:
”Cele mai multe din obiceiurile, credințele și
naravurile aflate la noi, având cea mai mare parte
originea lor de la Romani, sunt păstrate și de
frații noștri din Doborgea; așa vedem plugușorul,
buhaiul, colinda religioasă, cu florile dalbe și
cea lumească cu Lerumi Doamne, sau și fără
aceste cuvinte, păpușele, irozii, steaua, serbarea
zilei de 1 maiu, obiceiurile de la înmormântări
și de la nunți, tăerea porcilor la Ignat, credința
în descântece, farmece, vrăji, în prevestirea
cucuveicelor, în pocnetul icoanelor, în șerpii de
casă, iele, năluci, miază-noapte, stafii, strigoi,
tricolici, vârcolaci, smei, balauri, în deochi, că
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sfântul Ilie gonește dracii când tună, și alte multe
care s-au păstrat de Români oriunde s-au aflat
ei.”
Prin O căletorie în Dobrogia, muzicologul
ieşean a creat modelul monografic românesc în
cercetarea folclorului unei zone, al unei regiuni,
al unui ţinut. Este prima dată în această provincie
când se încearcă alcătuirea unei colecţii de
literatură populară, având la bază principii
etnografice şi social-istorice precise, culegerile
efectuându-se direct, prin anchetă, la faţa
locului, fără intermediari. Să ne imaginăm astăzi
cum arătau satele dobrogene în anul 1879?
O spune autorul: ”Călătorind prin interiorul
Dobrogei și mai ales în districtul Chiustendje,
am rămas pătruns de jale, văzând calamitățile și
pustiirile făcute de ultimul război; orașe distruse,
sate întregi nimicite cu desăvârșire, încât abia
se mai cunoaște că prin acele locuri a locuit
oameni; petrele cimitirelor mai dovedesc încă
călătorului că în apropierea lor au fost cândva
așezări omenești.”
Satele colindate de Burada au fost: Ostrov,
Buceag, Perjoaia, Satu Nou, Oltina, Beilic,
Kuzgun, Mîrleanu, Vlahkioi, Rasova, Cochirleni,
Seimenii Mari, Seimenii Mici, Topalu, Somova,
Niculiţel. Satele de pe malul Dunării, întemeiate
de mocani, aflaţi în transhumanţă. ”Sute de
păstori români mocani călătoresc în toți anii din
Transilvania în Dobrogea spre a duce la ernat
nenumărate turme de oi. Numărul oilor și al
meilor se ridicau înainte de război aproape la
un milion, acuma însă după nenorocirile suferite
acest număr a scăzut foarte mult. Păstorii mocani
sunt foarte primitori și îndatoritori. În călătoria
mea mi s-a întâmplat mai de multe ori a mânca
pe la stâni și pe ori unde am fost găzduit cu cea
mai mare bunăvoință; voind a-i mulțumi pentru
îngrijirea și merindele ce mi se dăduse nicăierea
n-au vrut să primească vreo plată, spunându-mise că merindele sunt date de Dumnezeu și nu se
cade a se lua plată de la drumeț pentru hodina
și mâncarea lui. Acest obicei se păstrează la toți
păstorii români ori în ce țară se află ei.”
Proiectul nostru și-a propus să descopere
în aceleași sate pe care le-a colindat Teodor
Burada moștenirile trecutului. Credem că astăzi,
la 140 de ani distanță, tradițiile au fost treptat
şi parțial pierdute, că multe din piesele de
patrimoniu imaterial descoperite de folcloristul
moldovean în satele colindate s-au modificat,
au fost influențate de varii factori sociali. Tocmai
de aceea se impune realizarea unei cercetări
de antropologie culturală și socială de teren
privind modul în care mai sunt cunoscute astăzi
obiceiurile, datinile, ritualistica, spiritul religios,
care mai este gradul de interes pentru anumite
piese din repertoriul lui Burada.
La finalul ”călătoriei” de cercetare
antropologică se dorește editarea unui album

cu cele mai reprezentative piese descoperite în
teren, Centrul ”Teodor Burada” având ca misiune,
printre altele, conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale.
Partenerii noștri sunt Inspectoratul Școlar
Județean și școlile Hârșova, Ciobanu, Vulturu,
Rasova, Topalu, Oltina, Cernavoda, convinși
că trebuie să dezvoltăm la tinerii satelor
cunoașterea și mai ales dorința de a conserva
tradițiile populare, obiceiurile și datinile și să le
transcrie în povești de viață autentice. Zestre de
neegalat pentru identitatea noastră națională și
individuală.
”Scopul călătoriei ce am făcut în Dobrogia,
își motiva încă din primele rânduri ale lucrării
sale Teodor Burada, a fost mai mult a studia
credințele, datinele și obiceiurile Românilor ce
locuiesc acolo, înconjurați de atâtea elemente
străine și a aduna poesiile lor populare, singura
avuție intelectuală ce posed.”
Vom acorda în fiecare număr al revistei Datina
spații generoase pentru date documentare,
reportaje, interviuri, lăsând loc și colaboratorilor
interesați să promoveze informații valoroase din
localitățile în care trăiesc.
Așadar la drum, pe urmele lui Teodor Burada.
Primul popas: Rasova.

Cu turla spre cer

Biserica ”Sfinții Împăraţi Constantin
şi maica sa Elena” din Constanța
Aurelia Lăpușan
Este una dintre cele mai frumoase și
impunătoare biserici din Constanța. Poartă
numele patronilor ocrotitori ai orașului. Are o
istorie interesantă și o poveste de dragoste care
sălășuiește în albumele de artă. Biserica ”Sfinții
Împăraţi Constantin şi maica sa Elena” din
Constanța.
Parohia a fost înfiinţată în 1919, imediat după
revenirea acasă a dobrogenilor rătăcitori prin țară
din cauza ocupației dușmane. Viața s-a reluat
cu încetul, rănile războiului s-au vindecat greu.
Fusese conturat un cartier al demobilizaților, al
celor lăsați la vatră, al familiilor cu eroi căzuți pe
frontul de luptă care meritau răsplata unei bucăți
de teren pentru o casă. A fost botezat cartierul
Călărași, după numele străzii pe care se află
edificiul. Primarul Virgil Andronescu, adevărat
om al urbei, cu multă școală și mult spirit
gospodăresc, cu inițiative și grijă pentru oraș, a

dat undă verde construirii în acest nou cartier
a unui lăcaș de cult în neoaș stil românesc, cu
material de construcție din carierele Dobrogei.
Un scurt profil al edilului: fost primar al
Constanţei în mai multe mandate: 1908, 1910,
1913-1916, 1919-1920, 1922-1925, profesor
de latină şi director al celui dintâi liceu înfiinţat
în capitala Dobrogei, fusese și cel care pusese
bazele unui muzeu al orașului. Cunoștea nevoile
orașului, era iubit și respectat.
Sub stricta lui supraveghere s-au executat
săpăturile pentru fundaţia noii biserici, s-a turnat
betonul, după care lucrarea a fost întreruptă.
Abia în septembrie 1934, sub supravegherea
unui alt mare primar al Constanței, Horia
Grigorescu, au reînceput lucrările de construcţie
a lăcaşului de cult. Avocat cu doctorat în Drept,
la Paris, deputat de Constanța în anii 1927-1918,
el a stat pe scaunul primului edil al orașului în
două mandate: 1930-1933 și 1934-1937. A fost
un primar responsabil, cu mare dăruire pentru
orașul său.

Arhitectul marilor biserici,
D. Ionescu Berechet

Biserica ”Sfinții Împărați Constantin și Elena”, 1960.
Foto Tiberiu Petrilla

Planurile Bisericii ”Sfinții Împăraţi Constantin
şi maica sa Elena” din Constanța sunt semnate
de arh. Dimitrie Ionescu Berechet, la timpul
acela arhitectul oficial al Patriarhiei. Portofoliul
său de lucrări conține peste 400 de proiecte care
impresionează prin stil, frumusețe și măreție.
Din 1930 până în 1963 a fost arhitectul-șef al
Patriarhiei Române, timp în care a proiectat
peste 100 de biserici noi, impunând, alături de
colegii săi, un stil caracteristic original, unic, al
bisericilor ortodoxe din România Mare.
Edificiul de cult ”Sfinții Împăraţi Constantin şi
maica sa Elena” din Constanța este și astăzi una
dintre cele mai frumoase biserici ale oraşului,
construită pe cheltuiala Primăriei. A costat mult,
peste 12 milioane lei, dar nu s-a zgârcit nimeni.
O primărie bine gospodărită a găsit și bani și
motivația de a face pentru constănțeni lucrări
trainice, de înaltă ținută și calitate.
A fost sfințit la 17 octombrie 1937, în prezența
patriarhului Miron Cristea și a episcopului de
Tomis Gherontie Nicolau, cărora le-au stat
alături arhiereul Galaction Gordun, împreună
cu un sobor de preoţi. Cu acest prilej, Patriarhul
Miron Cristea a emis un document prin care
primarul Horia Grigorescu este recunoscut ctitor
al bisericii.
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fi văzute în expoziţiile permanente ale muzeelor
de artă din România. A studiat cu expresioniştii
germani Iank, Fehr şi Schmidt şi cu coloristul
francez H. Matisse, artişti de prestigiu, care i-au
marcat ascensiunea artistică. Impreună cu Olga
Greceanu şi Cecilia Cuțescu Storck, Nina Arbore
a pus bazele unei prietenii lucrative pe care,
prin raportare la faimosul „Grup al celor patru”
(Oscar Han, Tonitza, Șirato, Ștefan Dimitrescu) se
va numi „Grupul celor trei doamne”. A semnat
expoziţii personale la New York, Munchen,
Barcelona, Roma.
„Urăsc tot ce-i vulgar şi insistent, caut
măreţie şi seriozitate clasică”, era deviza ei.

În facsimil, contractul Ninei Arbore cu Primăria Constanța

Planul în cruce simplă a fost reprodus după
cel de la biserica din Curtea de Argeş. Zidurile sunt
decorate la exterior, pe mai mult de jumătate din
înălțime, cu plachete de calcar lucrate în bosaj.
Clopotniţa ca o campanilă, are o înălţime de 30
m, armonizând perfect cu întregul edificiu, fiind
plasată chiar în corpul pronaosului, amintind
astfel de bisericile lui Matei Basarab.
Interiorul are o bogată ornamentaţie,
catapeteasma dăltuită, din marmură albă,
neobişnuită cu genul bisericesc, ornamentată cu
colonete, operă a sculptorului Schmiedinger.
Catapeteasma este sculptată în marmură
bogat ornamentată cu motive decorative
vegetale. Policandrul, cu 104 lumini, cât şi
sfeşnicele împărăteşti sunt din fier forjat, lucrate
cu multă artă. Stranele arhiereşti, ale cântăreţilor
şi ale credincioşilor, sunt sculptate în lemn, fiind
lucrate la Liceul Industrial din Constanţa.

O poveste de iubire
prinsă în pereții bisericii
Biserica ascunde între zidurile ei drama unei
mari artiste românce, Nina Arbore, cea care l-a
inspirat pe pictorul Henri Matisse să nemurească
pe pânză ”La blouse roumaine”, o pictură de o
valoare inestimabilă.
Nina Arbore a fost pictoriţă şi graficiană,
născută la Tecuci, în anul 1890. O artistă de
origine basarabeană, care însă a trăit în România
şi a îmbogăţit substanţial patrimoniul național,
public şi privat, din România, ale cărei opere pot
6

La Constanţa, moștenirea ei se află prinsă
pe pereții bisericii. Contractul încheiat la 28 mai
1936 între pictoriţa Nina Arbore şi primarul Horia
Grigorescu avea ca prevederi principale: ”pictura
să se execute în relief, pe fond de 14 karate,
nimburile se vor face în relief, mărginite de un
brâu de mozaic şi vor fi aurite în aur lucios de 32
de karate.” Alături de Nina Arbore s-a aflat pe
schele şi zugravul de biserici Virgil Manoliu. Au
realizat un stil al picturii al fresco secco, elegant,
sobru, în tonuri închise, poleit cu foiţă de aur de
24 de carate.
La 6 august 1938 a fost realizată recepţia
naosului şi a altarului, comisia fiind formată de
PS Episcop Gherontie Nicolau, George Oprescu,
directorul muzeului Toma Stelian din București,
Camil Ressu, directorul Academiei de Belle
Arte din Bucureşti, Horia Grigorescu, primarul
oraşului, şi preotul Ioan Roşculeţ, arhitectul
Berechet şi pictoriţa Nina Arbore. Recepţia finală
s-a făcut în 29 noiembrie 1938. George Oprescu
făcea remarca: ”Nu cred că mă înşel, afirmând că
biserica aşa cum a ieşit din planul arhitectului şi
din mâna pictoriţei va fi o podoabă a oraşului şi
una din frumoasele noastre clădiri religioase din
ultimul timp.”
În procesul verbal de recepţie scrie: ”Am
constatat că picturile s-au executat în condiţiunile
cerute de caietul de sarcini şi ca tehnică s-a
întrebuinţat fresca, în cele mai bune condiţiuni
ca materiale, adică s-a pus aur veritabil, figurile
au fost aşezate pe fond de aur cu aureole în relief
aurit şi cu mozaic în jurul naosului şi altarului,
culoarea este de bună calitate şi a fost adusă din
străinătate. Iconografia corespunde canoanelor
şi urmează tradiţia bisericilor noastre. Din
punct de vedere artistic, pictura este bine
executată, simplă, nobilă, armonioasă şi unitară
prin coloritul ei, aşa cum se cuvine în pictura
bizantină. Ornamentele sunt în acelaşi stil şi
fericit imaginate. Drept care am dresat prezentul
proces verbal.”
În numărul din 31 octombrie 1937 al revistei
Adevărul literar și artistic, corespondentul Tache
Soroceanu consemna:

„...Nina Arbore a avut de la începuturile
existenței ei pictoricești îndemn spre suprafețele
largi de culoare și liniile simbolice. I s-a dat, în
fine, posibilitatea să-și arate întreaga măsură a
talentului ei de decoratoare, încredințându-i-se
zugrăvirea bisericii Sf. Constantin și Elena din
Constanța. ...Căci păstrând canoanele stilului
bizantin, Nina Arbore a făcut operă de înnoitor,
operă personală.”
Pictura murală a bisericii măsoară peste
două mii de mp. Executată în tempera, frescă
și mozaic, la decorația Bisericii au contribuit și
pictorii V. Manoli, I. Filatiev și V. Ivanov.
În 1936 se îmbolnăveşte şi la 7 martie 1942
pleacă din viaţa aceasta parcă pentru a nu
înfrunta nedreptul gulag pe care l-au simţit toţi
ai ei mai târziu.
Nina Arbore, pictoriță, maestru de artă
bisericească și decorativă, cunoscută pentru
lucrările ei de natură statică, era fiica boierului
basarabean Zamfir Arbore, autorul cunoscutelor
lucrări „Temniţă şi exil” şi al monografiei
Basarabia. Registrul tematic al artistei este
restrâns, abordând cu predilecție compoziții cu
portret, naturi statice și rareori peisaje (totdeauna
urbane). Marcând moartea ei, reporterul
care consemna necrologul în Dobrogea Jună
scria: ”Deci Constanţa, Sinaia şi Deva, închinaţi
totdeauna un gând duios basarabencii Nina
Arbore!”( Dobrogea Jună, 39, nr. 24, 30 martie
1943, p.1-3). A rămas în istoria artei ca autoarea
picturii bisericii Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena din Constanţa, dar şi a bisericii Sfântul Ilie
din Sinaia şi a mozaicurilor catedralei din Deva.
Din autoportretul pe care l-a semnat se
poate vedea cu claritate că Henri Matisse a creat
pictura cu numele ”La blouse roumaine” inspirat
de frumoasa basarabeancă. Poate chiar pictorița

Frescă din naosul Bisericii Sfinții Împărați Constantin și
Elena, autoare Nina Arbore

i-a pozat pentru această splendidă pânză!
În anii 1980-1981 s-a restaurat pictura
bisericii de către pictorul Gheorghe Ciobanu
din Bucureşti, paroh fiind preotul Aurel Cazacu,
iar preot împreună slujitor Dumitru Stănei,
protopop al Constanţei.

Info

„Constanța la ceas aniversar”
„Constanța la ceas aniversar” se numește
sugestiv expoziția aniversară organizată de
Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret
„Jean Constantin” cu prilejul sărbătoririi zilei
orașului, având ca ocrotitori pe Sfinții Împăraţi
Constantin şi Elena.
Începând cu data de 21 mai și până duminică
26 mai, constănțenii pot vizita expoziția compusă
dintr-o superbă colecție de fotografii de epocă
ce oferă o perspectivă a orașului Constanța din
anii 1870-1940.

