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Editorial

Să ne dorim mai mult să aparținem spiritului orașului...
Aurelia LĂPUȘAN

Unul din multele paradoxuri pe care le-a
păstrat istoria locului este neputința sau
ghinionul constănțenilor de a nu avea în toată
viața modernă a marelui oraș un teatru adevărat.
Încercări au fost nenumărate. Și câteva imobile
de nișă s-au ridicat: Elpisul, Tranulis, altele și-au
schimbat destinația inițială cum este, de pildă
teatrul ce găzduiește acum Opera și baletul. Sigur,
avem o casă de cultură cu o sală de spectacole
generoasă, dar care aparține unor organizații
sindicale, avem și o sală de cinematograf
modernizată și cam atât.
Și totuși, singurul mare oraș al României
care nu are un teatru adevărat a rămas și este
Constanța. E drept nu multe orașe au avut un
Cazino care, de la început, a fost conceput nu
doar pentru săli de joc, ci mai ales cu o sală mare
de spectacole, cu o bibliotecă și o sală de lectură.
Dar să nu uităm de ceea ce a vrut să fie marcant
pentru aniversarea semicentenarului revenirii
Dobrogei la țară, în 1928: construirea unui
monument măreț și a unui palat cultural. Întreaga
țară a luat atunci act de intenția dobrogenilor
de a ridica un sanctuar culturii provinciei. S-au
desfășurat licitații de proiecte, cei mai mari
arhitecți ai timpului au prezentat machete cu
multiple funcțiuni. La Ateneul Român, și nu în
altă parte, a avut loc jurizarea proiectelor pentru
palatul cultural al Dobrogei. Din juriu făceau
parte Al. Lapedatu, ministrul cultelor şi artelor,
preşedintele juriului, Prof. St. Ciortan, delegatul
şcolii de arhitectură, Eracle Lăzărescu, din
partea societăţii arhitecţilor diplomaţi, N.Ghica
Budeşti, delegatul ministerului cultelor şi artelor,
D. Enescu, din partea societăţii arhitecţilor, Ion

Minulescu, directorul general al artelor, Costin
Petrescu, preşedintele sindicatului artelor
plastice, V. Sassu, preşedintele comitetului de
organizare a serbărilor, şi N. Mărgărit, primarul
Constanţei. A se înțelege că alături de decidenții
politici se implicau și autoritățile politice, dar și
cele de specialitate.
Premiul l a fost acordat proiectului semnat
de Ion Anton Popescu, C.C. Mosinschi, Horia
Teodoru, Premiul al ll-lea a revenit lui Horia şi Ion
Creangă. Nume grele în arhitectura românească.
Proiectul premiat reprezenta un tot arhitectonic,
cu perspectivă impunătoare, cuprinzând în
mijloc teatrul, iar în cele două părţi biblioteca şi
muzeul, sala de concerte, cu toate dependințele
necesare. În faţa monumentalului palat s-ar fi
întins o piaţă în stil veneţian.
La 25 februarie 1925, regele Ferdinand
semna Decretul regal prin care era alocată
pentru viitorul palat al culturii constănțene suma
de 2,5 milioane lei, bani echivalenți cu alocația
pentru toate cele 5 școli din oraș laolaltă.
Intelectualii orașului se mobilizează și susțin
activități culturale diverse pentru a contribui și
ei la această importantă realizare. Presa locală,
în consens, susține campania de strângere de
fonduri, ignorând deliberat conflictele politice
ale partidelor pe care le reprezentau. Cauza
palatului cultural era a orașului întreg, nu părea
a avea miză politică!
Ridicarea mărețului palat cultural părea că
nu ca cunoaște piedici, căci în octombrie 1928,
în prezența princepelui Nicolae, a patriarhului
Miron Cristea și a președintelui Consiliului de
Miniștri, Vintilă Brătianu, s-a pus piatra de