Fotografiile fac parte din colecții private și
din arhiva Centrului Cultural Județean Constanța
”Teodor Burada”.
Vor putea fi admirate imagini vechi cu portul,
faleza, Cazinoul, plaja Mamaia, băile de mare,
sau clădiri de la 1900, precum Primăria, Geamia,
Prefectura, hotelul Carol, hotelul Palas, casa
Manicadian, dar și bricul Mircea, Vaporul Dacia,
piațeta Ovidiu și multe altele ce vor reconstitui
atmosfera Constanței de odinioară.
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Eveniment editorial

O dublă lansare de carte inspirată din lumea aromânilor

Ana-Maria Ștefan
Centrul Cultural Județean Constanța
„Teodor T. Burada” a susținut o dublă lansare
de carte, sâmbătă, 11 mai a.c., evenimentul
fiind circumscris proiectului „Artă, de la viziune
la formă“ și găzduit de Centrul Multifuncțional
Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”
Prima lucrare lansată, ”Prezența aromânilor
în presa dobrogeană. (1879-1944)”, autor Maria
Pariza, (editura Paideia, București) – a fost
prezentată de universitarii Aurelia Lăpușan și
Valentin Ciorbea, cunoscuți specialiști, consacrați
în cercetarea Dobrogei.
Aurelia Lăpușan a salutat această lucrare ”ca
una de referință pentru cunoașterea aromânilor
dobrogeni, un studiu monografic împletit cu o
bibliografie analitică, care o face indispensabilă
pentru generațiile viitoare de studioși ai Dobrogei,
dar și ai istoriei presei dobrogene. Este rodul
unei investiții de amploare, a unui specialist,
consacrat domeniului info-documentar, Maria
Pariza fiind cunoscută și mult apreciată în
mediul intelectual, ca bibliograf, cu vechi state
în Biblioteca Județeană ”Ioan N. Roman”. Ca să
vă formați o imagine a complexității efortului
intelectual, dar și a investiției enorme de timp
și răbdare, pe care o presupune o astfel de
lucrare, vreau să precizez că în perioada 18781944, cea mai efervescentă perioadă culturală
românească, în cele patru județe ale Dobrogei,
incluzând Durostor și Caliacra - au apărut circa
620 de titluri de publicații periodice și seriale în
limba română, iar Maria Pariza a selecționat 150
de titluri și a avut tenacitatea și forța să parcurgă
aproape filă cu filă aceste colecții de ziare și
reviste pentru a căuta materiale despre/ de/
pentru aromâni, să le citească, să le copieze, să
le descrie bibliografic și să le interpreteze critic,
oferindu-ne cea dintâi bibliografie analitică a
entității aromâne, un instrument de lucru, dar
mai ales o radiografie a vieții aromânilor în acest
spațiu, sub toate aspectele vieții naționale.”
În calitate de om al presei, doamna Aurelia
Lăpușan a ținut să salute apariția lucrării și ca
un omagiu adus presei locale, în contextul mai
larg în care, anul acesta, celebrăm 140 de ani
de presă dobrogeană prinși în cei 190 de ani de
presă de limbă română, două jubilee de istorie și
civilizație națională.
Prof. univ. dr. Valentin Ciorbea, făcând un
adevărat apogeu al activității bibliografice și
arhivistice, pe care s-a sprijinit în îndelungata
activitate de cercetător, a lansat lucrarea ca pe
„o contribuţie ştiinţifică, care reflectă o imagine
a integrării aromânilor în viaţa naţională,
politică, socială, materială şi culturală a
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teritoriului dobrogean, așa cum a fost surprinsă
de jurnaliștii Dobrogei moderne, o lucrare
originală, provocatoare şi indispensabilă pentru
cei interesaţi de istoria Dobrogei, a aromânilor şi
a presei locale”.
Din cuvântul prezentatorilor și intervenția
autoarei, s-a înțeles că este o lucrare, în primul
rând necesară pentru cultura românească
și o premieră prin introducerea în circuit
informațional a presei Dobrogei de Sud, aflată
sub administrație românească (1913-1940),
o presă uitată și necunoscută de generațiile
contemporane.
Următoarea lucrare, intitulată „Sipetul cu
îngeri”, semnată de scriitoarea Catia Maxim, a
fost prezentată de jurnalista Aurica Piha, redactor
la Radio România Internațional – secția aromână.
Autoarea nu este aromâncă, dar a devenit
pasionată de universul spiritual al aromânilor,
provocată de destinul unei importante familii de
aromâni, respectiv, familia Dan, ai cărei urmași
i-au încredințat, spre așezare într-o carte, un

sipet de amintiri și imagini de epocă, ale unui
străbun, Dan Telemac. „Un colaj de narațiuni și
documente de arhivă, captivant intelectual și
emoțional – a menționat Aurica Piha - îmbibat de
istoria şi tradiţiile unei comunități de aromâni,
refugiată din renumita citadelă a Balcanilor,
Moscopole, distrusă în confruntările otomane
și stabilită în Bitolia macedoneană, de unde
va porni pe drumul pribegiei, spre România
începutului de secol XX.”
Zeci de constănțeni, pasionați de istoria și
cultura aromânilor, au putut interacționa cu
cele două autoare și invitați; într-o atmosferă
încărcată de erudiție și emoție, pe măsura
oamenilor de cultură care au susținut-o.
Evenimentul a fost însoțit și de un film
documentar, legat de lucrările lansate, precum
și de o expoziție de costume populare aromâne,
realizate de doamna Lucica Butcaru, o adevărată
artizană dobrogeană, a reînvierii portului
tradițional al aromânilor.

Info

Talentul și pasiunea pentru muzică nu au vârstă
Asociația „Pro Clasic“ Constanța a organizat
pe 15 mai, la Muzeul de Artă Constanța,
spectacolul caritabil „Pian cu Flori de mai“
pentru Vlavia și Cristina. Au fost susținute
audiții ale elevilor pregătiți de prof. ALLA
BIVOL: Matei Ardeleanu, Eveline Badea, Clara
Cuculescu, Maya Hritcu, Diana Neamțu, Iris
Panait, Raisa Topai, Alexandra Tudor și elevi
ai Centrului Cultural „Teodor Burada“. Invitați:
elevi ai Colegiului Național de Arte „Regina
Maria“. În fotografie: CLARA CUCULESCU.

Elevă în cadrul Centrului Cultural
Județean Constanța „Teodor T. Burada”, secția
canto, profesor ELENA ROXANA GHINDICI,
participantă la concursul „FestiSing2”,
desfășurat la începutul lunii mai 2019, LIVIA
ANDREEA BĂIETU a obținut premiul I!

Arderi experimentale, arderi arhaice
Ana-Maria Ștefan

Luna mai a adus bucurie elevilor talentați
de la secția de Arte Vizuale care au participat la
proiectul cultural „Arderi experimentale/arderi
arhaice” inițiat de Consiliul Județean Constanța
prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor
T. Burada”. Coordonator, profesorul Florentin
Sîrbu. Proiectul „Arderi experimentale/arderi
arhaice” este un experiment ce urmărește
reconstituirea fluxului tehnologic (construcție,
decor, ardere, pasta ceramică) al unei arderi a
vaselor din lut. „Se spune că arta ceramicii este
un mesteșug furat de la zei.”
Cuptoarele prezintă o serie de avantaje
spre deosebire de vatra simplă, concretizate
prin reducerea efectelor condiţiilor atmosferice,
posibilitatea obţinerii unei temperaturi înalte

şi menţinerea ei o perioadă mai lungă de timp,
urmată de o răcire lentă, care are ca rezultat o
mărire a calităţii ceramicii. Un pas important
în evoluţia meşteşugului ceramic îl constituie
momentul când olarii au observat că, în funcţie
de modul cum se conduce o ardere, vasele
obţinute pot avea nuanţe diferite, prin aceasta
realizându-se cele două tipuri de ardere
(oxidantă şi reducătoare), care au ca finalitate
doar un aspect diferit al vaselor, fără afectarea
calităţii acestora.
Din diferite studii etnografice este cunoscută
utilizarea acestui tip de cuptoare până în
epoca modernă, ele fiind folosite, în special,
pentru producerea ceramicii negre, obţinută în
urma unei arderi reducătoare. Spre deosebire
de ceramica tradiţională, în cadrul culturilor
neolitice şi eneolitice, care au cunoscut şi utilizat
acest tip de cuptor, ceramica produsă necesita
o ardere oxidantă, în vederea menţinerii culorii
pigmenţilor, în special a angobelor de culoare
roşie, bogate în oxizi de fier care le decorau.
Acest aspect denotă posibilitatea manipulării
arderii în aşa fel încât, în acelaşi tip de instalaţie
se putea obţine atât o ardere reducătoare, cât şi
una oxidantă. Proiectul s-a desfășurat în cadrul
atelierelor Uniunii Artiștilor Plastici.
La proiect au participat elevii clasei de
ceramică: Tiță Sorin, Niculae Simona, Bogorodea
Carolina, Ceară Ana-Maria, Ionescu Adriana,
Nistor Mariana, Niculescu Lucia, Enache Maria,
Olteanu Gabriela.

Info

Expoziția de pictură „Călător în spațiu și timp”
La Muzeul de Istorie Națională și Arheologie
Constanța a fost inaugurată expoziția de pictură
„Călător în timp și spațiu”, dedicată celor două
evenimente, Ziua Constanței, sărbătorită de
Sfinții Împărați Constantin și Elena, și Ziua
Națională a Armânilor.
Curator al expoziției este Florentin Sîrbu,
profesor la secția Arte Vizuale din cadrul
Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T.
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Burada” și președinte al Uniunii Artiștilor Plastici,
Filiala Constanța I.
Invitată în cadrul evenimentului este doamna
prof. dr. Maria Pariza, cea care de curând și-a
lansat volumul de studii bibliografice „Prezența
aromânilor în presa dobrogeană (1879-1944).
Expoziția va fi deschisă până în data de 18
iunie.

Din satele dobrogene de altădată
Cheile Dobrogei
Ovidiu Dunăreanu
Șoseaua lasă în urmă
comuna Târgușor. Înaintează
asemenea firului unei ape
firave spre inima podișului.
Căldura se revarsă valurivaluri, mărește prevestirea
și toropeala. De jur-împrejur,
cât pot cuprinde ochii până în
zările de mătase, numai coline
albe, roșietice, albastre,
legând între ele platouri,
păduri de salcâm, aeriene,
nemișcate, prăpăstii verzi,
cerul persistent, dogoritor și
stepa. Stepa leneșă, bântuită
de miresme sălbatice și
focuri răzlețe, cu fumuri
subțiri. Focurile mursecă,
prin risipa de lumină a amiezii
de vară, portocaliul dens al
miriștilor și fac să tresară din somn, în galeriile
lor subpământene, viețuitoarele mărunte ale
câmpului. Nemărginită, stepa migrează cu
vegetația ei năvalnică peste tot, pătrunde în sate,
pe ulițe, urcă în curți, suie pe prispe, în case și în
sufletele oamenilor.
Urmează un peisaj abrupt. Râpi galbene,
selenare, adâncite de torenții unor ploi
dezlănțuite. Nori răzleți, continente iluzorii în
derivă prin aerul aprins, estompează cu umbrele
lor vibrația mirifică a culorilor.
Mai departe alunec de-a lungul albiei
strâmte a unei derele, ca să fac în cele din urmă
un cot scurt la dreapta. Atunci nici nu am timp
să-mi dau bine seama ce se petrece cu mine,
că în clipa cealaltă mă și pomenesc pe fundul
unei văi străjuite, de o parte și de cealaltă,
de o învălmășire de stânci rotunjite și golașe,
asemenea unor bolovani ciclopici, contorsionați.
Malurile de calcar par modelate după rigorile
unei misterioase alchimii cosmice, într-o puzderie
de ornamente și sculpturi primitive, încremenite
acolo de la începutul lumii, simboluri parcă,
în această parte a sa, ale aspirației supreme a
Podișului către soare.
La ceasul de cumpănă al zilei, la Cheia, în
valea canaralelor, lumina pătrunde drept, până
la un stat de om deasupra pietrelor și zăbovește
așa, atârnată de măruntaiele colorate ale
pământului, ca o pâclă. Parcă s-ar cerne în aerul
dintre stânci o pulbere veche de aur în care vin
să se scalde, într-un dans fantastic, stoluri de
chire albe, ca în undele unei ape înșelătoare.
Ademenite de jocul acesta, prin porumburi ori

din umbra pădurii de sus, încep să se apropie, de
malurile Casimcei, sălbăticiunile singuratice ale
stepei: mistreții și vulpile…
Un procedeu pe cât de ingenios, pe atât de
original și pitoresc, folosit în trecut la vânătoarea
mistreților, de către oamenii de prin partea
locului, era acela cu butoiul.
Întâi omul pregătea vasul, de preferință din
salcâm sau stejar. Îi întărea cercurile, îi înlocuia
câte o doagă care i se părea că s-a șubrezit. Îl
umplea cu apă și-l lăsa o vreme să se umfle și
să se îngreuneze. Îl golea apoi, îl suia în căruță
și-l ducea în desișul pădurii, în locurile tainice
de trecere ale turmei. Îl așeza în picioare și îl
înțepenea bine, îngropându-l de-o palmă-două
în pământ, cu capacul de deasupra scos.
Bătătorea țărâna de jur-împrejurul lui și
acoperea urmele cu găteje și frunze. Odată
isprăvite toate acestea, se vâra și se ghemuia
într-însul cu genunchii la gură și pușca alături.
După ore bune de pândă, iată și namila, care
întrecea câteodată orice închipuire. Grohăitul
ei aducea mai degrabă a sforăit întrerupt de
sughițuri scurte, fioroase. Ceva se zbătea, atunci,
greu în om. Simțea o furnicătură fierbinte pe sub
pielea capului, iar inima cum îi urcă și-i ticăie
cât o nucă în gât, astupându-i răsuflarea. O
arșiță istovitoare îi sporea în trup. Fiara zgârma
cu copita prundișul proaspăt săpat, scormonea
cu râtul prin rancotele împrăștiate pe jos, se
oprea, ridica botul și adulmeca aerul neclintit,
da târcoale întărâtată butoiului. Deși își simțea
pe aproape dușmanul, nu izbutea nicidecum să-i
dea de urmă. Asta o scotea din minți, o făcea să
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căpieze de furie. Lăsa convingerea că renunță, se
depărta legănat, greoaie și nepăsătoare, câțiva
pași, pentru ca îndată să se răsucească ageră la
loc. Fixa butoiul cu ochi răi, sângeroși, smucea
capul înainte cu temuții colți de sidef scăpărând
ca două pumnale și tabăra, asemenea unui
tăvălug, asupra acestuia, gata-gata să-l spulbere.
Omul atâta aștepta. Sărea în capul oaselor în
ascunzătoare, ochea la iuțeală și trăgea cu o
dibăcie care te înmărmurea. Cum nu se întâmpla
ca mistrețul să apuce să-l izbească a doua oară,
butoiul rămânea nevătămat, meterez înșelător și
de nădejde pentru vânătoarea viitoare…
Prinderea vulpilor cu tigva era la fel de
năstrușnică și amuzantă și cerea o mare
îndemânare.
Încă de cu toamnă, „vânătorul” își arunca un
sac pe umăr, se ducea la câmp și alegea dintre
lubenițe câteva tigve care i se păreau mai coapte
și mai frumoase. Venea acasă, deșerta sacul pe
prispă și le înșira la streașină să le prindă soarele
și vântul și să le sfarogească mai tare. Când
socotea că tigvele sunt tocmai bune, iar la cea
mai mică atingere sunau aspru de te asurzeau,
scobea cu cosorul în partea bombată, opusă
vrejului, o gaură cât să-ți vâri pumnul. Le curăța
pe dinăuntru de semințe, iar prin deschizătură,
cât mai adânc, lega în fiecare câte o bucată de
carne proaspătă de pui. Toate aceste capcane
erau puse cu iscusință în locuri ferite, dinainte
știute, prin rariștile unor păduri, prin marginea
unor pârloage, pe firul unor văi cu pereții ciuruiți
de cuiburi de prigorii și năpădite de tufișuri.
Prin preajmă, pe potecile bătute de șiretele
animale, omul împrăștia fulgi proaspeți de găină
care stârneau cu iuțeală de trăsnet, de la mare
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distanță, poftele hulpave ale roșcatelor. Întâi
animalul mângâia tulburat cu nările umede
puful jilav cu iz pătrunzător până ce, furișânduse pas cu pas pe dâra lui albicioasă, descoperea
tigva. Neîncrezătoare, în prima clipă, vulpea se
oprea la o oarecare distanță, ciulea urechile, se
învârtea încolo, se învârtea încoace, lingându-și
buzele și neslăbind-o din ochi. Când se încredința
că n-o paște nici o primejdie, se apropia tiptil, se
tupila dinaintea ei și o studia cu aceeași îndoială
și curiozitate.
Mărgelele de fosfor ale ochilor nu i se
mai dezlipeau de la bucata de carne ale cărei
arome năucitoare o leșinau. Pradă irezistibilei
ademeniri, în cele din urmă, își strecura, cu
chiu cu vai, capul prin gaură în tigvă, înhăța
prada, iar când da s-o rupă la sănătoasa îndărăt,
urechile clăpăuge o împiedicau să și-l mai scoată
afară. Înspăimântată, sălta în aer și încerca să-și
slobozească în fel și chip capul cu labele.
Totul era însă în zadar. Scheuna înăbușit, se
zvârcolea prin iarbă ca turbata, izbea tigva și-n
stânga și-n dreapta de ce nimerea – de pământ,
de tulpinile arborilor și de pietre –, răscolind cu
hodorogeala ei de nedescris muțenia ocrotitoare
a pădurii. Prinzând de veste, „vânătorului” nu-i
mai rămânea decât să iasă din ascunzătoare și
să-și înșface, jubilând, trofeul, și încă nu oricum,
ci viu!
O adiere, pornită de prin galeriile secrete
ale peșterilor ori de prin văile adânci de la Gura
Dobrogei, cutremură liniștea și iarba înaltă și
întunecată și iscă, la trecerea prin orga de calcar
a Cheilor, o muzică neverosimilă a cărei vâltoare
mă soarbe, mă amețește.