1928. Macheta Palatului cultural al Dobrogei. Arhitecți: Ion Anton Popescu, C. Moșinski și Horia Teodoru
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temelie. Lucrarea monumentală a fost subvenționată de la bugetul
central, încă doi ani. ”Ca să fie și să rămână un sanctuar al literelor,
științelor și artelor din această parte de țară, cu o bibliotecă publică
pentru răspândirea culturii generale și cercetări speciale în toate
domeniile vieții, un muzeu regional și cu un teatru național pentru
cultura și educația populației dobrogene.”
Soarta palatului cultural al Doborgei a depins, fără doar și poate,
de politică. Undeva, de către cineva, temelia inaugurată cu fast regal
a rămas ca o măsea roasă în gura demagogilor vremii. Proiectul a
fost abandonat înainte de a prinde contur.
Asemenea planuri au mai fost schițate și în alte timpuri.
Obiective electorale! Dar Constanța, iată, nici în anul 2021 nu are
un lăcaș de cultură demn de acest nume.
Am scris toate acestea pentru că se discută în aceste zile, cu
multă ardoare și speranță, din inițiativa și cu sprijinul autorităților
locale, coordonatele strategiilor culturale pe termen lung, mediu și
scurt, într-o manieră larg consultativă.
Pe termen lung, proiectul bate tocmai la timpul în care Dobrogea
ar trebui să ia aminte de ea însăși și să cinstească împlinirea a 150
de ani de la revenirea ei românească. Și dacă nu ar fi cu bănat, cea
mai frumoasă perspectivă, demarată și abandonată, ar putea, în
sfârșit, să devină realitate. Ce am putea dori mai mult la o asemenea
aniversare, decât să avem și noi, ca toate marile orașe ale țării, un
lăcaș de cultură, sanctuar al artelor, minții și frumosului dobrogean?
Și de ce nu, și mult doritul monument al Unirii Dobrogei,
desprins, peste ani, tocmai din testamentul primului prefect al
Dobrogei, Remus Opreanu?
Să nu ne pierdem cu obiective și evenimente de duzină, să fie
doar o mișcare civică bine motivată și susținută!
În aceeași notă a infinitului optimism care încă ne hrănește
imaginația să încurajăm și să susținem eforturile celor care încearcă
să pună Constanța, în anul 2023, pe harta capitalelor mondiale
UNESCO. O posibilă Capitală a cărții, cum altcumva, cu girul celui
care ne-a branduit spiritul comunitar, pentru totdeauna, unul dintre
cei mai mari poeți latini ai lumii, Publius Ovidius Naso. A cărui Casă
timp de 17 ani a fost însăși cetatea Tomis!

Foto: Andrei RAUS

Facsimil din ziarul Voința
Dobrogei care anunța punerea
pietrei de temelie a Palatului
cultural al Dobrogei

Din viața dobrogenilor

Salcia în ritualurile sacre ale vieții
Raluca PETRE

În acest număr al revistei noastre voi avea
ca subiect salcia, un arbore pe lângă care am
trecut de sute și mii de ori în drum spre școală,
în plimbările prin parcuri, în Deltă, pe drumurile
umede ale Dobrogei fluviale. Am ales să onorez
salcia pentru că este unul din acele elemente ale
naturii pe care le luăm de la sine înțelese, unul
din acele lucruri din viața noastră pe care de
multe ori uităm să le apreciem, pentru că stau în
tăcere în locul lor, cu verdele lor fraged și coroana
lor largă. În copilărie ne jucam cu mâțișorii de
salcie, ne prefăceam că sunt bomboane sau bani
sau, pur și simplu, îi mângâiam pentru că erau
pufoși. Unii copii își aruncau unii altora în cap cu
mâțișorii, dar eu nu îmi amintesc să mă fi numărat
printre aceștia. Nuiele de salcie mai și aterizau
pe spinarea unora și a altora, într-o încercare
puțin savantă de disciplinare. Rămurele de salcie
cu mâțișori am văzut și în unele glastre, când
mergeam în vizită la câte o doamnă, dar nu era
considerat elegant să mergi la cineva cu un snop
de crengi, prea comun, cam cum se degradaseră
simbolic garoafele la un moment dat.
Salcia este un copac ce face parte din viața
oricărui dobrogean. Aceasta se descurcă atât
de bine în clima dobrogeană, încât dacă apare
spontan în grădină, cum mi s-a întâmplat mie,
ești sfătuit să o scoți, pentru că va crește mare
și nu are nevoie de îngrijiri. Dar tocmai această
rezistență o face să fie a locului, ca florile de
stâncă ce răsar din borduri, prin nisip și arșiță sau
precum corcodușul cu tenacitatea sa de a crește,
înfrunzi, înflori și face fructe bune, fâcând față
intemperiilor dobrogene.

Regăsim specia sub frumoasa denumire
generică latină Salix, definită în dicționarul
popular online drept „gen de plante din familia
Salicaceae, cuprinzând arbori, arbuști sau
subarbuști cu lujeri elastici și frunze căzătoare”1.
Din punct de vedere biologic, este un copac
nepretențios, iubitor de umezeală și care își
înclină ramurile pe luciurile de apă. „Salcia este
o plantă ce face parte din genul Salix, acesta
cuprinde aproximativ 400 de specii de arbori și
arbuști foioși, originari din zonele temperate și
reci ale Emisferei Nordice. Înălțimea lor diferă
în funcție de specie, de la 6 cm (Salix herbacea),
până la 30-40 m (Salix alba, Salix babylonica)”.
Este înrudită cu răchita, dar este un fel de
soră mai săracă a acesteia deoarece nu are o
valoare economică specială, nu este utilă pentru
împletituri, capacitatea sa calorică este scăzută,
producând mai mult fum decât foc prin ardere.
„Salcia începe să înflorească la mijlocul
primăverii, fructele se coc în mai. Arborele
poate fi găsit în câmpiile inundabile ale râurilor,
în pădurile și pajiștile umede, de-a lungul
drumurilor, pe solurile fertile umede”2. În peisajul
deltaic, unde alte păduri nu reușesc să se formeze,
salcia își găsește tenace spațiul vital. „În regiunea
deltei fluviale, pădurile sunt reprezentate în
special prin zăvoaie de salcie, instalate de-a
lungul grindurilor, brațelor și canalelor. Aceste
1. ro.wikipedia.org/wiki/Salcie_(gen), accesat în
13.04.2021
2. Obiceiuri de Florii. Ce simbolizează salcia și de ce
mâncăm pește” revistaioana.ro accesat în 7.04.2021
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zăvoaie sunt formate mai ales din Salix alba,
apoi din Salix fragilis și din numeroși hibrizi ai
acestor două specii (...) Pădurea se localizează pe
o fâșie situată pe taluzul grindului în apropierea
apei. Pe grindurile mai retrase pădurea ocupă
toată porțiunea grindului favorabilă vegetației
forestiere”3.
Există un timp al vieții noastre preponderent
laice când salcia iese din anonimat și face
parte din ritualurile sacre ale vieții. Este timpul
Paștelui, când salcia este purtată cu evlavie, intră
în biserică și este așezată la icoană pentru a feri
casa și grajdurile de rele. „După modelul mulţimii
din cetatea Ierusalimului, care l-a întâmpinat
pe Mântuitor cu frunze de palmier, Biserica

Ortodoxă a rânduit ca, după săvârşirea Sfintei
Liturghii, să se sfinţească ramurile de salcie
aduse de credincioşi. Slujitorii Bisericii citesc
rugăciuni de sfinţire a salciei, ţinând în mâini
aceste ramuri înmugurite, cu lumânări aprinse,
ca simbol al biruinţei vieţii asupra morţii, fiind
cunoscut faptul că salcia are o putere mare de
regenerare”4.
În acest timp circular al sacrului, în fiecare
an, cu ocazia fiecărei sărbători pascale, salcia
capătă o valoare care o leagă de viața spirituală,
de credință și tradiții. „În Duminica Floriilor, în
bisericile ortodoxe, se binecuvântează ramurile
de salcie. În popor există credința că salcia are
puteri miraculoase: alungă duhurile necurate,
iar animalele și pământurile sunt ferite de
lucrarea duhurilor rele. De aceea, nu trebuie
să nu ne mirăm dacă o mai întâlnim atârnată în
adăposturile animalelor”5.
În perioada pascală, salciei i se recunoaște
puterea de a ocroti. Se dovedește că, de fapt,
3. Ing. Vadim Leandru, 1971, „Pădurile din Delta Dunării”,
Institutul de cercetări forestiere, Revista Peuce
4. revistaioana.ro
5. Iulia Vlad, 2020, „Tradiții de Florii! Salcia are
puteri miraculoase. De ce este bine să o ai în casă”
universulargesean.ro accesat în 6.0.2021.
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oamenii știu că salcia este parte din viața lor,
un ocrotitor tăcut în fața relelor. În vremurile în
care oamenii erau legați de natură și de pământ,
„mugurii de salcie erau considerați vindecători.
Cei care mâncau muguri de salcie scăpau de friguri
și de alte boli. Mugurii de salcie erau introduși
în aluatul pentru pâine. În popor, exista credința
că salcia sfințită, aruncată în foc, poate ajuta în
cazul unui incendiu. Cu salcie sfințită, înmuiată în
agheazmă, erau stropite atât casele oamenilor,
cât și încăperile unde stăteau animalele, pentru
a fi ferite de lucrarea duhului necurat”6. În ceea
ce privește relația cu cei mici, „exista și obiceiul
lovirii ușoare cu crenguța de salcie. Părinții își
loveau ușor cu ramurile de salcie copiii, spunând:

‘Bătaia salciei, să fii sănătos ca aceasta!“7.
Mai mult, în tradiția populară românească,
salcia a devenit copacul binecuvântat de Maica
Domnului: „în vechile legende românești salcia
este asociată cultului Maicii Domnului, iar acest
fapt îi conferă o oarecare sacralitate (...) În jurul
acestui copac s-a țesut o serie de legende. Cea
mai cunoscută dintre ele spune că în drumul
ei către locul în care era răstignit Isus, Maica
Domnului trebuia să treacă o apă. Pentru a
trece acea apă, a fost ajutată de o salcie, care,
6. Idem
7. Idem

din ramurile sale a făcut o punte peste apa
respectivă. Drept răsplată, Maica Domnului
a binecuvântat salcia, iar preoții o slujesc în
biserică la slujba din Duminica Floriilor. Această
sărbătoare este și a înfloririi salciei, un copac
care înflorește în această perioadă”8. Asocierea
cu Maica Domnului dă salciei și prin transfer
oamenilor toată forța ocrotitoare a acesteia.
8. Cerasela Dobrinescu apud Auris Luca, 2020,
„Tradiții, obiceiuri și superstiții de Florii, în Dobrogea”
discoverdobrogea.ro accesat în 7.04.2020.

Salcia dusă la biserică trebuie „să aibă
mugurii desfăcuți. În cazul în care vremea fusese
neprielnică pentru înmugurire, atunci crengile
de salcie erau puse în apă cu cel puțin o seară
înainte de a fi duse la biserică”9. Și pentru că
se apropie sfintele sărbători pascale, vă invit să
ne uităm în jur la natura care renaște și să ne
pregătim crenguțele de salcie pentru a le închina
și a le aduce apoi în casă întru ocrotire și bună
pază.
9. Iulia Vlad, op.cit.

Foto: Mihaela Burlăcel

Obiceiuri de pe la noi

Curat și frumos în prag de armindeni
Adrian NICOLA
Bun găsit la dumneavoastră, cinstiți
gospodari!
Se zbicește pământul arat de cu toamnă,
rupt de liniște, de tihnă, dornic a-și primi darul
de sămânță, se crapă-n ram și pe vițe mugurul,
iar florile își dau rodul de culoare și miros printre
genele deschise ale soarelui blând. Mugurii de
arminden își gătesc urcarea pe stâlpul porții, ca la
nunțile cele domnești cu mirese albe și pure, căci
toată natura se gătește a păși, curat și frumos, în
luna florilor.
Deodată cu natura pășește și omul, sătul de
întuneric și trai între pereții odăilor, cu gândul la
miros de verde crud și obraz însetat de sărutul
mieros al razelor astrului zilei. Țăranul dă cușma
pe pălărie, ciubota pe opincă, sumanul pe laibăr
și ilic, iar straiul gros și greu din piei de animal,

postav sau lână, lasă locul celui de cânepă și
in, negrul se dă pe albul curat care înseamnă
frumos, dar și sănătos.
De când știu eu lumea satului, frumosul și-a
făcut frate de cruce curatul, așa că nici nu mă mai
mir de unde are omul cel gospodar, credincios și
păstrător al obiceiurilor bune, venite din moșistrămoși, atâta tragere de inimă ca să le pună pe
toate în mijloc de primăvară de parcă ar dansa
același dans cu natura. Doar privind la el și vezi
acel neastâmpăr, acea vrednicie deprinsă de la
albinuțe, furnicuțe, fluturi și celelalte vietăți mici,
urcate în vremurile străvechi de Noe pe arca
sa. Toată această robotă este doar pentru a-și
primeni ce este al lor și a se primeni pe ei, așa
cum stă bine cuiva care știe să trăiască frumos,
armonios, acum, când primăvara îndeamnă la
7