Obiceiuri de pe la noi

Lumea văzută printre coarnele boilor
Adrian Nicola
Bun găsit la dumneavoastră, cinstiți
gospodari!
De bună seamă știu domniile voastre
cum spune un cântec de-al nostru, de sufletul
românului: „Toată iarna adăstai/ Cu merinde pe
cinci cai/ Să vină luna lui mai”. Cine nu așteaptă
luna lui florar, să scoată iarna din dânsul cu florile,
păsările și verdeața sa, dar și cu un dor de ducă
de parcă propria ogradă nu ar da zvon de troscot
și romaniță, ar fi picurat soarele în ea stropi din
pojarul său care să te ardă la tălpi, să iei drumul
în picioare și să te tot duci.
Au fost timpuri când omul se desprindea
greu de bătătură și de vatra satului. Numai
vorba de altă dată că în cealălaltă parte a țării
se află „capul pământului” și faptul că înainte să
meargă magaoaia neagră, pufăind abur pe nări,
pe drumul ei de fier, nu puteai atinge cu privirea
Bucureștii decât punându-te la drum pentru o
săptămână-două, strângea lumea satului ca pe
gura unui sac din care cu greu poți ieși, dar și pe
care cu greu pot intra alți oameni decât cei cu
care schimbai vorbele zi de zi, alte veștile o dată
cu ei.
Cu toate greutățile de drum, oamenii
mergeau care încotro, după nevoile lor și nu
se plângeau că în car sau în căruță, în trăsură
sau în teleguță, le este greu a-și ține trupurile
nevătămate pe hurducăturile drumurilor de glod
și piatră. Căci gândul la a vedea și auzi ceva nou,
era mai tare ca izurile din spatele animalului și
vitregiile drumului lung.
Fie că mergea purtat de cai, de boi sau de
asini, omul nu lăsa frâul liber, nu mișca biciușca
și nici nu slobozea printre buze vreun fluierat,
chiuit sau strigăt pentru îndemnul acestora, până
ce nu își pregătea pe îndelete plecarea. Erau rare
drumurile lungi, le străbătea gospodarul o dată
pe an, o dată într-o lună sau o dată într-o viață,
dar la fel de atent se ocupa de drumul său și dacă
mergea doar la câmp sau la râu, după nisip, ori
să-și vâre cânepa la muiat, sau prin locuri în care
nu ajunsese vreodată, pentru că odată plecat
la drum era bun plecat. Pietricica aruncată pe
fundul râului nu mai putea fi scoasă dintre câte
pietre are prundișul!. Putea ca în calea sa să nu
mai întâlnească pe nimeni care să îl ajute, căci
satele nu erau așa dese ca acum, iar pădurea
se întindea de nu-i dădeai de capăt decât după
zile întregi, așa că trebuia să nu aibă nevoie de
ajutorul nimănui și să nu ducă lipsă de nimic
pentru a-și duce drumul la bun sfârșit.
Mai întâi se ocupa de animalul sau de
animalele ce urmau să îl poarte pe cele drumuri.

Le țesela pielea netedă sau măcar le freca cu
un șomoiog de paie și avea grijă ca acestea să
bea apă și să mănânce pe săturate. Ba le mai lua
și pentru drum o pală-două de fân, pe fundul
carului, sau vreo desagă de grăunțe, căci nu-i
lucru ușor să tragi un car cât îi ziua de mare, dacă
nu ai mâncarea și apa.
Apoi le dădea ocol, ridicându-le din genunchi
fiecare picior și cercetându-le cu băgare de
seamă copitele să nu lipsească vreo potcoavă sau
să fie desprinsă din caiele ori tocită și să lase loc
pe unde să intre pietricele sau orice ar fi putut
vatăma bietul animal.
Cerceta apoi hamurile, să nu fie rupte sau
descusute și le mai trăgea câte o ață împunsă cu
andreaua pe unde credea el că este cusătura mai
slabă sau pielea mai roasă.
Lua seama jugului și resteielor, dacă punea
în fața carului doi boi, că s-au mai văzut și auzit
vorbe despre oameni care să rămână în car cu
ochii măriți de spaimă când animalele își vedeau
de drum, dar fără car, ca o locomotivă căreia i-au
scăpat vagoanele. Tot la fel cerceta lemnul și
încheieturile hulubelor ori oiștei carului ce urma
a fi tras de cai, tânjeala și proțapul boilor pentru
a vedea că sunt întregi, și tot atunci lua de pe
ele scaieții ori mărăcinii care puteau să vatăme
pielea animalului. Apoi trăgea câte un ochi și
pe dedesupt, la crucea carului, să vadă și să fie
încredințat de robustețea împletiturii de fier și
de lemn.
Era timpul să dea ocol carului, să vadă cât de
bine sunt strânse piulițele la butucul roților, să
nu se trezească, Doamne ferește!, cu roata ieșită.
Cerceta să nu se fi uscat vaselina între roată și
osie, iar frecarea acestora una de alta să-i „cânte”
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România fotografiată de Kurt Hielscher.
Fotoreportaj din 1933

apoi cât îi drumul de lung pe aceeași melodie
scârțâită, ori să-l lase „căruța-n drum”, cum se
spune, fără vreo roată. Nici talpa roții, cercul
acela din fier perfect rotund, nu scăpa de privirile
iscoditoare ale gospodarului, căreia îi urmau cele
două loitre, șișletele din față și cel din spate, bine
prinse în lanț și belciug, cele patru leuci aflate pe
părțile de lături și toate cele.
Doar când toate erau la locul lor și în bună
stare, se gândea și la sine și la cei care se vor urca
în car. Un braț de paie sau o cergă mai veche de
așternut pe fundul de scândură al carului, un țol
ori o dulamă din cele mai roase de purtat, de
învelitoare când se făcea frig sau de acoperit caii
atunci când erau nădușiți, un sac-doi de cânepă
goi, din care se puteau face glugă de pus pe cap
dacă ploua, dar mai ales traista cu de-ale gurii,
așezată cu grijă în lada din față, de sub fundul
vizitiului, și bota cu apă rece, acoperită cu ceva ca
să nu o izbească razele soarelui ori să o înghețe
gerul.
Când toate acestea și multe altele erau
așezate cu grijă în car pentru că musai trebuia să
nu lipsească la drum, cu grijă și bună înțelegere
cu animalul, omul putea urca în car. Își făcea o
crucea mare cu ochii la răsărit, de Doamne-ajută!
la drum, și în suflet i se așternea bucuria plecării,
în sfârșit, acolo unde gândea fiecare că trebuie
să ajungă.
Oricât de lung ar fi fost drumul, omul nu-și
zorea prea tare animalele. Biciușca era mai mult
așa, să știe și ele că au un stăpân, căci acela era
un animal bun de dus la iarmaroc, de vândut,
nu de pus la carul tău, dacă nu știa ce înseamnă
„Dii!”, „Hooo!”, „Hăis!” sau „Cea!” spus de gura
celui care îl mâna sau nu-și vedea singurel de
urma drumului, drept sau cotit, cum era el.
Uneori, ca să le fie și mai ușor animalelor, mai
ales când drumul era de urcuș sau de coborâș,
când se simțea cum carul trage animalul înapoi
sau se prăvale peste dânsul, oamenii coborau din
car și porneau pe picioarele lor alături de acesta,
ba ținând proptă carului, ba împingându-l, după
14

cum îi era mai bine bietului animal.
Dacă două drumuri mergeau unul pe lângă
celălalt, acela ce iubea cu adevărat animalul își
mâna atelajul pe drumul mai moale, nu pe cel
bătut, pentru ca să-l doară mai puțin copitele de
izbitura pământului tare sau a pietrei. Iar dacă
în cale se întâlnea o fântână sau un loc cu iarbă
bună, caii erau deshămați, boii erau desjugați, iar
omul mai avea o clipă în care să cerceteze starea
carului și a animalului până a porni din nou la
drum.
Erau și zile lipsite de noroc, oricât ar fi cercetat
omul semnele cerului, ale omului sau animalului,
căci paiul din gura porcului, junghiul din oasele
bătrânului sau clipitul mai altfel al unui astru pe
cerul nopții nu puteau să te împiedice a pleca la
drum, așa că vremea se strica. Se pornea vreo
ploaie mai mare, tuna sau fulgera, ori grindina
izbea tot ce întâlnea în cale. Omul nu blestema,
pentru că dacă „plouă în mai, avem mălai”. Căuta
adăpost pentru animale, care erau învelite cu ce
aveai în car pentru a nu răci, punea în cap ceva
calului să nu se sperie și să izbească cu copita ori
să fugă pe coclauri, iar după oprirea ploii pielea
lor lucioasă era frecată iarăși cu paie să iasă apa
din ea.
Unde se adăpostea omul în timpul acesta?
Sub car, de bună seamă, pentru că scândurile
dese de pe fundul carului lăsau mai puțină apă
să ajungă sub el. Doar pe jos, pe la picioare și pe
la fund îl mai lua uneori drumul apelor, dar nu
murea din atâta lucru.
În copilărie, multe din drumurile mele leam străbătut cu carul sau căruța la care trăgeau
boii. Mai tot omul jinduia după frumusețea
corpului, agerimea mișcării și goana calului, după
ritmurile aproape cântate ale copitelor acestora
când alergau la trap sau la galop, dar când era
vorba de drumurile obișnuite, nu departe de sat,
oamenii de la țară din părțile acelea de lume
alegeau boii. Cumințenia lor și ascultarea ce o
dădeau stăpânilor, darul acestora de a te purta
lin, aproape să te adoarmă, cât ar fi fost drumul
de lung, puterea de a trage poveri grele și de
a nu face nazuri la mâncare și apă, blândețea
boilor care făcea ca și un copil să-i poată înjuga,
să-i poată mâna sau priponi la păscut, îi aduceau
destul de aproape de firea domoală, cuminte,
plină de bunătate și îngăduință, a țăranului.
În carul tras de boi mi s-a deschis bolta
înstelată a cerului în diminețile reci și brumate
ale toamnei, când porneam alături de ai mei
înaintea ivirii astrului zilei, iar bunica îmi
povestea de ce Calea Laptelui nu poate fi sorbită
de vârcolaci, de greabănul lor cu pielea plăcută
la pipăit mi-am alinat durerea palmelor atunci
când de sub piele dădeau să se ridice bătăturile,
în ochii lor mari și cuminți mi-am odihnit adesea
zbuciumul neînțelegerilor vieții, iar sub botul
lor umed, învelit de aburi, mi-am încălzit multe

din frigurile vremilor. Printre coarnele boilor am
văzut pentru prima oară cum viața te poate urca
sau coborî, trecând prin spițele istoriei mai ceva
ca la o roată a norocului, și m-am ridicat de sub
pragul pământului cu o șchioapă mai sus decât
starea de oameni așezați la casa lor și în satul lor,
al străbunilor mei.
Tata mare, bunicul meu din partea tatălui,
scăpat din război cu o rană la cap ce l-a purtat prin
spitalele frontului, a sfârșit firul vieții încercând
să îndrepte roata carului ridicându-l, așa plin cu
porumbi cum era, doar ajutat de o prăjină. Știa
că nu face bine ce face, că abia fusese operat, dar
a preferat să-și pună în primejdie propria viață,
decât să le fie greu boilor lui.

Nu știu unde se vor fi ascuns acum boii de
altădată. Se pare că au plecat odată cu țăranii
de altădată și lumea satului lor și îmi vine
să strig de revoltă și neputința de a schimba
gândirea oamenilor atunci când vorbele, adesea
nesăbuite, vin să transforme în porecle care să
întărească răutatea, neștiința și prostia unora
numindu-i prin cuvintele „țărane” și „boule”.
Eu unul, gândind cum am trăit alături de
țărani și asemenea lor, nu mă necăjesc și nu am
a mă plânge de hurducăturile drumurilor de glod
și piatră, dar numai atunci când privesc lumea
de sus, din carul strămoșilor noștri, de deasupra
coarnelor boilor.
Cu smerenie, al dumneavoastră
Adrian

Info

Marile speranțe
O expoziție națională cu titlul „MARILE
SPERANȚE” va avea loc la Biblioteca Județeană
„I.N. Roman” Constanța, în perioada 7-14 iunie
2019.
Participă cu lucrări elevi ai claselor de pictură
și grafică coordonați de profesori și artiști plastici:
IOANA CĂLINESCU- CONSTANȚA, CENTRUL
CULTURAL JUDETEAN CONSTANȚA „TEODOR
T. BURADA”, DORI SUSAN - SEBEȘ – ALBA, VALI
IRINA CIOBANU - BUCUREȘTI
MARIANA MONTEGAZA – CRAIOVA, DANIEL
GUTA - CRAIOVA
Vernisajul este programat pe data de 7 iunie
2019 de la ora 16 30.
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Povestea vorbelor

A-i sufla cuiva în borş
Ioan Adam

1940. Gospodărie dobrogeană

De prima zi a Postului Sfintelor Paşti, căreia
ţăranii îi spun Lunea curată, se leagă expresia ”a-i
sufla cuiva în borş”, ce vrea să spună azi; a se
amesteca cineva (nechemat) în treburile cuiva,
”a se băga unde nu-i fierbe oala”. Am subliniat
azi, fiindcă acum o sută şi mai bine de ani, când
George Coşbuc tâlcuia şi el, în revista Vatra,
această zicătoare, ea mai avea şi sensul de „a
supăra pe cineva, a-l lua pe dinainte, a-i face în
ciudă, a-l lăsa cu buzele umflate.”
De unde până unde s-a ajuns însă la aceste
sensuri oarecum divergente, şi ce legătură au ele
cu borşul, acea zeamă acră preparată din tărâţe
de grâu, de secară, fermentate în apă cu care se
„dregeau” mai multe feluri de ciorbe consumate
în zilele de post? Din scrupul religios, din raţiuni
medicale ori pur şi simplu de nevoie, românii de
odinioară ţineau cu scumpătate posturile, mai
ales pe cel mare, de peste 40 de zile, prin care
se făcea tranziţia de la alimentaţia grea, grasă,
plină de toxine, a Crăciunului şi a altor sărbători
de iarnă, la aceea de vară, bazată pe verdeţuri.
„Mâncatul de dulce”, „înfruptatul”, era în ochii
lor un păcat de moarte. Interdicţia aceasta, cu
substrat ortodox, se conjuga cu altele menite a-l
scoate (măcar provizoriu!) pe creştin din starea
de rob al burţii şi al cărnii. Petrecerile, jocul,
sărutatul mândrelor ori al bădiţei erau şi ele
greşeli grave, conjurate prin blesteme cumplite:
Cine joacă-n postul mare
Face râie pe spinare.
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Prin părţile Bihorului, afurisenia era şi mai
straşnică:
Cine joacă-n postul mare,
Pice-i pielea de pe nare
Şi rămâie-i ciontu gol
Ca şi muchia la topor!
Evlavia sporea pe măsură ce scădea şi
consistenţa alimentaţiei. În materie de borş
fantezia culinară nu putea fi prea mare. Ţărăncile
pregăteau, de pildă, borşuri ruseşti, preparate
din carne de vacă şi legume din belşug, iar
celibatarii găteau borşul holtei (sau al flăcăilor),
în care amestecau numai ceapă, sare şi piper. Mai
exista şi un borş polonez, care, aminteşte undeva
Costache Negruzzi, „prefaţa” mâncăruri greceşti
fierte. Cei săraci băgau în oală şi plante mai puţin
pretenţioase, precum ştirul, fără mari calităţi
nutritive, de vreme ce s-a născut şi zicătoarea
ironică:
De departe trandafir,
Şi de-aproape borş cu ştir.
Prepararea borşului, mai exact spus înăcrirea
lui, presupunea anumite interdicţii. În Bucovina
se punea borşul în putină ori în vase speciale,
numite borşeică, borşeriţă, borciuşcă, budâi
sau budăiaş de borş, operaţiunea făcându-se
„numai luni, miercuri şi joi”. Comentând obiceiul,
Simeon Florea Marian preciza că „marţi nu se
umple [borşul – n.n.] pentru că în această zi s-a
început lumea; iar vineri, sâmbătă şi duminică nu

se umple […] pentru că aceste trei [zile – n.n.]
sunt surori. Şi deoarece vinerea e cea mai mare
între dânsele, de aceea şi păcatul e mai mare
dacă se umple în această zi borş.”
Odată „umplut”, borşul nu era păstrat în vase
mai târziu de seara zilei de vineri, căci altminteri,
după primul cântat al cocoşilor, ar fi venit să se
scalde în el Ucigă-l crucea. Ţăranii credeau că
acela care va mânca borşul din „scăldătoarea”
diavolului se va umple de bube. În zilele noastre
ne putem închipui lesne că se producea o alergie,
o urticarie provocată de alterarea borşului, dar
în acele vremuri dominate de eresuri dracul era
bănuit peste tot. Pentru a-i zădărnici lucrarea,
ţărăncile luau trei cărbuni descântaţi cu care
făceau mai întâi cruce la gura putinii, iar ulterior
îi aruncau în lichid. Cărbunele limpezea lichidul
şi împiedica lucrarea „diavolească”. Fermentaţia,
proces natural stimulat de husce, adică tărâţe
rămase de la un borş mai vechi, dar şi de frunze
de vişin şi de felii de sfeclă roşie, era precedată
de rostirea unui descântec ritual:

în borş. Dacă gazda ieşea învingătoare, îşi putea
mânca borşul liniştită. Dacă ajungea vecina (ori
vecinul), era rău, fiindcă în zicalele populare
suflarea, în sensul fizic al termenului, era un
dar al diavolului. Dacă-i lăsăm pe alţii să ne sufle
în borş, îi deschidem – credeau ei – Mititelului
poarta relelor şi a necazurilor. Acesta e şi sensul
cu care zicala apare în Povestea lui Harap-Alb,
într-o răbufnire mânioasă a Spânului, atunci
când Verde-împărat îl sfătuieşte să-şi aşeze sluga
la masă împreună cu el:
Ba să-şi puie pofta-n cuiu! […] Asta n-aş face-o
eu de-ar mai fi el pe cât este; doar nu-i frate cu
mama, să-l pun în capul cinstei! Eu ştiu, moşule,
că sluga-i slugă şi stăpânu-i stăpân; s-a mântuit
vorba. Na, na, na! d-apoi pentru vrednicia lui mi
l-a dat tata, căci altfel de ce l-aş fi luat cu mine.
Hei, hei! Nu ştiţi d-voastră ce poam-a dracului e
Harap-Alb aista! Până l-am dat la brazdă, mi-am
stupit sufletul cu dânsul. Numai eu îi vin de hac.
Vorba ceea: „Frica păzeşte bostănăria”. Alt stăpân
în locul meu nu mai face brânză cu Harap-Alb, cât
îi lumea şi pământul. Ce te potriveşti, moşule?
Două rusce se bătea,
Cum văd eu, d-ta prea intri în voia supuşilor.
Borşul meu se oţetea.
De-aceea nu-ţi dau cerbii pietre scumpe şi urşii
Câte vinuri
sălăţi. Mie unuia ştiu că nu-mi suflă nimene în
Şi oţeturi
borş; când văd că mâţa face mărazuri, ţ-o strâng
Sunt în ţara cea de jos
de coadă, de mănâncă şi mere pădureţe, căci
Toate le-au adus
n-are încotro...”
Şi le-au pus
E replica unui om iute la mânie, căruia-i sare
În budâiul meu cu borş,
imediat ţandăra. Prin analogie cu fermentarea
Şi-au pus
borşului, s-au născut şi alte expresii precum: ”s-a
S-aibă grijă de-oţetit
iuţit tărâţa-n borş”, zicală batjocoritoare la adresa
Ca fetele de măritat.
celor furioşi ori ”i-a dat borşu-n foc”. Fiindcă
borşul nu era o mâncare săţioasă, s-au ivit şi
„Ruscele” era, desigur, numele popular zicalele ”a mânca borş”, cu sensul de a născoci,
al rusoaicelor, de la care ne-a venit această a spune lucruri neadevărate şi ”s-a umplut de
specialitate culinară, românescul borş derivând borş”, adică nu s-a ales cu nimica. Cu gândul
din rusescul borşci.
la sfecla roşie, pusă în putină ca ingredient, a
apărut, se vede, şi zicala ”te umple borşul”, care
După rostirea acestui descântec,
notifică o ameninţare serioasă cu bătaia.
gospodinele căutau copii, vecini ori
trecători pe care-i trăgeau cu putere de
urechi, spunând ”Acruu borşu”! Substratul
acestui gest magic era că aşa cum celui
tras de urechi „îi vine acru” în urma
brutalului tratament, tot aşa şi borşul se
va înăcri. Dacă moldovenii, firi mai blajine,
răspundeau îndeobşte ”Acru să-ţi fie”!,
ardelenii, mai „ocoşi”, adică mai trufaşi şi
mai supărăcioşi, izbucneau: ”Ba fie-ţi al
dracului borşul!” „Acesta – scria Coşbuc,
tocmai fiindcă înjură, e «omul borşului»,
căci ţăranca l-a «înăcrit», aşa cum ar vrea
să-i fie borşul.”
În acest punct al ceremonialului,
lucrurile luau o turnură surprinzătoare.
Dacă cel tras de urechi era un apropiat
al casei, între el şi gospodină începea o
alergare pe-ntrecute spre putina cu borş.
Cel ce ajungea primul avea dreptul să sufle

Mitologie românească

Oul- simbolul regenerării
Dr. Flori Iuhas

Ou - simbol arhetipal al originii, al începutului
tuturor lucrurilor, al regenerării și permanenței
existențiale, simbol al fecundității și prosperității.
Este prezent în obiceiurile de primăvară, în
anumite practici legate de ciclul vieții: la prima
scaldă a nou-născutului, ca sacrificiu adus
morților; dar îl întâlnim și în basme, având
putere apotropaică, de alungare a duhurilor rele,
calitate acceptată și sub raport religios-creștin.
Sintagma „oul cosmic” reprezintă elementul
din care s-a creat lumea. Dintr-un ou; uneori chiar
de aur, ce plutește în apele oceanului primordial
se naște întreg universul; din partea superioară a
cojii apare cerul, din cea inferioară - pământul, iar
gălbenușul se transformă în soare. Aceste motive
cosmogonice se întâlnesc și pe ouăle încondeiate
românești, pe care figurează luna, soarele, Calea
Lactee, flori, pești etc. (Evseev, pg.125).
Oul semnifică „un principiu regenerator și
fecund, de aceea el apare frecvent în sărbătorile
de renovare a naturii, în riturile fertilității și
în cele de trecere. În Persia, ouăle colorate
reprezentau cadoul obișnuit de Anul Nou, iar la
noi, în întreaga arie balcanică și Est-europeană e
răspândit obiceiul înroșirii și încondeierii ouălor
de Paște. Oul este un simbol al nemuririi și al
resurecției. În mormintele vechi din Rusia sau
din Suedia s-au găsit ouă de lut - ca simboluri
ale fertilității, ele sunt prezentate în ceremoniile
ce însoțesc semănatul sau culesul roadelor
câmpului.”(Evseev, pg.126).
Există o largă cultură despre „ou” la nivel
european: plugarul finlandez le purta în buzunar
în timpul semănatului, estonienii mănâncă ouă în
perioada campaniilor agricole, iar țăranii români
îngropau cojile de ouă în brazdă sau le aruncau
înaintea boilor la pornirea plugului, le puneau în
desaga cu semințe. „În ceremonialul de nuntă
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românească, mirele și mireasa, așezându-se la
masă, după ce se întorc de la biserică, trebuie să
mănânce un ou” (Evseev, pg.126).
Ouăle sunt și o ofrandă rituală destinată
divinităților htoniene și strămoșilor. La români,
cojile de ouă roșii de Paști se dau pe apă spre
a se duce în „țara blajinilor” (Evseev, pg.126).
Oul participă la un simbolism al intimității,
repaosului, alături de casă, arcă, covernă, scoică,
toată acestă constelație simbolică fiind pusă în
legătură cu pântecul matern.
Oul de Paște este un „substitut al divinității
primordiale, înfrumusețarea prin vopsire și
încondeierea în Săptămâna Patimilor, jertfă
și mâncat sacramental în ziua de Paște.
Imaginea arhetipală a oului a fost preluată și de
creștinism: oul colorat și împodobit este simbolul
Mântuitorului, care părăsește mormântul și se
întoarce la viață, precum puiul de găină ieșit din
găoace. La început, ouăle se vopseau cu plante,
în galben - culoarea soarelui pe bolta cerului, și
în roșu - culoarea discului solar la răsărit și apus.
Ulterior, acestea au fost decorate cu chipul lui
Hristos, cu figuri de îngeri, cu motive astrale,
fitomorfe, zoomorfe, antropomorfe. Înroșitul și
încondeiatul ouălor, meșteșuguri populare de
un rar rafinament artistic, îmbină credințele și
obiceiurile creștine cu cele precreștine. Pentru
a juca un rol de substitut ritual al personajului
sacru, oul este ales în Miezul Păresimilor; ziua
de miercuri din mijlocul Postului Mare este
pentru gătit - colorat și încondeiat, în Săptămâna
Patimilor, pentru a fi ucis prin lovire lentă în cap
- ciocnitul ouălor - și mâncat sacramental în ziua
de Paște. Prin acest scenariu ritual, cei vechi
credeau că timpul și spațiul înconjurător moare și
renaște anual, împreună cu divinitatea adorată.”
(Ghinoiu Ion, 2008, pg. 222).
Oul roşu a devenit simbol al creaţiei şi învierii,
prin exemplul Mântuitorului nostru Iisus Hristos,
culoarea roşie însemnând Sângele Domnului cel
curs de pe Cruce pentru noi şi pentru mântuire,
dar şi simbolul văzut al învierii morţilor. De aici şi
unele obiceiuri ca în dimineaţa Paştelui, oamenii
să-şi spele faţa cu apă neîncepută în care se
pune un ou roşu, în speranţa că până la Paştele
următor vor avea parte de frumuseţe şi sănătate.
Bibliografie:
Ghinoiu Ion- Mică eniclopedie de tradiţii româneşti,
Agora, Bucureşti, 2008
Evseev, Ivan- Dicţionar de simboluri şi arhetipuri culturale,
Editura Amarcord, Timişoara, 1994

Din viața aromânilor

Amintiri de la botez

Nicolae BATSARIA, restituire inedită din revista Ovidiu, 1903
Se făcuseră multe botezuri la noi în sat, dar
ca botezul feciorului Șanei lui Ion mai rar. Se
pregătiseră bieții oameni așa cum au putut mai
bine, făcuseră ei și grămezi de gogoși, aleseseră
și cei mai buni ciorapi de lână, cumpăraseră și
căftane, ca toate acestea să le trimită nașului,
pentru că așa se invită nașul din ajun. Când colo,
lucru neașteptat: nașul refuză să primească
tradiționalul cadou și declară că nu mai vrea să
boteze. Mare întristare pe părinții copilului, cari
cu multă veselie așteaptă ziua să dea un nume
primului născut.
Din memorie de om nu se pomenise ca
cineva să fie părăsit de naș. Nașul nu se alege
după bunul plac al fiecăruia și el nu se schimbă.
Calitatea de naș se moștenește de la părinți și
moși. O familie e naș la altă familie de ani și ani
de zile. Finul nu-și poate schimba nașul, pentru
că își atrage multe blesteme și nenorociri grele
pentru ai săi. Numai Ilie al Saftei a comis această
nelegiuire și de aceea i s-au născut copiii schilozi.
Acuma, însă, nașul își părăsea finul. Și cu ce
greșise atâta bietul fin, ca să-i vie atare pacoste pe
cap? Să vă spun, ca să nu-l învinuim pe neștiute.
Se clădise în satul nostru o biserică nouă.
La biserica cea nouă, au adus popi noi. Cel de
la biserica cea veche avea, însă, necaz pe noul
venit. Îl părăsiseră mulți enoriași și din ce în ce
mai puțini ascultau la el liturghia Duminicile și în
zilele de sărbători. Și a găsit prilej ca să-și verse
răutatea ce-i mistuia inima. La biserica cea nouă,
slujba se făcea în românește, pe când dânsul
oficia în limba cea veche, limba lui D-zeu – cum
zicea el - în limba greacă. De aceea el a început
să răspândească prin sat vorba că popa cel nou e
papistaș și că de asemenea papistași sunt toți cei
care îl ascultă de cuvânt și se duc la biserica cea
nouă. Unii l-au crezut, mulți l-au luat în râs și i-au
întors spatele.
Ion n-a vrut să ia în seamă aceste bârfeli,
pe când nașul său a rămas credincios bisericei
celei vechi și sufletul lui era cuprins de multă
ură pentru toți cei ce se retrăseseră de la ea.
De aceea el declară că nici în ruptul capului nu
va veni să boteze într-o biserică de papistași și
că dacă Ion mai vrea să-i fie naș, să se ducă la
biserica cea veche.
Ion n-a stat mult pe gânduri. Îl amăra mult
faptul că era părăsit de naș, dar să se mai
întoarcă la biserica cea veche, asta pentru nimica
în lume nu o putea face. De cât din pricina
aceasta nebotezat nu putea să rămână copilul.
Nu e vorba că se oferiseră mulți să-i fie naș, și
oameni care erau fruntași în sat, dar el se silea să
găsească tot pe unul din neamul nașului așa de

rău dispus pentru biserica la care se ducea Ion.
În sfârșit, a putut să găsească. O bătrână,
rudă de departe cu acest naș a primit să-i boteze
copilul. Ei i s-a trimis o tavă de tigăi (gogoși la
lingură), un caftan și o pereche de ciorapi. Toate
rudele au fost înștiințate să participe, iar noua
nașă și-a invitat pe ale sale.
Duminică de dimineață, taifa (cortegiul)
pornește de la casa lui Ion la biserică. Mititelul
înfășat în scutece și învelit în stofe de mătase, îl
purta o nevastă mai tânără, măritată de vreo 3
ani, dar care până atunci nu născuse încă. I s-a
dat ei, ca să îi hărăzească mai repede D-zeu cu
un copil.
Taifa nașei aștepta la biserică. În jurul ei, o
droaie de copii. Aceștia nu lipsesc niciodată de
la botezuri, pentru că ei sunt foarte interesați în
cauză. Cu atențiune încordată, dânșii așteaptă
ca nașa să spuie numele copilului, pentru ca
să-l comunice cei dintâi la lăuză, unde afară de
aceasta mai așteaptă și soacra cu socrul. Pentru
această veste, lor li se dă bani cu care pot să-și
cumpere o mulțime de lucruri, pot să-și satisfacă
multe din plăcerile lor. Până nu-l spune nașa,
nimeni nu știe ce nume va purta noul născut.
Părinții n-au nici un amestec, ei nu pot dicta
nașei ce nume să-i pună.
Începe popa taina botezului și femeile cu
gura la el: ia mai pune mir mai mult la picioare și
la mâini, ca să se facă sănătos și voinic.
-Ba și la obraji și la ochi, zice alta, ca să-i fie
frumoși.
-Părinte, strigă alta, nu uita și urechile, că
de, te pomenești că se face surd, dacă nu-i ungi
îndestul.
Popa râde de toate acestea și își caută înainte
de treabă.
-E, nașe, ia spune acum numele.
-Harilau, răspunde aceasta surâzând, vreau
un nume de modă.
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Și într-o fugă nebună aleargă copiii ca să
ajungă care de care mai înainte să ducă numele
la casa lehuzei.
Gâfâind, plini de nădușeală, ei năvălesc în
odaie.
-E, întreabă tata socrul, ce nume i-a pus
nepoțelului?
-Harilau, răspund ei într-un glas.
-Harilau? (Drac negru). Ce sunteți nebuni?
Apoi nume e acesta? N-ați auzit bine dragii
moșului.
-Ba așa e, susțin dânșii, că a zis nașa, că vrea
să-l boteze cu un nume de modă, de cele noi.
Dar iată că cei de la biserică se întorc.
Taifa de la Ion și cea de la nașa se întorc acum
împreună. Harilau e purtat pe brațe de nașa, care
ține în fiecare mână câte o lumânare aprinsă. La
biserică i s-au pus hainele aduse de dânsa, în
primul loc cămașa. Unii nași fac finișorului daruri
mai multe, alții mai puține, dar fără cămașă de
borangic de la nașul până acum nu s-a întors
niciun nou botezat de la biserică.
Nu e creștin, care să nu fi îmbrăcat cămașa
de la nașu. În legătură cu aceast lucru e și o
zicătoare, care sună:„rămase cu cămașa de la
nunul.” Așa se zice de aceia care, deși înaintați în

ani, însă la minte au rămas copii.
Nașa intră în casă, unde e primită cu onoruri
deosebite. Ei i se datora mult pentru că ea salvase
situația, scăpase din grea încurcătură pe Ion.
Rudele acestuia însă, îndeosebi cei bătrâni,
erau nedumeriți asupra numelui. Nu li era
obișnuit auzului cu nume de acestea ciudate,
greu de ținut minte și pronunțat corect. Ei ar fi
dorit ca să fie botezat după numele tatălui lui
Ion, cum se obișnuiește la cei mai mulți, ori cel
puțin după numele unui sfânt din calendar, pe
care-l sărbătorește creștinătatea.
Mai ales tata socru era foarte nemulțumit.
Înțeleg - își zicea el în gând - să-i fi zis Petru, Ilie,
Nicola, dar Harilau, oricum ar fi adevăratul nume,
asta n-am pomenit până acum.
Până la urmă nu s-a putut stăpâni. Luându-și
un aer de veselie prefăcută care ascunde cu greu
supărarea-i din suflet, el întreabă pe nașa:
-Iertată să-mi fie vorba, dar, mă rog, ia mai
spune odată numele, că de, așa cum l-am auzit
de la ștrengari, ce mi l-au adus de la biserică, nici
nu seamănă a nume de om.
-Apoi Harilau, zise nașa apăsând asupra
silabelor. E un nume nou și frumos. O rudă de
a mea așa a botezat pe unul din oraș și din ziua
aceea mi l-am însemnat în gând ca să-l dau
primului ce voiu boteza. A fost norocul ca să-l pui
astăzi. Ori poate nu v-a plăcut și voiați un nume
din cele vechi?
-Ba nu, coană nașă, bun e numele, numai să
fie cu noroc, decât, de… Harilau, Harlaiu, nu e
departe una de alta și mulți, ori că nu vor ști, ori
în bătaie de joc, îi vor zice Harlaiu (drac negru).
-Ia lasă, moșule, întrerupse unul, care trece
în sat de cărturar, acesta e nume din carte și l-a
purtat un rege din vechime. De unde știi ce va
ieși din ștrengarul acesta?
Ca si cum ar fi înțeles, micuțul răspunse
țipând.
-Ei, vezi, moșule, că și el s-a supărat din
pricina vorbelor tale. El îți zice că îi place așa cum
îl cheamă și că ce ai tu de-ți râzi de numele lui.
Toate bune, numai să urăm s-nă băneadză (să ne
trăiască).
-S-nă băneadză, răspund toți cei prezenți.
-Mai încet că mititelului îi e somn, zise
bunica. Și ea începu să-l adoarmă, cântându-i:
„Nani, nani, lulu-la/ Vino somnu di mi-l ia/
Și mi-l du la casa ta./ Și apoi adu-mi-l aua” (aici).
Nicolae BATSARIA, Salonic.
(Maria Pariza. Restituire inedită din revista Ovidiu, III, nr. 8
(1 oct 1903) pp. 120-123.
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Rasova, satul lui Chirea Iorga
Aurelia Lăpușan