Foto: Iulia Pană
înnoire, la primenire, prin acea bucurie simplă,
dar atât de necesară, a noului. Nu poți sta cu
mâinile în sân oricât de neprieten ai fi cu munca,
văzând păsările întoarse acasă căutându-și cu
înfrigurare cuiburile sau ducând cu ele zile și
nopți de-a rândul câte un pai, câte o frunză, cu
o muncă de Sisif, pentru a-și clădi altele noi sau
a le petici pe cele vechi… Acum, când sămânța
muncește spre a da o nouă viață pământului, când
ziua se străduiește a ne dărui lumină, luptânduse pentru asta cu întunericul, iar razele soarelui
se strecoară prin crăpătura ușii ori a ferestrei cu
gând frumos de a ne scoate afară frigul din oase,
frigul din case.
Primăvara, mai cu seamă înaintea sfintelor
sărbători, în vremurile știute de mine, curtea
gospodăriei de țăran se transforma într-un fel
de bâlci, un fel de talmeș-balmeș fără de voie,
căci își găseau locul în ea, pe troscotul bătăturii,
urcate pe garduri sau agățate pe frânghiile de
rufe, toate cele aflate până atunci prin odăi. De la
lucrurile țesute cu migală și păstrate cu sfințenie
pe lada de zestre din odaia de la drum, până la
cele din firidele beciului și de pe polițele tindei,
se lăfăiau la soare covoare, macate, chilimuri,
preșurile dungate păstrate pentru zile bune,
haine, saltele, perne, căpătâie și câte altele. Nu
doar că ele erau sorite, cum se zicea acelui răsfăț
de sub mângâierea razelor astrului zilei, șterse,
scuturate, curățate, dar aveau să aștepte ceva
timp aducerea înapoi fiindcă pereții odăilor,
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chinuiți de fumul împins înapoi pe horn de vânturi
și viscole, luând mirosul aerului închis de o iarnă
întreagă, erau văruiți cu un șomoiogul din pănuși
ce întindea pe ei varul, în care era scufundată
cârpa cu sinelă, să-l albăstrească puțin. Podelele
de pământ ale odăilor, cuptoarele, țestele și
locurile din pereți umezite de zăpezi și ploi erau
lipite cu lut galben, argilos, și spoite, unse cu
mâna, până ce lutul acela devenea neted ca în
palmă.
Dacă tot era gătit varul, bună parte din el
ajungea pe lemnul cotețelor și al grajdurilor ce
adăposteau vitele, pe scândurile magaziei și
pătulului. Era întins cu migală pe ulucile gardurilor
și porților, pe pietrele ce mărgineau șanțul și pe
băncuța de la uliță, dar mai ales pe trunchiurile
copacilor. Varul cel lăptos și sănătos ajungea să
înfrumusețeze mai la urmă tot ce însemna lemn
și primăvara trebuia să fie alb și curat în curte, în
grădină, pe uliță, dar și la fântânile sau cișmelele
pe care, de asemeni, oamenii care le foloseau
apa le curățau și le spoiau.
Copil fiind mă întrebam ce se întâmpla cu
pânzeturile casei de rămâneau la culoarea lor din
prima țesătură, iar unele femei se mândreau cu
iile și zăvelcile lor la fel de frumoase chiar și după
ce treceau suta de ani. Știam doar că erau scoase
la sorit, precum am spus, că erau și el curățate,
fără a fi aflat însă meșteșugul curățării pentru
fiecare fel de pânză în parte. Nu tot omul avea în
casă, pentru frumusețea și fala oamenilor din ea,
mătase, borangic, crepdeșin sau alte pânzeturi
boierești, care să nu zgârie obrazele subțiri
ale fetelor și femeilor satului, căci viermii de
mătase abia prinseseră a se deprinde cu hrana
din frunzele duzilor de la noi, iar drumul Țării
de Ceai era doar în povești, însă pânzeturile pe
care le aveau oamenii satelor, țesute în război de
mâinile gospodinelor, cu migala de a prinde fir de
in, „gros” precum pânza păianjenului, lângă alt
fir de in, aveau dichisul lor în a se păstra nepătate
și nemâncate de molii. În luna aceasta, a lui Prier
– cea prielnică, așa cum se spune, bună pentru
gospodărie și recoltele ce vor veni – cea de-a treia
zi din Săptămâna Sântoaderului era anume ursită
îngrijirii pânzeturilor, opăririi, uscării, descântării
lor, spre a nu fi năpădite de viermi, numinduse această zi chiar așa, Miercurea viermilor.
Abia atunci fetele și femeile tinere primeau de
la suratele trecute prin viață învățătura spălării
valului de pânză la râu, al uscării lui pe loc curat,
dar și când și cum se folosesc plantele, tutunul și
levănțica și clopoțelul Florii Paștelui pentru a feri
pânza de cele rele fără a o păta și putrezi.
Curățenia și frumosul urmau a pune apoi
stăpânire pe curte, pe grădină, căci apa ploilor

și cea din topirea nămeților aducea cu ea
de la deal multe din cele ce nu erau de folos
gospodăriei; animalele, sătule de stat la iesle și
în obor, produceau ce puteau și ele produce mai
ușor, gunoi, iar din toamnă, de la pomi, încă se
păstra zestrea de frunze și de rămurele, băgate
de vânturi prin cotloane. Ce trebuia dus la câmp
și împrăștiat peste patul recoltelor, era cărat cu
migală acolo, ce trebuia să rămână în curte, acolo
rămânea, dar cu grijă rostuit fiecare la locul său,
să știi la nevoie unde l-ai pus și de unde îl poți
lua. Ceea ce nu era de folos și se putea arde, se
aprindea, când era nevoie, în spatele curții, între
pomi. Nu, nu era focul acela de la Lăsatul secului,
ritualic, de purificare, când se strigau fetele și se
petrecea, era focul de nevoie, care să ocrotească
florile copacilor și mugurii viei când brumele și
frigul coteau colții, mușcând din darul primăverii:
florile și lăstarii noilor roade.
Ultimii curățați, de-ți era mai mare dragul
să-i privești, erau, desigur, oamenii. Nu trăseseră
ei cine știe ce la plug, nici la spatele treierătorii,
în praful prin care nu te poți vedea tu pe tine
nu șezuseră, iar praful era departe a se fi înălțat
până la glezne în uliță, dar la strai curat îi musai
om curat, iar marea sărbătoare ce trebuie să vină
mai ales prin curățenie și curățire trebuie cinstită.
Nu aveau ei, țăranii de care știți domniile
voastre că vorbesc eu, la îndemână tot ce le
trebuia ca să se scape de ce nu-i curat, așa cum au
acum, căci apa se aducea de la fântânile din ulițe
sau de la cișmelele satelor, săpunul din grăsimea
ultimului porc nu era încă plămădit de femeile
care cunoșteau meșteșugul păstrării stratului și
închegării săpunului, el, săpunul, fiind la mare
căutare în multe vremuri, iar Săpunarița – planta
numită și Săpunul calului, Floarea călugărului
sau Floarea de săpun – nu prinsese a înflori pe
malurile gârlelor ca vara, când ne frecam noi
palmele și pielea cu spuma sa, la cișmea, dar
strădania lor era destul de mare.
Dacă pentru spălatul vaselor din cuhnii, mai
ales la intrarea în posturile cele mari, chiar și la
spălarea unora dintre rufele casei, gospodinele
foloseau leșia, apa aceea fiartă cu cenușa lemnului
celui mai bun până ce căpăta culoarea cerului ce
anunță vremuri rele, cu omul era mai greu. Mai
ales copiii, cu pielea lor subțire și ochii nedeprinși
cu năclăiala ce intră vara în ochii gospodarului,
la lucrul ogorului, cu greu erau aduși deasupra
albiei, a copăii, pentru a fi spălați. Și-ar fi dorit
fiecare dintre ei câte o scaldă pe cinste la o apă
curgătoare, dar nu prin tot locul trecea „Ozana
cea limpede și frumos curgătoare”, care oricum
ar fi fost rece la timpul acesta, așa că ajungeau
tot între genunchii mamei, dintre care dacă nu

ai fugit când ai venit pe lume, nu aveai, la anii
de școală, nicio scăpare, oricât de mult te-ar fi
usturat soda săpunului sau leșia.
Erau fericiți cei care aveau apă în cazan,
strânsă sub streșini de la ploi sau din topirea
zăpezilor, căci apa de ploaie era socotită cea
venită chiar de la Dumnezeu, fără a mai trece
printre straturi de piatră, mâl, mătase broaștei și
câte alte opreliști ce i-ar fi putut schimba felul
curat, primit în dar, de acolo, de sus. Fericiți
erau și aceia pe lângă satul cărora trecea un
pârâu, o derea, un curs de apă curat, să nu-ți
ardă focul setei zilele. Poate tocmai de aceea
oamenii satelor își petreceau unele obiceiuri
ale vieții și ale morții în apropierea acestor ape,
înconjurându-le în prag de Armindeni malul cu
nuiele de salcie înfipte în pământ și dând drumul
în josul apei unor trochițe sau jumătăți de coji
de nuci pe care să plutească lumânări aprinse.
Credea omul că în felul acesta apele, ce se scurg
musai spre inima pământului, vor duce lumina și
pe alte tărâmuri, unde au făcut popas de veci ai
lor, duși din această lume.
Și dragostea pentru curat și frumos nu se
oprea aici, fiindcă în ziua de 23 a lui Prier, zi
în care este sărbătorit Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, tinerii porneau cu noaptea în cap în
crânguri și păduri de unde aduceau ramuri de
salcie, de salcâm ori de liliac, pe care le duceau
mai întâi la biserică pentru a fi sfințite, iar apoi
le dădeau sătenilor pentru a-și împodobi cu ele

Foto: Dănuț PĂUN
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stâlpii porților, streșinile caselor, tocurile ușilor
și icoanele de pe pereții. Mlădițe înfășurate
rotund erau așezate anume pe coarnele vitelor
și oilor, nu doar de frumusețe, dar mai ales
pentru ca acestea să fie ferite de duhuri rele, de
sălbăticiuni și de boli. Era mlădița aceea nu doar
un talisman împotriva relelor, dar oamenii știau
bine că în această zi începea anul păstorilor, al
plecării animalelor pe munte sau în alte locuri de
păstorit, și se cădea ca despărțirea de animalele
lor dragi să se facă sub semnul bucuriei, pentru
ca întâlnirea din toamnă să fie lipsită de lacrimi
și necaz.