Satele românești ale Dobrogei. Strânse pe
malul apei curgătoare pentru a putea lua lesne
legătura cu lumea. Născute pe vatra unor așezări
străvechi, de prin neolitic încoace, foste castre
romane, mai apoi carantine puse să stăvilească
molime de orice fel, pichete grănicerești, apoi
loc de crescut oile mocanilor, caii moldovenilor,
grânele regățenilor. Sate botezate după vreun
personaj sau poveste, sate cu oameni buni,
bântuiți de dorul de a cunoaște și a cutreiera
lumea, mai apoi să se întoarcă la rădăcini și să
se apuce de treabă. Să-și rostuiască gospodării,
să crească copii, să rânduiască totul după cum
li s-au deschis ochii de prin cele văzute. Unul
din satele românești ale Dobrogei se cheamă și
astăzi Rasova.
La Rasova au fost descoperite primele vase
de producţie indigenă, lucrate la roată, cunoscute
în Dobrogea, pentru perioada secolelor ll-l d.Hr.1
Pe teritoriul Rasovei este localizat castrul
roman Sacidava. În partea de Nord a localității,
mai sunt vizibile urmele zidurilor de apărare ale
unei așezări din perioada feudalismului timpuriu.
In documentele feudale din secolele XVIXVII – localitatea este consemnată cu numele de
RASOVAT, RASOVATCA și RASOVATA (registrele
turcești de evidență fiscale din anii 1573, 1675
și 1676).
La mijlocul secolului al XVII-lea, călătorul
turc Evlia Celebi consemnează în notele sale de
călătorie și localitatea Rasova.
Povestea începe cu:„Acum un veac şi mai
bine (deci pe la 1820-1830), un român din părţile
Ialomiţei, Chirea Iorga, trece Dunărea şi se
stabileşte în satul Rasova; ştia carte românească şi
cunoştea cântările bisericeşti, învăţate la vreuna
din şcolile înfiinţate pe acea vreme în Muntenia
de vestitul călugăr Macarie Ieromonitul.”
Chirea Iorga ajunge cântăreţ la biserica din
Rasova şi deschide acolo Şcoală românească pe
1 C. Scorpan, Geţii în Tomis şi Callatis, Studii şi cercetări
de istorie veche, tomul 21, nr.1, Bucureşti, 1970, p.65-95

care o conduce. Şcoala funcţiona în pridvorul
bisericii.
În anul 1842 i se năştea lui Chirea Deli-Iorga,
cum i se mai spunea, primul său copil, Dimitrie,
în satul Rasova. Pentru că avea o deosebită
predilecţie pentru învăţătură, tânărul a fost
dus să-şi desăvârşească studiile la seminarulgimnaziu din Silistra, continuându-şi mai apoi
studiile la Tulcea. La vârsta de 20 de ani îşi
schimbă numele în Chirescu şi devine învăţător la
Aliman, doi ani mai târziu tatăl său este asasinat
de cerchezi şi tânărul învăţător este nevoit să
revină în Rasova şi să continue munca tatălui său.
În 1870, învăţătorul Dimitrie Chirescu
contribuie la înfiinţarea Societăţii de limbă şi
cultură din Silistra, aflată sub conducerea lui
Costache Petrescu şi patronată de mitropolitul
Grigorie. Doi ani mai târziu este adus ca preot
paroh la Cernavoda şi într-o cameră din casa
parohială a pus inscripţia: Studiu român 1875,
şi a înfiinţat prima şcoală românească pentru
toţi creştinii. Mai târziu, dar până la Războiul
de Independenţă, a înfiinţat şcoli româneşti la
Cochirleni, Seimeni, Topalu, Ivrinezu.
Învăţătorul Dimitrie Chirescu i-a primit cu
pâine şi sare pe soldaţii români care au debarcat
după Pacea de la Berlin din 1878, impunând
administraţie românească în Dobrogea, a oficiat
un Te Deum şi a terminat cu fraza biblică: ”Acum
slobozeşte pe robul tău, Stăpâne, că văzură ochii
mei mântuirea Ta”.
La 25 ianuarie 1844 este consemnată în
documentele păstrate până acum o dovadă dată
de locuitorii satului Rasova (Răsuhata) carantinei
Călărași despre venirea a trei oșteni români de
la Pichetul Pietrișul în sat. Aceștia au venit cu
o luntre, au tras la cârciuma din sat și au cerut
vin. Li se înscenează furtul unor obiecte de pe un
ceam, dar nu sunt probe doveditoare.
Câteva zile mai târziu, la 14 februarie, stă
scrisă mărturia dată de satul Rasova (Răsuhata)
pentru cinstea ostașilor români, acuzați pe
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1855. Hartă Rasova - Cernavodă

nedrept că ar fi furat obiecte de pe un ceam
(luntre). Semnează ca martori Petre Ofleacu,
Marin Perina, Caraencica, Iencica Tîrpan, Lazăr
Tîrpan, Caradima, Carain, Iencica Bălăcică,
Iencica Ciorbagiu, cu tot satul martor. Și am scris
eu logofăt Mitul, secretar.2
Nume de oameni din Rasova în cele mai
vechi documente păstrate: Bălăcică Iencica,
Caradima, Caraențica, Carain, Encică, Ciorbagiu,
Iosina, Mihai – preot, Marin Perina, Ion Sulica,
Tirpan Iencica, Tirpan Lazăr.3
Printre centrele dobrogene posesoare de
cărți românești vechi, înainte de 1877: Băneasa,
Bugeac, Cernavodă, Constanța, Dunăreni,
Negureni, Oltina, Ostrov, Topalu, Vlahi – din
județul Constanța, se numără și Rasova.4
Nifon Bălășescu, unul dintre intelectualii
dedicaţi Dobrogei, profesor şi conducător al
Revoluţiei de la 1848, teolog si pedagog, monah,
a înființat școli în mai multe localități, precum
Hârșova, Groapa Ciobanului, Gârliciu, Dăeni,
Ostrov, Topalu, Măcin, Greci, Satu Nou, Turcoaia,
Jijila, Peceneaga, Azaclău, Garvăn. Și în Rasova.5
La 1855, Guvernul francez a trimis în
Dobrogea o misiune tehnică pentru a construi
un drum între Constanţa şi Rasova, misiune
condusă de Leon Lalanne şi compusă din dr.
Camille Allard şi ing. Jules Michel, topograful
român C. Aninoşanu. Lucrarea a fost terminată la
25 noiembrie 1855.
Aflat în misiune medicală în Dobrogea,
medicul francez Camille Allard i-a descris pe
2 Mateescu, Tudor, Documente privind istoria Dobrogei
(1830-1877), Biblioteca generală a Arhivelor Statului din
RSR, București, 1973, p.124
3 Mateescu, Tudor, Documente privind istoria Dobrogei
(1830-1877),Biblioteca generală a Arhivelor Statului din
RSR, București, 1973
4 Dan Simonescu, prefață la Constantin Cioroiu, Aurel
Mocanu, Cartea românească în Dobrogea înainte de
1877, Biblioteca Județeană Constanța, Constanța, 1978,
p.6.
5 Constantin Cioroiu, Aurel Mocanu, Cartea românească
în Dobrogea înainte de 1877, Biblioteca Județeană
Constanța, Constanța, 1978,p.16

românii, pe care i-a cunoscut în Dobrogea, ca pe
nişte muncitori harnici dar şi mari dansatori, cu
o fizionomie interesantă, degajând inteligenţă,
păstrând puritatea tipului italian. La Rasova,
unde a lucrat, descrie medicul francez, aproape
de clopotniţa bisericii ortodoxe drapelul francez
proteja căsuţele româneşti.
Misiunea franceză era îndreptată spre
construirea unei şosele strategice necesare
transportului furajelor. Acestea se balotau, toate
operaţiile de presare şi legare a furajelor în
baloturi în vederea îmbarcării pe nave dovedeşte
că agricultura în Dobrogea cunoştea o anumită
tehnologie, iar faptul că mai mult de o sută de
mii de chintale de fân fuseseră recoltate de
pe o suprafaţă care nu depăşea pe câmpiile
din apropierea oraşului zece kilometri patraţi
demonstra fără tăgadă fertilitatea pământului.
Un capitol special este dedicat de Allard
Românilor din Rasova, pornind de la separaţia
pe care o percepe dintre această localitate
dunăreană şi Constanţa, ca însăşi diferenţa dintre
Orient şi Occident. La Rasova este primit de
ciorbagiul satului, unde «La population valaque,
qui subsiste presque seule est a Rassova,
comme partout, pleine de cette intelligence qui
caractérise a un si haut degré.» Mai mult
, observă că fizionomiile şi costumele
ţărăneşti se aseamănă cu straiele ţăranilor
francezi şi cu dansurile naţionale, lăsând chiar
impresia că se află în mijlocul Franţei.
La Rasova, în apropierea locului unde se
găseşte punctul de pescărie, exista o moară
numită a lui Manuk, cu un motor de 40 CP,
care în anul 1916 era proprietatea lui Avram
Atanasiu. După Primul Război Mondial aceasta
s-a desfiinţat şi în locul ei s-a clădit moara,
proprietatea lui Petrescu. În comuna Rasova a
existat încă din anii 1910 un obor de cereale, mai
târziu cu un mijlocitor oficial.6
6 Păunescu, Ioan M., Un colţ dobrogean. Schiţă
monografică. Constanţa, Institutul de arte grafice Albania,
1946, pag.113.

Aniversare

O școală de prestigiu în Dobrogea, Seminarul Musulman
Aurelia Lăpușan
La 22 mai 1929 se constituia la Constanţa
Asociaţia Absolvenţilor Seminarului Musulman
din Medgidia, „cu scopul de a lupta pe toate
căile legale pentru ridicarea nivelului moral,
intelectual al populaţiunei musulmane. Membrii
consiliului de administrație al asociației pe primii
trei ani au fost: Nuri Resul, președinte; Rifat
Midhat, vicepreședinte; Izet Baubec, casier;
Mustafa Amet, secretar, şi Suaib Abduraman,

asociaţiei.
În statul se preciza că ”Membrii dovediți că
lucrează împotriva intereselor asociației și cei cari
vor fi întârziați doi ani cu plata cotizației, precum
și acei ce nu se supun statutului și hotărârilor
organelor de conducere, vor fi îndepărtați de
comitet sub rezerva aprobării adunării generale.
Ei vor pierde toate drepturile asupra asociației și
asupra cotizațiilor. Membrii îndepărtați pentru

1935. Corpul profesoral al Seminarului musulman

Negib Hagi Fazal, Iacub Zecheria, Sabri Refi, Feuzi
Ismail, membri, Etem C. Mola, Enan C. Mola și
Abdulachim Selim, cenzori, Regep Ibraim, Ismail
Ibraim şi Ibadula Abdula, supleanti.
Alexandru Alecu, profesor şi fost director al
Seminarului Musulman din Medgidia, va fi ales
preşedinte de onoare al asociaţiei.
Prin, statut asociaţia îşi propunea să întreţină
viața culturală a membrilor săi, organizând
biblioteci, excursii, societăți corale, reviste, ziare,
tipografii, bănci etc., ajutând orice manifestație
culturală și artistică și îndemnând populațiunea
musulmană spre luminarea ei prin conferinţe
publice şi predici religioase, ţinute de membrii
asociației.
Dezvoltarea sentimentului de solidaritate
colegială şi a patriotismului, susținerea prestigiului
membrilor; apărarea celor ameninţaţi să cadă
victime în muncă dreaptă şi cinstită; aplanarea
eventualelor neînţelegeri între membri prin jurii
ad-hoc etc., mutualitatea colegială: ajutoare la
nevoi ( boală, accidente, familie grea), susţinerea
membrilor faţă de autorităţi şi de orice altă
persoană.
Toţi absolvenţii Seminarului Musulman
din Dobrogea deveneau obligatoriu membri ai
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Seminarul musulman (medrese) din
Dobrogea are o istorie deosebită. Mai întâi
a funcţionat la Babadag, ca instituţie şcolară
a comunităţii musulmane, înfiinţată în anul
1610. Generalul Gazi Ali Paşa, comandant al
corpului de armată din Babadag, a donat prin
testament, parafat cu firman de la sultan, către
moscheea din localitate, construită de el şi
botezată cu numele lui, moşia pe care o avea
reprezentată de mereaua a două sate, Zeynelce
(astăzi Zebil), şi Herghelia însumând 10.000
de hectare. Împreună cu alte 7.000 de hectare
de vii, grădini şi păşuni devenite proprietatea
epitropiei moscheii Babadag, bunurile au fost
destinate pentru întreţinerea lăcaşului de cult
şi înfiinţarea unui seminar, a altor şcoli, a unui
azil şi instituţii de binefacere, educaţia şcolară
făcându-se gratuit, epitropul fiind obligat de
asemenea să ţină toate aceste aşezăminte în
cea mai înfloritoare stare. În 1837, cu sprijinul
sultanului Mahmut al II-lea, s-a construit o nouă
clădire pentru seminar. Conform declaraţiilor
autorităţii confesionale, premierul Ion Brătianu
vine la Babadag şi propune administratorilor
moscheii şi ai comunităţii musulmane să
transfere proprietăţile către statul român, acesta
obligându-se să respecte toate condiţiile impuse
Redactor și martor pentru identitate de donator.
Primele modificări aduse în structura
ss) Selim Abdulachim, Avocat
instituţională au fost făcute în 1889, când
Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice, prin
ministrul Petre Poni, şi prin strădania revizorului
1 Directia Judeteana Constanta a Arhivelor Nationale,
fond Tribunalul Judetean Constanta, dosar 1148/1929, f.
şcolar al Dobrogei, Ion Bănescu, în baza

neplata cotizațiilor pot fi reprimiți dacă le aduc
la curent.
Cei îndepărtați prin culpă vor putea reintra
în asociație după un termen de 2 ani, sub rezerva
aprobării adunării generale, după gradul de
culpabilitate.1
La adunarea generală din 22 mai 1929, au
participat 62 membri din 92 inscriși.
ss) Nuri Resul
ss) Rustem O. Resul
Sadac H. Memt
Ahmed Murtaza
Tasin Ibraim
Azis M. Devlet
Abdula Septar
Memet C. Asan
Sucri Cali
Kemal Isleam
Seit A.
Salim I.
Enan C. Mola
Iacub Zecheria
Seit Veli Osman
Geafar Iusuf
Iacub H. Memet
Izet Geafar
Abdula Gemil
Regeb Ibram
Halil Cadar
Salim Geafer
Ibraim Musa
Mustafa Amet
Saib H. Abdurain
Ferhat Abdula
Sucri Facri
Suliman H. Ismail
Negip Fazal
Ragaip H. Saledin
Chiazim S. Amet
Sefchet Musa
Ibadula Abdula
Ismail Selimsa
Ismail Ibraim
Izet Baubec

17-19.