Oamenii satului românesc! Postul de mâncare
multă și grea le curăța trupurile și îi îndemna la
cumpătare, gândul curat și rugăciunea le ridica
sufletele dincolo de pofte, ispite și alte gânduri
rele, iar curățenia de frumusețe, cea de care
v-am vorbit și eu, îi făcea să prindă chip aidoma
celui după chipul căruia au fost făuriți. Și atunci
nici nu mai are rost să te întrebi de ce în zilele
sfintelor sărbători de Paște ulițele satului miros a
rai și verde crud.
Cu smerenie, al dumneavoastră
Adrian.

Foto: Loredana Cojocea

Dobrogea, oameni și locuri de poveste

Cişmeaua de piatră cu apă limpede, bună şi rece

Ovidiu DUNĂREANU

Să nu vă fie cu supărare și să nu mi-o luați
în nume de rău, dar poate că unii dintre voi, din
necunoștință de cauză, nu își dau seama, care
sunt adevăratele obligații ale unei cişmele ca
mine, cât şi de metehnele ei. Revin şi repet, să se
reţină. Dorită şi înălţată cu trudă de gospodarii
locului, cum am prezentat, găsindu-mă de atâta
amar de vreme nu numai în mijlocul satului, ci
şi în centrul atenţiei tuturor, nu am voie să fac
un pas greșit şi să-i dezamăgesc. Îndatorirea
mea de căpătâi este să le stau la dispoziţie şi
să-i îndestulez fără cusur cu bunătatea mea de
apă. Iar pe de altă parte, să iau bine aminte, cât
îmi stă în putinţă, la mărturisirile şi faptele lor,
să descopăr misterul din ei şi pe al lucrurilor ce-i
înconjoară, satisfăcându-mi astfel apucătura, pe
care nici eu nu mi-o explic, dobândită încă de la
apariţia mea. Mereu răsfăţată, mereu în miezul
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evenimentelor, numai eu ştiu la ce am fost
supusă, prin ce am trecut, ce am întâmpinat şi
păţit, la câte le-am fost martor şi complice. Iar
ceea ce cunosc despre ei, consider că numai eu
am dreptul să vi le împărtăşesc. Îmi închipui cât
de dornici sunteţi să le ascultaţi. Fiţi răbdători şi
siguri, că nu vă voi ascunde nimic. Vi le voi descrie
în aşa chip, să aveţi, neîndoios, sentimentul că
le trăiţi voi înşivă, întocmai cum s-au desfăşurat.
Peripeţiile şi relatările pleacă unele din altele
şi, vă asigur că vă vor stârni interesul, cum s-a
întâmplat şi în cazul meu. Nu vă va lua mult şi vă
veţi molipsi de ele şi nu vă veţi mai putea lecui
de ademenirea lor, decât implorându-mă să nu
încetez defel în a vi le dezvălui. Toate, însă, la
momentul potrivit...
Încă de la început, în legătură cu mine,
oamenii şi-au făcut nişte obiceiuri de care nu

s-au mai dezbărat pentru nimic în lume. Între ele
unele au felurite ciudăţenii şi înțelesuri, pe care
nu ştiu cum să le iau, cum să le dau de cap.
Bunăoară, pe timpul secetelor cumplite şi
îndelungate, de câteva ori pe an, de primăvara
până toamna, sătenii, fără deosebire de averi sau
etate, bărbaţi şi femei, băieţi şi fete, se înfăţişează
pe tăpşanul din faţa mea şi se udă cu apă până se
fac leoarcă. În acelaşi timp îşi cern cu un ciurel
făină pe cap, ca ploaia când se va porni, să pice
deasă. Ajung până acolo, că dacă unul dintre ei
se ascunde şi nu iese la rânduiala asta, merg şi
îi smulg poarta, îi sparg uşa casei, geamurile şi

frumuseţe. Dar mamă-sa şi tată-su s-au aşezat cu
îndârjire de-a curmezişul dragostei lor. „Nu şi nu,
cu ăsta!” – se răsteau la ea amândoi într-un glas.
„O fi el înalt şi arătos, dar nu face de tine. Nu-i
de teapa noastră. E prea necopt şi n-are nici de
unele. Unde şi cu ce o să vă duceţi traiul?! Nu
tu casă, nu tu masă! Ce-o să se aleagă de voi?
Nimic! Ne vom face de râsul satului.” Zi de zi,
stăteau ca nişte cioclovine pe capul Sânzianei,
amărându-i viaţa. Ajunsă în pragul disperării,
să scape de tortura gurilor lor, s-a supus şi s-a
măritat, cu de-a sila, cu Manole Cârnu. Un holtei
cam trecut și șters, ca o salcie noduroasă şi de