1912. Imagine din clasa a VII-a a Seminarului musulman Medgidia. Ilustrată din colecția autoarei
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articolului 21 al Legii de organizare a Dobrogei,
din 9 martie 1880, au redeschis Seminarul ca
instituţie a statului român, pentru “a forma capii
moscheilor” şi a se preda tineretului “principiile
religiunii musulmane”.
Cursurile din cadrul Seminarului musulman
se ţineau numai dimineaţa pentru ca elevii să
poată urma şi şcoala primară publică de 4 clase,
în limba română. Primul director al Seminarului
a fost imamul moscheii din Babadag, Demirgean
Efendi.
În 1895, ministrul Tache Ionescu a înfiinţat
catedra de limba română, titularul acesteia
fiind desemnat dascălul Alexandru Alecu, care
cunoştea bine limba şi cultura turcă, numit
director administrativ în 1902. Director de studii
clericale a fost o perioadă Ali Hagi Mustafa.
La începutul secolului, ministrul Spiru Haret
avea să-l trimită pe directorul şcolii, Alexandru
Alecu, în două rânduri la Constantinopol pentru
a studia la faţa locului organizarea Seminariilor
musulmane din Turcia. Noul regulament va
fi făcut pe baza legii organice a Dobrogei, la
alcătuirea lui avându-se în vedere armonizarea
intereselor de stat ale ţării. Regulamentul
cuprinde 36 de articole în care sunt dispoziții
referitoare la condițiile de admitere în seminar,
structura anului școlar, examenele de absolvire,
încadrarea în rândul clerului și în învățământ a
absolvenților, programele disciplinelor studiate
(în română și arabă) de-a lungul celor opt ani de
studiu, uniforma elevilor, administrația școlară,
angajarea profesorilor. Unii dinte absolvenții
seminarului musulman, care și-au definitivat
studiile în Istanbul, au devenit muftii, președinți
de tribunale mahomedane, confesori în armată,
profesori ai seminarului.
Programa şcolară a Seminarului, care din
1901 s-a mutat în Medgidia, cuprindea limbile
turcă, persană şi arabă, interpretarea Coranului,
legislaţia musulmană, istoria religiei musulmane,
limba română, ca şi parcurgerea în limba română
a unor discipline, cum ar fi: cultura pomilor şi a
zarzavaturilor, agricultura, medicina populară,
higiena, drept administrativ şi constituţional,
pedagogia, caligrafia, gimnastica, istoria,
geografia, matematica, muzica vocală şi
religioasă.
Prestigiul acestei instituţii de învăţământ
a depăşit hotarele ţării, programa Seminarului
fiind solicitată de către Seminarul musulman
din Constantinopol, iar direcţia ziarului Aksam
(Seara) îl considera, în 1914, un model demn de
urmat şi pentru seminariile din Turcia.
Din 17 august 1904, noul regulament al
Seminarului musulman stabilea durata studiilor

la 8 ani, cu examen de absolvire, pentru a
obţine diploma de capacitate, în fata unei
comisii speciale. In 1907, Seminarul a primit
şi un internat, astfel că pe lângă elevii externi
erau şi 70 de elevi interni, veniţi din toate
colţurile Dobrogei. Din personalul Seminarului
făceau parte pedagogi, secretari, personal de
aprovizionare şi întreţinere, bucătari, paznici. În
1914 Seminarul avea 11 cadre didactice, din care
6 profesori musulmani şi 5 profesori români.
Absolvenţii Seminarului s-au integrat activ în
viaţa socială a comunităţii turco-tătare. Diploma
de absolvire le oferea dreptul de a ocupa posturi
de învăţători în limba turcă şi de hogi (imami).
Absolvenţii aveau aceleași drepturi – grade şi
salarii - ca şi absolvenţii Liceului Normal.2
Unii absolvenţi şi-au continuat studiile,
au ajuns medici, economişti, ingineri, literaţi,
publicişti, cadre didactice. Printre absolvenţii
şi profesorii Seminarului se află, între alţii,
poetul, publicistul şi profesorul Mehmed Niyazi,
inginerul, diplomat în construcţii, prolificul poet
şi scriitor, autor de dicţionare şi manuale şcolare,
folcloristul şi imamul Ismail Ziyaeddin, doctorul
Ibrahim Themo, poetul și publicistul Iusuf Isa
Halim, liderul spiritual al comunităţii tătare din
perioada 1935 – 1948, Negip Hagi Fazal, ctitorul
Uniunii Culturale Tătare din Azaplar (1933),
autor al unor poezii şi piese de teatru, eroumartir, victimă a represiunilor staliniste pentru
convingerile sale, şi mulţi, mulţi alţii. Prestigioși
profesori români ai Medgidiei au predat la
Seminarul mulsulman: Petru Dragoș, Mircea
Dragomirescu.
Și Kemal Karpat și-a făcut studiile medii
la Seminarul Musulman din Medgidia. Şi-a
continuat apoi pregătirea la Universităţile din
Istanbul, unde s-a stabilit cu familia, şi Seatle
(S.U.A.). A devenit doctor în Drept public şi Ştiinţe
politice. În anul 1956 şi-a susţinut doctoratul în
istorie la Universitatea din New York, după care
a realizat o strălucită carieră ca profesor la mari
universităţi din S.U.A., Turcia şi Franţa.
Muftii cultului musulman sunt aproape toţi
absolvenţi ai Seminarului musulman. Lor li se
adaugă generaţiile de învăţători şi profesori care
au ca temelie a pregătirii lor profesionale acest
prestigios lăcaş de învăţământ şi cultură care a
fost Seminarul musulman din Medgidia.
După reforma comunistă a învăţământului din
1948, Seminarul musulman a fost marginalizat,
şi după o funcţionare intermitentă, şi-a închis
porţile în 1965.
2 Direcția Județeană Constanța a Arhivelor Naționale,
fond Tribunalul Județean Constanța, dosar 1148/1929, f.
17-19
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Recunoaștere

Premiul național pentru jurnalism creativ
„Georgiana Voineagu” a plecat în Spania

Maria Andreea Mazilu alături de Georgeta Adam

Asociația
jurnalistelor
din
România
”Ariadna”, una dintre cele mai active organizații
profesioniste, cu o rodnică activitate de aproape
trei decenii, a instituit anul trecut Premiul
național pentru jurnalism creativ ”Georgiana
Voineagu”, în memoria unei tinere și talentate
jurnaliste plecate prea repede dinte noi.
Recent, la sediul din Bucureşti al Asociaţiei
Jurnalistelor din România „Ariadna” a fost
decernat Premiul Naţional pentru Jurnalism
creativ „Georgiana Voineagu” pentru anul
2018. Juriul a atribuit acest premiu - aflat la
a doua ediţie - jurnalistei şi scriitoarei MariaAndreea Mazilu, pentru a răsplăti originalitatea,
creativitatea, inventivitatea din activitatea
jurnalistică online pe care le descoperim în siteurile www.valenciana.ro si www.mazy.ro. De
asemenea, relevantă este și cartea „Frământările
unui pisoi salvat”, semnată de autoare şi lansată
în nouă oraşe din România în 2018. Recent,
jurnalista a scris un amplu documentar publicat
în „National Geographic”.
„Marea capacitate de a transmite online,
live, darul înnăscut de a scrie, o uimitoare putere
de comunicare prin cuvinte, fotografii şi filme
fac din Maria-Andreea Mazilu o personalitate
puternică, mereu în căutarea altor şi altor
modalităţi de a fi mereu fascinantă, informată,
mereu în vervă, își motiva opțiunea Georgeta
Adam, preşedinta Asociaţiei Jurnalistelor
din România „Ariadna”. Nu în ultimul rând,
dorinţa de a călători, de a împărtăşi semenilor
experienţe unice din diverse puncte ale globului
i-au schimbat în ultimii ani existenţa. Acum este
aici, în România, dar peste câteva zile va pleca
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spre Valencia, Spania, oraşul pe care l-a ales cu
inima şi-l propune lumii întregi prin transmisiuni
în direct, prin eseuri, prin fotoreportaje. Îi place
să trăiască printre oameni, să se implice în
comunităţile culturale pe care apoi ni le prezintă
şi nouă pentru a aprecia diversitatea tradiţiilor,
cu bucuria unui descoperitor de noi spaţii care
au, datorită ei, o nouă dimensiune. Ne bucurăm
că face parte din lumea noastră românească, că
scrie, că filmează, că se descoperă pe sine pentru
noi. Succes, Andreea!”
Maria-Andeea Mazilu,
ziaristă, free
lancer, talentată autoare de filme turistice, de
fotoreportaje, de eseuri turistice, de cărţi (vezi
Frământările unui pisoi salvat, Bucureşti, 2018),
de scenarii (versiunea în engleză a cărţii este
în curs de scenarizare pentru un film serial de
desene animate Bumbi), este reprezentanta
unei generaţii care crede în valorile moderne ale
discursului cultural elevat.
Pentru o avocată pasionată de călătorii în
toată lumea, gata să lucreze într-un centru de
protecţie a puilor de maimuţe orfani undeva în
lumea junglelor îndepărtate sau care participă
cu pasiune, de dimineaţa până seara, în
fascinantul oraş Valencia, la diverse manifestări

culturale care devin materie pentru eseuri citite
în toată lumea, nu doar de prieteni, şi colindă
România căutând vechi mărturii ale civilizaţiei
populare, este, evident, un artist, un creator,
un autor de film şi un realizator de evenimente
artistice valoroase care contribuie la dezvoltarea
publicului de televiziune şi online.
Maria-Andreea Mazilu este deseori invitată
în emisiuni de radio şi de televiziune pentru a
comunica experienţele ei unice din călătoriile pe
mapamond.
Este în adevăratul sens al cuvântului un
formator de opinie care, modelându-se pe sine,
comunică semenilor dorinţa de a se reinventa,
de a trăi prin eseuri, evenimente multimedia
online, prin artă, prin film, eseuri, cărţi. MariaAndreea Mazilu, despre sine:”M-am născut și
am copilărit în Bușteni, în coasta muntelui și la
marginea pădurii. Am fost un fel de Mowgli pe
variantă feminină și ceva mai modern. Când a
venit vremea să merg la școală și părinții m-au
luat la București și lumea mi s-a schimbat brusc.
Atunci s-a născut și s-a și terminat relația mea cu
orașul. În anii ce au urmat, a fost un loc în care
doar am funcționat bine. „Acasă” însă am revenit
în toate vacanțele și în cele mai multe sfârșituri
de săptămână.
În contextul schimbărilor de după 89, am ales
facultatea după conjunctură și nu după chemare.
Fără să țin cont de înclinațiile și preocupările
literare pe care le aveam din adolescență, am
ales Dreptul.
La scurt timp după absolvire, am luat drumul
pionieratului în două domenii. Cum insolvența
era la început în România, iar eu eram dezamăgită
de angajatorii pentru care lucrasem, am decis să
construiesc ceva după mintea mea. Am devenit
antreprenor, punând bazele propriului birou de
insolvență. Timp de 15 ani ne-am crescut unul pe

altul și am adunat în jur o echipă de încredere.
În tot acest timp, plăcerea de a scrie nu m-a
părăsit. S-a manifestat doar mai timid și rar. Cred
că și-a așteptat partenera să crească, pasiunea
mea pentru călătorii. Iar când s-au întâlnit, în
viața mea a fost un boom: m-am regăsit. Eram
în călătorie în Asia când m-am surprins scriind cu
bucuria din adolescență. Se întâmpla în al 13-lea
an al biroului de insolvență.
Am mai avut nevoie de încă doi ani, ca să pot
pune punct profesiei și să îmi recunosc oficial
pasiunile. Prima noastră realizare a fost blogul
personal mazy.ro - Povestiri din realitate. I-a
urmat Frământările unui pisoi salvat, o carte cu
pisici, dar despre oameni. Eu spun despre ea că
are două chipuri: pentru copii e o istorie cu pisici,
plină de tâlcuri, iar pentru adulți, povestea unor
îndoieli și căutări personale.
Cartea este doar începutul unui drum nou pe
care am pornit. Uneori eu, Maria Mazilu, alteori
ascunsă în blana lui Bumbi, am să vă povestesc
din viața de zi cu zi, din călătorii, despre oameni
și locuri care mă inspiră.
Dorința mea este să aduc în fața cititorilor
comunități de oameni cu tradițiile și obiceiurile
lor. Despre recent încheiatul eveniment al
comunităii valenciene, ”Las Fallas”, am scris un
articol complex care a fost publicat în National
Geographic Magazine România.
În data de 10 mai am avut onoarea de a fi
premiată de către Asociația Femeilor Jurnaliste
din România ”ARIADNA” pentru inventivitate,
creativitate, curaj și voință de autodepășire.
Fiind prima recunoaștere oficială a calităților
mele de jurnalist, premiul m-a emoționat,
devenind totodată și un catalizator profesional.
El mă motivează în continuarea activității la un
standard de calitate ridicat.
Blogul personal: www.mazy.ro

Info

Dor de vară
Recent, a avut loc un recital
extraordinar de muzică ușoară
și pian, pregătit de elevii de la
clasele de Canto - muzică ușoară
și pian, coordonați de profesorii
VADIM IFTIME ȘI ANCUȚA
SIMION.
Spectacolul a avut loc la
Muzeul de Artă din Constanța.
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Tradiții și obiceiuri de pretutindeni

Las fallas, mai mult decât o sărbătoare a focului
Maria-Andreea Mazilu

Prin stilul de viață pe care îl au și felul lor de
a fi, valencienii reprezintă spiritul spaniol în cele
mai profunde valențe ale sale. Sunt însă două
trăsături care îi diferențiază esențial: respectul
pentru tradiție și pasiunea pentru foc.
Ele și-au dat mâna în ceea ce astăzi a
devenit cea mai mare sărbătoare a comunității
valenciene: Las Fallas, tradiție culturală inclusă
de UNESCO în noiembrie 2016 în Patrimoniul
Bunurilor Imateriale ale Umanității, semn al
recunoașterii excepționalei sale valori și unicități.
CE ESTE LAS FALLAS? Sărbătoare specifică
regiunii, Las Fallas transformă în luna martie
străzile orașului Valencia într-un muzeu de artă
în aer liber. Muzica, mirosul prafului de pușcă,
îmbrăcămintea tradițională și cele aproape 800
de monumente ridicate pe străzi, fac din această
festivitate un unicat la nivel internațional.
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În jurul unui ritual al focului, oamenii
au adunat de-a lungul timpului obiceiuri,
meșteșuguri ce stăteau să piară, omagiul religios,
dar mai presus de toate au clădit comunități al
căror spirit pare că renaște mai puternic de la an
an.
Cuvântul valencian ”falla” își are originea în
latinescul ”facula”, care însemna ”făclie”. El este
folosit pentru a denumi atât monumentul care se
ridică pe stradă, cât și organizațiile, grupurile de
vecini din aceeași zonă care au ca responsabilitate
organizarea și ridicarea unei ”falla” (”comisiones
falleras”).
Asupra începutului și originii acestei
tradiții există mai multe teorii, toate având în
comun ritualul focului ca simbol al reînnoirii.
Teoria potrivit căreia obiceiul este de origine
păgână susține că are legătură cu solstițiul și
venirea primăverii. Schimbarea anotimpului era
celebrată printr-o sărbătoare ce avea în centrul
ei focul: vechiul se distrugea prin ardere și astfel
se făcea loc noului.
O altă teorie consideră că sărbătoarea s-a
născut în urma obiceiului de a arunca într-un
foc păpușile de la carnaval, ceea ce ar justifica
prezența figurilor umane în cadrul monumentelor
și caracterul satiric al acestora.
Cea mai răspândită este teoria potrivit
căreia Las Fallas derivă din obiceiul dulgherilor și
tâmplarilor care, în ajunul sărbătoririi patronului
de breaslă, Sf. Iosif, făceau curățenie în ateliere și
scoteau în stradă resturile de lemn nefolositoare,
dându-le foc.
ATESTARE DOCUMENTARĂ. Prima scriere
care face referire la originea sărbătorii datează
din a doua jumătate a sec. al XVIII-lea: în anul
1784, în orașul Valencia a fost emisă o lege
municipală prin care s-a impus obligativitatea
ridicării fallas-urilor în piețe sau spații deschise
pentru a se evita incendierea caselor în a căror
apropiere se făceau.
Dacă despre origine și început nu se poate
vorbi în date certe, situația este diferită în ceea
ce privește vechimea celebrării: de aproximativ
200 de ani, constant, această sărbătoare este
celebrată de comunitate. Asocierea Las Fallas cu
sărbătoarea închinată lui San José a determinat
și data încheierii ei ca fiind una fixă: 19 martie.
”La Crema”, ultima zi a festivității și apogeul, este
ziua în care se incendiază toate monumentele
statuare.
EVOLUȚIE. Inițial, Las Fallas a fost o sărbătoare
a oamenilor modești, burghezia și puritanii
privind-o cu dispreț. Era un eveniment de cartier
la care luau parte locuitorii unei zone teritoriale

limitate la un număr de străzi. Se desfășura
în ajunul zilei de San José, monumentele
erau montate în dimineața zilei de 18 martie
și arse în noaptea aceleiași zile. Începând cu
jumătatea sec. al XIX-lea (1852), festivitatea a
luat amploare. Au fost vremurile în care Primăria
Valenciei impozita fiestele publice, astfel că
începând cu 1872, a condiționat ridicarea unei
falla de obținerea în prealabil a unei autorizații,
introducând și impozitarea acesteia. S-au creat
astfel premisele pentru introducerea cenzurii.
Scopul era de a controla critica politică, morală
și socială, dar mai ales aluziile sexuale făcute
prin tematicile monumentelor. În opoziție cu
tendințele participanților activi, presiunea
instituțională a crescut atât de mult încât de
la mărirea impozitului s-a trecut la măsura
interzicerii fallas-urilor, ajungându-se ca, în
1886, să nu se mai ridice niciuna și să nu se
mai organizeze nicio fiesta. Realitatea a avut
consecințe asupra bugetului primăriei, încasarea
impozitelor scăzând drastic, dar și asupra
locuitorilor orașului, dând naștere unui curent
de opoziție, susținut la rându-i de o bună parte
a presei. A apărut chiar și o mișcare pentru
apărarea tradițiilor specifice. În consecință, în
anul următor, 1887, a fost montat un număr mai
mare de monumente, 29.
O altă schimbare importantă care s-a produs
a fost sub aspectul temelor abordate în realizarea
unui monument. Ele reflectau problemele
politice și sociale care erau specifice acelor
timpuri. Critica politică era cel mai des întâlnită,
în defavoarea stilului teatral și baroc, care
caracterizează fallas-urile de astăzi. În același
timp, au evoluat sub aspectul dimensiunilor,
dar și din punct de vedere artistic, fiind din ce
în ce mai mari și mai bine realizate. Anul 1901
reprezintă un alt moment de referință în istoria
sărbătorii: este anul în care primăria Valenciei
a aprobat acordarea premiilor pentru cele mai
bune monumente.
Odată cu trecerea timpului, s-au diversificat
tematica și critica abordate. La începutul sec.
XX, acestea purtau amprenta schimbărilor
urbanistice ce aveau loc în oraș, dar și a
naționalismului valencian și a aluziilor accentuat
sexuale. A fost un timp al progresului accelerat în
evoluția Las Fallas: pe plan local, s-a acordat tot
mai multă atenție organizării sărbătorii, a crescut
numărul premiilor, au fost introduse ”trenurile
fallere” pentru ca cei din afara Valenciei să le
poată vizita. În 1928 a fost creat Comitetul Central
Faller, predecesorul Juntei Centrale Fallere de
azi, autoritatea care reglementează organizarea

și desfășurarea sărbătorii. În 1932 s-a înființat
Săptămâna Falleră, stabilindu-se ca dată oficială
a montării în stradă ziua de 16 martie. Odată
înființat, Comitetul a fost cel care a introdus și
stabilit programul unor manifestări și acte din
cadrul Las Fallas: La Crida, Exposicion del Ninot,
La Nit del Foc, las cabalgatas (defilările), alegerea
reginei și a celor 13 fete, astăzi cunoscute ca
fallera mayor, fallera infántil și curtea de onoare.
Războiul Civil (1936-1939) a însemnat o pauză
în desfășurarea Las Fallas, dar odată terminat,
consiliul primăriei a reunit reprezentanții
supraviețuitori ai comisiilor fallere și a înființat
Junta Central Fallera (Consiliul Central Faller). Tot
primăria Valenciei a fost cea care a reglementat
Las Fallas ca ”fiesta oficial” (sărbătoare oficială)
și a încorporat un nou act, predecesorul a ceea
ce azi e cunoscut ca ”Ofrenda a la Virgen de
los Dezamparados” (Ofranda Fecioarei celor
Defavorizați).

Începând cu 1950, sărbătoarea a înregistrat
o evoluție în privința numărului monumentelor
ridicate și al vizitatorilor, crescând investițiile
făcute pentru realizarea fallas-urilor. Cenzura
din ce în ce mai slabă a permis accentuarea
criticii împotriva figurilor publice și politice, dar
și includerea reprezentărilor erotice în alcătuirea
fallas-urilor. Dimensiunile acestora au devenit
din ce în ce mai mari, făcându-se remarcate
încă de atunci Na Jordana, El Pilar de la Merced
și Convento Jerusalén. Și în prezent, acestea
sunt recunoscute ca organizații ce realizează
monumente grandioase, întrecându-și propriile
realizări de la un an la altul. În anii care au
urmat, implicarea autorităților și a cetățenilor a
fost constant crescătoare, astfel că ”Las Fallas”
a devenit cel mai mare festival al Comunității
Valenciene.
Astăzi, numărul monumentelor ridicate
în orașul Valencia a ajuns la aproximativ 800,
incluzând și ”las fallas infántiles”, cele dedicate
copiilor.
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Restituiri

Personalitatea jurnalistului Basile Brăniştean,
Fondator şi director al publicaţiei tulcene
„Steaua Dobrogei” (1879-1891)
Prof. Mihai Marinache
Dobrogea, numită de Ion Ionescu de la
Brad „California noastră națională“, începe să
fie (re)descoperită cu uimire pe măsură ce se
racordează încet și sigur, cu entuziasm, dar
și cu multă suferință, la instituțiile și valorile
naționale. Ziarele centrale, cu precădere, își
trimit redactori în noul ținut românesc sau
își stabilesc corespondenți de presă (înalți
funcționari ai administrației județelor, avocați,
medici, institutori, jurnaliști veniți din Basarabia
și stabiliți mai întâi la Tulcea și Constanța, ofițeri).
Corespondența specială din Dobrogea este
tipărită în rubrici variate, dominând de la început
ineditul, pitorescul, senzaționalul, aventura. În
timp, prin materiale ample, tematice, publicul
este informat în legătură cu progresele (și
slăbiciunile) în plan economic, social și cultural
obținute de noua administrație de-a lungul marii
guvernări liberale (funcționarea instituțiilor
nou create, problema proprietății, emigrația/
imigrația, școala și instrucția publică, justiția,
etniile, religia, armata, ordinea, agricultura,
inspecțiile ministeriale, debutul exploziv al
corupției ș.a.).
Apariția în iunie 1879 a primului organ de
publicitate, „Stéua Dobrogei”, sub conducerea
jurnalistului profesionist Basile Brănișteanu,
a permis afirmarea, dezvoltarea rapidă și
maturizarea treptată a ziaristicii dobrogene.
Publicație independentă, în intenție, în fapt și
mai cu seamă în atitudine, „Stéua Dobrogei”,
prin personalitatea directorului Brănișteanu,
deși a întâmpinat numeroase obstacole, a fost
considerată, pe bună dreptate, fondatoare
a presei românești din Dobrogea. Experiența
publicistică a redactorului responsabil (18681869, Bacău, ziarul „Calausulu”; 1872-1873,
Bolgrad, publicația „Echoul Bolgradului”)
garantează activitatea desfășurată în perioada
tulceană de către distinsul om de presă
Brănișteanu (1879-1891, Tulcea, „Stéua
Dobrogei”, cu întreruperi; 1886 „Monitorul
Județului și al Comunei Tulcea”), apreciat și
susținut de confrații de la publicațiile din capitală
și din țară.
Publicație - etalon pentru ziaristica tulceană
a primului deceniu de la reintegrarea Dobrogei,
„Stéua Dobrogei” a stârnit admirația presei
centrale, a fost apreciată ca independentă și
citată permanent (de la articole de fond până la
știrile de moment). Procesul de presă intentat
directorului publicației de către prefectul Paul

Stătescu este în atenția presei naționale și devine
subiect de dezbatere în Parlament. Atitudinea
fermă de apărător demn al libertății presei din
partea gazetarului tulcean (luarea de poziție
responsabilă față de ordonanța prefectului,
care viza îngrădirea exprimării libere a presei)
este susținută de cei mai importanți gazetari din
marea presă românească a timpului.
Absența colecției din fondurile centrale (e
un miracol că s-au păstrat cele două numere
existente la Biblioteca Academiei, din 1879 și
1883) ne-a determinat, pornind de la notațiile
ilustrului bibliograf al Dobrogei, Stan Greavu
- Dunăre, să începem acțiunea migăloasă de
identificare a surselor referitoare la publicația
tulceană și de extragere a materialelor existente.
S-a conturat, astfel, o miniantologie „Stéua
Dobrogei” , care ar putea permite cercetătorilor
și cititorilor pasionați să înțeleagă mai bine
destinul unei publicații rare și conduita exemplară
a conducerii acesteia.
În lupta sistematică pentru combaterea
corupției din administrația tulceană și pentru
impunerea unei atitudini civice, demne, eroice
și altruiste în susținerea adevărului, „Stéua
Dobrogei”
și-a atras, de-a lungul vremii,
numeroase dușmănii. Dispariția gazetei (1891)
și moartea ziaristului (director de publicație și
patron de tipografie) în 1893 accentuează în
anii următori intrarea într-un con de umbră și
de uitare nemeritată. După 1900 este ignorată
în totalitate. Lucrările tematice prestigioase
dedicate Dobrogei după Primul Război Mondial
amintesc în treacăt despre această publicație,
repetând obositor date îndoielnice.
Constantin N. Sarry, președinte al
Uniunii Ziariștilor Profesioniști din Dobrogea,
conducător de publicații dobrogene și scriitor
talentat, prefațând lucrarea lui Al. D. Demetriad
despre istoricul presei românești în Dobrogea
(Constanța, 1934), atrăgea atenția că în provincia
noastră „multe au fost nesocotite, dar mai mult
decât toate, ziaristica.
Dacă în pofida acestei vitregii, gazetăria
dobrogeană a putut totuși exista și a menține
în slujba ei atâtea elemente prețioase, aceasta
are a se datori exclusiv spiritului de jertfă al
acelora, cari (...) au preferit cu toate acestea să
n-o părăsească - credincioși până la capăt ca și
apostolii lui Hristos.”
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Fișe de ziariști dobrogeni

Demetru Cruţiu-Delasălişte şi „Marea Neagră”
Laura Caloean
Demetru Cruţiu, născut la Sălişte, în 1882,
dobrogean prin adopţiune, s-a stabilit la
Constanţa în anul 1894, identificându-se cu viaţa
spirituală de aici.1
A fost un gazetar de vocaţie, un lider al
breslei.
Este unul dintre ardelenii veniți pe meleaguri
dobrogene pentru a se bucura de libertate, așa
cum singur afirmă: „cu cât sporește numărul
celora de-un nume cu al meu, cari, ca și mine,
aruncați de vântul sorții – din ardeleni subjugați
ce au fost – astăzi sunt români liberi pe pământul
Dobrogei”.2 În „Dobrogea Jună” din 1912 a
publicat poezii de dragoste: „Răvașe”3, în 1914
– „La moartea Regelui”4, „Părèsemi”5, devenind
redactor responsabil în perioada 16 decembrie
1927 – 14 iunie 1928.
În „Părèsemi” își amintește, cu nostalgie,
despre sfințenia postului ținut în copilărie,
unit cu Spovedania și Împărtășania. Îndrumat
de dascăli, de la o vârstă fragedă, îi încolțea în
minte întrebarea de este sau nu vrednic să se
împărtășească „cu Sfânta Sfintelor”, pentru a se
pregăti creștinește de Sfânta Înviere, care este și
„Învierea Neamului Românesc”.
Din tipograf zețar a ajuns unul dintre
întemeietorii
de
școală
gazetărească
dobrogeană. Vreme de șapte ani a condus ziarul
„Marea Noastră”, „cea mai originală revistă din
România”.6 Colaboratorii săi erau „elevi de curs
secundar, mici funcționari lucrători, și mai multă
lume necăjită”.7 La „Dobrogea Jună” îi încuraja
pe tineri, era mândru să le citească creațiile de
față cu Sarry și prof. Mureșanu, iar când ajungea
la „poeziile elevei Cruțiu, fața i se transfigura”8.
Nu de puține ori, își amintesc contemporanii săi,
lua din simbria gazetarului pentru gazeta copiilor
dobrogeni. După moartea sa, „organul național
închinat culturei dobrogene”, „Marea Noastră”,
a avut o scurtă perioadă de încetare a apariției,
apoi a fost preluat de fiica sa.9

Preotul Constantin Popescu își amintește cu
plăcere de Cruțiu Delasăliște, într-un necrolog
din „România dela Mare”: „Cruțiu dela Săliște
era un om bun; era un bun creștin. …Omul acesta
era un înnăscut misionar creștin, nu făcut. Atâta
modestie, atâta misticism, atâta convingere
și atâta suflet erau în blândul Cruțiu, plecat
în veșnicie…. Cruțiu plutea deasupra (grijilor
și necazurilor – n.n.), gândind și muncind, ba
despica rana până în adâncime și da sănătate
sufletească cu atâta putere și artă creștină.
Ne-a părăsit Cruțiu; însă, biruitor în viață
prin spiritul și scrisul său.”10
Aflând de moartea gazetarului, survenită
în urma unui „atac de inimă”11, episcopul
Gherontie „s’a oferit să oficieze serviciul religios
la înmormântare. După săvârșirea slujbei a rostit
o impresionantă cuvântare care a umezit ochii
mulțimei și apoi a donat 10.000 lei (un kilogram
de carne de miel era 80 de lei – n.n.) ca prim
fond pentru ajutorarea familiei mult regretatului
nostru coleg”.12 Așa cum lesne poate fi observat
în revista presei, Cruțiu era unul dintre cei
implicați într-o adevărată campanie de susținere
a ierarhului tomitan, în anul 1926, când a avut
loc alegerea succesorului episcopului Ilarie.
Despre „tata Cruțiu”, cum i se spunea, a
scris un necrolog și Mihail Georgescu în ziarul
„Semănătorul” din 193413. Pe data de 20 ianuarie
1935, la biserica „Adormirea Maicii Domnului”
din Constanța a avut loc slujba de pomenire
la împlinirea unui an de la moartea ziaristului
constănțean14, iar pe data de 22 ianuarie a fost
publicat în ziarul „Dobrogea Jună” un amplu
medalion, însoțit de fotografie, semnat de N.
Sever Cărpinișeanu.15
În anul 1936, cotidianul „Dobrogea Jună” din
Constanța, al cărui redactor șef a fost o perioadă,
anunța că fiica sa, Eleonora-Maența Cruțiu,
director al ziarului „Marea Noastră”, a „trecut
cu succes examenul de bacalaureat la liceul

1 Enache, Puiu, Istoria Literaturii din Dobrogea, Edidura
ExPonto, Constanța, 2005, p. 178.
2 Cruțiu Deasăliște, Părèsemi, în „Dobrogea Jună”
(Constanța), an XIII (1919), nr. 18, 17 martie, p. 2.
3 Idem, Răvașe în „Dobrogea Jună” (Constanța), an VIII
(1912), nr. 8, 18 februarie, p. 3.
4 Idem, La moartea Regelui în „Dobrogea Jună”
(Constanța), an X (1914), nr. 26, 1 octombrie, p. 3.
5 Idem, Părèsemi, art. cit., p. 2.
6 Prof. C. Mureșanu, Dascălul fără simbrie/D. CruțiuDelasăliște în „România dela Mare” (Constanța) an I
(1934), nr. 11, 5 februarie, p. 3
7 Idem.
8 Idem.
9 Informațiuni în „România dela Mare” (Constanța) an I
(1934), nr. 15, 5 martie, p. 6.

10 Preotul Const. Popescu, Blândul Cruțiu dela Săliște în
„România dela Mare” (Constanța) an I (1934), nr. 11, 5
februarie, p. 1
11 Moartea lui Cruțiu-Delasăliște în „România dela Mare”
(Constanța) an I (1934), nr. 10, 29 ianuarie, p. 6.
12 Două gesturi ale șefului bisericii dobrogene în
„România dela Mare” (Constanța) an I (1934), nr. 11, 5
februarie, p. 6.
13 Mihail Georgescu D. Cruţiu Delasălişte [Necrolog] în
„Semănătorul” (București), an III (1934), nr. 27-28, 20
februarie, p. 4.
14 Informațiuni în „Dobrogea Jună” (Constanța) an XXXI
(1935), nr. 12, 16 ianuarie, p. 1.
15 N. Sever Cărpinișeanu, Scumpi dispăruți/D. CRUȚIU –
Delasăliște/La un an după moartea lui în „Dobrogea Jună”
(Constanța) an XXXI (1935), nr. 16, 22 ianuarie, p. 1.
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«Mircea cel Bătrân» din localitate”16 ”. Alegerii și
instalării episcopului Gherontie Nicolau la Tomis
i-a acordat un amplu spațiu în coloanele ziarului
„Marea Neagră”.
La iniţiativa sa, un grup de ziarişti, publicişti
şi funcţionari administrativi de gazete, 23 la
număr, întruniţi la sediul Uniunii Generale a
Micilor Meseriaşi - Filiala Constanţa, decid
constituirea unui sindicat pe criterii profesionale.
Prin sentinţa Tribunalului Judeţului Constanţa,
secţia I, Dosar nr. 621/933 din 22 ianuarie 1933,
se constituie Sindicatul „Presa” din Constanţa
al Ziariştilor, Publiciştilor şi Administratorilor
de Ziare, prescurtat S.P.C., având personalitate
juridică şi declarat apolitic. Comitetul de
conducere: D. Cruţiu-Dela Sălişte - preşedinte,
M. St. Cernica şi Ion Neicu - vicepreşedinţi, Nic. I.

pentru aplanarea pe cale amicală a diferendelor
dintre membri, şi dintre membri şi terţi.
Sindicatul era împuternicit să organizeze
serbări, festivaluri, excursii, publicaţii, conferinţe,
şezători, reprezentaţii teatrale, turneuri
culturale, concesiuni, exploatări şi orice altceva
în legătură cu activitatea culturală şi profesională
a membrilor. În fiecare an, în ziua de 22
ianuarie, avea loc adunarea generală ordinară a
Sindicatului.
Cruțiu-Delasăliște este activ colaborator
la Dobrogea Jună, Liberalul Constanței, unde
publică şi poezii, la Limanul și Noua Revistă a
Dobrogei. Pentru puţin timp este prim redactor
al Revistei Musulmanilor Dobrogeni (9 noiembrie
– 14 decembrie 1928) și colaborator la România
de la Mare.

Butuceanu - secretar general, Nic. Lupu - casier,
A. Doinaru, N. Sever Cărpinişanu, Vasile Burlan,
Remus Filip - membri. Comisia de cenzori: I.N.
Dupoyen - preşedinte, Al. Demetriad şi Marcel
St. Panaitescu - membri. Sediul sindicatului: str.
Traian nr. 11 Constanţa. Scopul asocierii: apărarea
drepturilor şi intereselor morale şi materiale
ale membrilor săi cu respectarea legilor Ţării;
ridicarea prestigiului celor care activau în presa
din Dobrogea, prin îndrumarea, controlul şi
selecţionarea lor şi prin sporirea mijloacelor de
cultivare, atât din punct de vedere profesional
cât şi din punct de vedere general; ajutorarea
reciprocă prin constituirea unui fond necesar de
boală, invaliditate, nenorociri familiale şi şomaj;
activarea în cadrul manifestărilor culturale şi
educative, respectiv colaborarea în această
direcţie cu instituţii similare din provincie. Se
instituiau „comisiuni de arbitraj şi jurii de onoare”

Organ național dobrogean, a apărut la
Constanța în perioada 12 august 1923 – 17
octombrie 1940. Săptămânal, avea formatul
50x33, costa 1 leu pe număr, iar abonamentul
pe an ajungea la 300 de lei. Directori erau
Cruțiu Delasăliște și Stelian Ștefănescu. Redacția
ziarului se afla pe strada Petru Rareș nr. 8,
Constanța. Spre deosebire de celelalte două
ziare cotidiene, „Dacia” și „Dobrogea Jună”,
ziarul „Marea Neagră” se ocupă mai ales de
problemele județului Constanța, de evenimente
din localitățile urbane și rurale din județ. Ziarul
sprijină gruparea liberală locală condusă de V.
Andronescu (mai ales după ce Cruțiu Delasăliște
părăsește redacția ziarului), iar mai târziu
se orientează spre cealaltă grupare liberală
din localitatea aflată sub conducerea lui V. P.
Sassu. Din această perioadă datează polemica
ziarului cu celălalt mare cotidian constănțean
„Dobrogea Jună”. O scurtă perioadă, ziarul se

16 Informațiuni în „Dobrogea Jună” (Constanța) an XXXI
(1936), nr. 155, 9 iulie, p. 1.
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declară a fi „Organul Partidului Național – Liberal
din Constanța” – în rest, simpatizează cu acest
partid. 17
Scopul ziarului, expus în articolul program
publicat în primul număr al ziarului, este
următorul: „Cu grija inerentă fiecărui început, cu
înfrigurarea cu care am fost martori și colaboratori
în câteva rânduri la întemeierea anumitor
organe de publicitate din Dobrogea; mânați de
dorința de a da viață unui ziar în localitate, care
să-și închine forțele la desțelenirea ogorului
cultural al provinciei noastre, apărem în arena
ziaristicei locale nu pentru a umple un gol de
mult simțit – cum ar glăsui o reclamă uzată – ci
pentru a contribui și noi la frumoasa operă de
naționalizare, pe care nobilii înaintași, cu destulă
râvnă, au întreprins-o. Vast terenul, cu atât mai
mult are astăzi nevoie de voință și chibzuință,
care să depună stăruința de gândire pentru
desăvârșirea acestei frumoase opere naționale,
pe malul mărei – de la care am împrumutat
numele acestui ziar.
Constrânși de împrejurări vitrege – mici
gregari și unor cunoscute cotidiene locale –
pătrunși îndeajuns de lipsurile ce se resimt
încă în sânul publicisticei dobrogene, am fost
intrigați de o întrebare pe care mulți cititori au
făcut-o redactorilor pe unde am lucra: Nu și-ar
putea spune pe față, oricare cititor, amarul ori
gândul, ori durerea lui? Cu inima mâhnită, noi
am văzut că nu. Care să fie pricina? Pricina primă
e materialismul care subjugă sufletele slabe – iar
secunda e invidia oarbă, fără de care intriga n-ar
fi fost cunoscută, iar senzaționalul, lipsit de orice
interes. După noi, aceasta nu-i decât o rătăcire
ca multe alte dureroase rătăciri - și tocmai aici
zace temeiul cu care aș porni la drum. Vrem să
dovedim că anumite porniri rele în domeniul
publicisticei dobrogene nu întotdeauna aduc
un serviciu marelui public. Suntem dușmani
ai monopolizării presei sau gândirii românești
în Dobrogea și apărăm această convingere cu
toată căldura sufletelor noastre tinere. Voim
să dovedim cititorului dobrogean că se poate
scrie cât de liber în limba română, la noi, fără
a întrebuința invective crude și cuvinte grele
oricând. Vrem să arătăm în sfârșit că dojana se
poate face românește, cât de aspru, fără ca săntruchipezi o țață și fără să devii un cusurgiu.
Avem motive temeinice să credem, că la masa
mândră și bogată, unde-și căpătă izbânda fiii
17 Zamfir, Dumitru Constantin, Octavian Georgescu,
Presa dobrogeană 1879 – 1980, bibliografie comentată şi
adnotată, Constanţa, 1985, pag. 359
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României Mari, poate lua loc tot săracul. Poate
lua loc și dobrogeanul setos de-o cuvântare nouă,
din care să lipsească patima și voinicia oarbă
tocmai pentru pilduirea neamurilor de felul de
a fi al românului. Că însuși dușmanului i se va
da cuvântul acolo. Că trufia e streină neamului
român și că istețimea noastră nu e tot una cu
șiretenia. Că în sfârșit victoria ne face cu atât mai
înalți cu cât vom dovedi mai profund noblețe de
caracter. Pentruce s-a stârpit dojana blajină din
dicționarul - și așa destul de redus al ziaristului
dobrogean? Vom căuta s-o răsădim. Vom căuta
să plivim grădina cuviinței dobrogene și credem
că vom reuși în toată acțiunea noastră să dăm
Cesarului ce e al lui. Vrem să aibă Dobrogea
un glas care să nu semene a sirenă atunci când
apără un interes local și vrem să-și spună tot
nevoiașul durerea lui în coloanele noastre.
Nădăjduim că viitorul va dovedi că am meritat
încrederea cu care ne încurajează prietenii
susținători și nu avem decât o singură rugare: Să
fim urmăriți în toate acțiunile noastre, pentruca,
nu cumva, cercând să aducem o înzdrăvenire
culturei românești de la noi, să-l amăgim pe
bietul dobrogean cu o nouă rătăcire. Acesta ne
este credoul - și astfel salutăm pe iubiții cititori
cu primul nostru început.18
„Marea Neagră” a avut o atitudine proliberală
transformându-se în ecoul disputelor dintre
fracțiunile locale ale P.N.L. În anul 1926 între
cei doi proprietari ai ziarului intervine o ruptură
deoarece Cruțiu-Delasăliște susține gruparea
locală a P.N.L. condusa de Virgil Andronescu,
iar Stelian Ștefănescu pe cea condusă de Virgil
Sassu. În aceasta situaţie din iulie 1926 “Marea
Neagră” devine organ naţional liberal având ca
director pe Stelian Ștefănescu. În Dicționarul de
pseudonime a lui Mihai Straje Cruțiu-Delasăliște
este menționat colaborator la alte ziare precum
„Gazeta de duminică”, „Glasul Poporului”,
„Libertatea” și „Revista poporului”, semnând la
toate acestea și la cele menționate anterior cu
pseudonime precum Delas sau Delasăliște.
Ca poet, Demetru Cruţiu-Delasălişte a
publicat câteva plachete de versuri: Prime poesii
(Constanţa, 1902), Din dorul meu (Constanţa,
1908), Jalea Ardealului (Bucureşti, 1915), Din
pribegie (Constanţa, 1921).19
18 Zamfir, Dumitru Constantin, Octavian Georgescu,
Presa dobrogeană 1879 – 1980, bibliografie comentată şi
adnotată, Constanţa, 1985, pag. 361
19 Enache, Puiu, Istoria Literaturii din Dobrogea, Edidura
ExPonto, Constanța, 2005, p. 178.

Din istoria fotografiei

Bert Stern - fotograful vedetelor
Iulia Pană

Renumit fotograf al vedetelor, dar și al
fotografiei de modă, Bert Stern este cunoscut
pentru imaginile sale cu multe dintre femeilevedete, cele mai frumoase și strălucitoare ale
secolului 20, inclusiv Audrey Hepburn, Madonna,
și Elizabeth Taylor, dar mai ales Marilyn Monroe.
Stern a fost fiu al unor imigranți evrei și a crescut în
Brooklyn. Tatăl său a lucrat ca fotograf de portret
pentru copii. După ce a abandonat liceul la vârsta
de 16 ani, și- a câștigat un loc de muncă ca asistent
la revista Look în 1946. Deși fotograf autodidact,
el a perseverat, dar mai ales și-a confirmat
talentul devenind, director artistic al revista
Mayfair în 1949. Ca fotograf comercial, a fost
apreciat pentru imaginile iconice ale campaniilor
publicitare dar și editorialelor de reviste. Criticii
au scris despre Bert Stern ca despre un artist care

a redefinit fotografia comercială în SUA și a creat
imagini iconice cu celebrități. Fotografiile sale
cele mai cunoscute rămân însă cele cu Marilyn
Monroe pentru revista Vogue realizate doar cu
șase săptămâni înainte de moartea ei, în 1962.
Fotografiile, cunoscute sub numele de „The Last
Sitting” au fost publicate în colecții în 1982 și
2000. A activat în Japonia în timpul războiului ca
operator de film și fotograf, revenind apoi la New
York ca fotograf liber profesionist.
Este perioada în care lucrează fotografie
publicitară pentru firme cunoscute, precum
Pepsi-Cola, Volkswagen, revistele Vogue, Esquire,
și Glamour. Stern a regizat un documentar în
1958 despre ,,Newport Jazz Festival, Jazz on a
Summer’s Day” (1959); în 1999 a fost selectat
filmul pentru Biblioteca U.S. Library of Congress,
National Film Registry.
Faimoasa sa serie de fotografii realizate pe
parcursul a câte 3 zile în iunie și iulie cu Marlyn
Monroe, într-un hotel din Los Angeles cuprinde
nu mai puțin de 2.500 de fotografii.
Imaginile capturate cu M. Monroe într-o
stare de spirit, uneori, meditativă, dar mai ales
jucăușă pozând nud.
În ciuda aerului lor de umor fără griji,
portretele sunt inevitabil melancolice, deoarece
sunt printre ultimele fotografii făcute. Ședința
a fost pentru Vogue, cu care Stern a avut un
contract. Stern a propus-o pe Monroe ca subiect,
și a improvizat un studio la Hotel Bel-Air. Ea a fost
găsită moartă în casa ei câteva săptămâni mai
târziu.
Portretele lui Bert Stern din anii ’60 sunt
directe și naturale, și efervescența lor este
reprezentativă pentru explozia tinerească a
industriile creative în acest deceniu.

negative
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Stern a lucrat ca fotograf la filmul Lolita
(1962) și a fost responsabil pentru fotografiile de
publicitate cu vedeta Sue Lyon. El l-a fotografiat
pe Richard Burton și Elizabeth Taylor pe
platourile de filmare ale filmului „Cleopatra”, și
celebrități, cum ar fi Audrey Hepburn, Madonna,
Kylie Minogue, Lucille Ball, Goldie Hawn și Drew

Andrew Wyeth.
Marilyn Monroe, De la „The Last Sitting”,
1962 (Diamonds) este o imagine intimă, o
fotografierealizată de sus, arătând fascinanta
Marlyn care râde într-o având pe ea diamante.
„Mă pregăteam pentru sosirea lui Marilyn ca un
amant și totuși eram aici să fac fotografii”, a spus

Barrymore în plus față de activitatea sa de
fotograf de publicitate și reviste de călătorie. În
2005, Stern a primit „Omul Anului”, premiu al
prestigiosului Art Directors Guild.
Fotografiile lui Bert Stern au fost expuse
peste tot în lume, inclusiv Tokyo, Londra și
New York. O sursă importantă au fost lucrările
unor fotografi celebri precum Milton Avery,
Richard Avedon, Jean-Michel Basquiat, Romare
Bearden, Fernando Botero, Cartier-Bresson,
Marc Chagall, Alvin Langdon Coburn, Willem de
Kooning, Richard Diebenkorn, Thomas Eakins,
Childe Hassam, David Hockney, Winslow Homer,
Wolf Kahn, Jeff Koons, Fernand Leger, Roy
Lichtenstein, Man Ray, Thomas Moran, Henry
Matisse, Pablo Picasso, Jackson Pollock, Robert
Rauschenberg, Mark Rothko, Cindy Sherman,
Charles Sheeler, Bert Stern, Alfred Stieglitz, Andy
Warhol, Carleton E Watkins, Tom Wesselmann și

Stern. „Să nu o iau în brațe, ci să o transform
într-o imagine a paginii tipărite.” Iată, el pare
să facă ambele: o vedem pe Monroe ca pe un
amant, într-o imagine frumos compusă. Albnegru este spectaculos, cu cele mai strălucitoare
alburi ale diamantelor, pe fundalul pământului
din stânga ei.
De asemenea în „Rochie neagră, Laughing”,
ea se răsucește jucăuș într-o rochie neagră,
care se învârte în jurul ei, în zborul spre spațiul
alb gol din spatele ei. Își ține mâna pe față,
zâmbind. Această fotografie specială nu a fost
utilizată pentru Vogue, probabil considerată
prea candidată. În toate fotografiile, o surprinde
pe Monroe în frumusețea ei naturală, radiantă,
aparent lipsită de griji și veselă, deoarece ea va fi
întotdeauna amintită.
„The Last Sitting“: „A fost una dintre acele
rare ocazii de care ai parte o singură dată în
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viaţă“, povestea Stern despre colaborarea sa cu
Marilyn.
Acele fotografii, care au inclus instantanee
nud şi seminud, au fost publicate ulterior în
1982, în cartea „The Last Sitting”.
„Nu aş fi avut cum să-i fac acele poze nud
lui Marylin Monroe, dacă ea nu a fi fost dispusă
să facă acest lucru. Nu m-am dus la acea şedinţă
foto cu intenţia de a o convinge să se dezbrace.
Mi-am imaginat-o, la un moment dat, fără haine,
acoperită ici şi colo cu bijuterii, dar am ajuns să
am în acele fotografii mai multă nuditate decât aş
fi putut spera“, mărturisea Stern. Bert Stern care
şi-a lăsat amprenta asupra fotografiei de modă şi
a portretisticii fotografice din anii ′50 şi ′60.
Pe lângă abilitățile tehnice și cele artistice,
Stern a împărtășit un adevăr simplu care a activat

talentul său unic : „Toată arta este formată din
triunghiuri”.
Este de datoria regizorului ca imediat după
ce a dezvăluit acest secret, există o montare de
imagini uimitoare în care putem să discernem
triunghiurile și să vedem geniul în acea
instrucțiune.
În afară de Marilyn Monroe, Stern a creat
o compilație spectaculoasă a portretelor de
celebrități - în opinia mea, imaginile sunt
superioare portretelor lui Avedon; ele sunt la fel
de intime și dramatice ca cele ale târgurilor Herb
Ritts.
Bert Stern, cunoscutul fotograf care a
colaborat cu vedete de la Hollywood, a decedat,
la 83 de ani, în 2013, la reședința sa din
Manhattan.

Cursanții noștri adună trofee și distincții

Pe data de 20 aprilie, a fost organizat la
Roșiorii de Vede Concursul Național de Dans
pentru formații, grupuri, solo, duo, CITY oF
DANCE -by Sibba.
Participarea la acest concurs a cursanților
Centrului Cultural Județean „Teodor T. Burada”
de la clasa de dans, coordonați de profesoara
ADRIANA HOIDRAG, a fost încununată
de succes, recunoașterea talentului lor
concretizându-se prin câștigarea mai multor
premii:
Categoria de vârstă 4-6 ani
SECȚIUNEA STREET DANS – LOCUL I
Categoria de vârstă 8-11ani
SECȚIUNEA MUSICAL – LOCUL I
Categoria de vârstă 8-11 ani
SECȚIUNEA SHOW – DANCE – LOCUL I
Categoria de vârstă duo+16ani
SECȚIUNEA SHOW-DANCE – LOCUL I
Categoria de vârstă 8-11 ani
SECȚIUNEA DUET – LOCUL II
Categoria de vârstă 8-11 ani
SECȚIUNEA DANS MODERN – LOCUL II
Categoria de vârstă 8-11 ani
SECȚIUNEA SHOW- DANCE – LOCUL II
Categoria de vârstă 4-6 ani
SECȚIUNEA DANS MODERN – LOCUL III
Categoria de vârstă 8-11 ani
SECȚIUNEA DANS MODERN – LOCUL V