chiar pereţii, şi-l iau pe sus şi-l aduc şi-l înmoaie
împotriva vrerii lui. Dacă, după o perioadă, văd
şi văd că ploaia se lasă aşteptată mult şi bine,
ne mai având încotro, se duc la Anghelina, o
vecină de-a mea, femeie pâinea lui Dumnezeu,
considerată a fi sfântă, şi-i cer ajutorul. Ea le
ascultă rugămintea şi iese la deal şi se plimbă
prin pământuri, vărsând şiroaie de lacrimi. Din
lacrimile Anghelinei se ridică nori, care se pun pe
plouat cu căldarea...
Primăvara, în zilele limpezi şi cu soare
mângâietor, muierile îşi spală de-o parte şi de
alta a ulucelor în lighene şi albii de tablă, ori
pe canapele joase de scândură, pânzeturile,
cuverturile, preşurile sau lâna. Zici că este o
adevărată întrecere, când le vezi trebăluind de
zor, aşa aplecate. Însă, oricât ar fi de preocupate,
ele nu sunt obişnuite să lucreze ca mutele. Îşi
comunică ba o părere, ba o ispravă, sau se pun pe
cântat, să treacă timpul mai plăcut şi cu folos. Pe
câte una tânără, o ia gura pe dinainte şi vorbeşte
ce ar trebui să nu se ştie despre ea. Aşa ascult
ce îi e dat să pătimească, de rămân prostită. Să
vedeţi ce deapănă Sânziana lui Cocoşmândru.
Ceva de speriat! Întâi, staţi s-o auziţi, şi pe urmă
să decideţi, dacă am sau nu dreptate.
Cică, fata s-a iubit cu Chivu al lui Deli Marin,
flăcău de seama ei, legat ca un paltin şi de o rară

nicio nevoie, care şi-o dorea mult de nevastă şi
era pricopsit, muncitor și supus, taman pe placul
părinţilor ei.
Cu tot pasul făcut în pripă, iubirea dintre
Sânziana şi Chivu nu s-a stins, ci li s-a înteţit în
suflete ca o vâlvătaie mistuitoare. O iubire dintraia cu neputinţă de stăvilit, care nu le e hărăzită
la mulţi.
De la un timp – susţine ea – chiar dacă au
trecut câţiva ani buni de la despărţirea de el,
Chivu nu se poate stăpâni şi i se înfăţişează,
transformat într-o vedenie, nelăsând-o deloc în
pace.
Noaptea se strecoară pe coşul casei, sub
forma unui vârtej de culoarea focului; îi intră
în odaie, se vâră în pat între ea şi Manole şi se
apucă şi fac dragoste în somn. Şi ce dragoste!
Una cu năbădăi, de iese jeratic din trupurile lor.
Înainte de cântatul cocoşilor, închipuirea dispare.
Dimineaţa, când se scoală, Sânziana se simte
tare obosită, îşi vede chipul palid în oglindă, iar
pe gât, braţe şi pe corp descoperă multe vânătăi.
Manole nici nu se sinchiseşte de halul în care-i
arată nevasta, considerând că nu e cine ştie
ce, de care o să se lecuiască repede. Ridică din
umeri, strâmbă din cap şi mahmur o îndeamnă
să meargă şi să se caute de boală.
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Chivu apare şi în toiul zilei. Nimeni
nu-l vede, nimeni nu-l aude, decât
ea. Ibovnicul-nălucă, neschimbat în
frumuseţea lui ca de heruvim şi în
bucuria de a o avea aproape, se aşază pe
scaunul gol de la masă şi nu o slăbeşte
din vâltoarea privirilor. Fermecată
de sclipirile din ele, închipuindu-şi-l
că e aievea, ea intră în discuţie cu el.
Manole, îngăduitor cu suferinţa, care
o istoveşte, nu-i cere nicicum lămuriri
despre felul ciudat în care se poartă.
Dacă, după ce strânge masa, femeia se
duce şi se întinde ostenită în pat, Chivu
degrabă se lungeşte alături de ea cu
capul pe pernă şi continuă să o ţină de
vorbă.

Într-una din zilele trecute, tot după
orele prânzului, găsindu-l pe Manole în
pat lângă Sânziana, stânjenit că locul
îi era ocupat, gelos şi înfuriat o ia pe
femeie la muncit – o înghionteşte, o
muşcă, o ciupeşte şi o înţeapă, o frige
cu lumânarea, s-o pedepsească pentru
faptul că nu i l-a păstrat liber. Sânziana
nu ştie încotro s-o apuce, ce să facă,
fiind convinsă că n-o să scape niciodată
de prigonirea lui Chivu. Când i se iveşte
prilejul, ca acum la spălatul velinţelor,
îşi împărtăşeşte păsul femeilor mai în
vârstă şi trecute prin destule încercări.
Cu toatele o deplâng, auzind în ce
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încurcătură este băgată, dar nici una nu poate să-i arate
vreo cale de izbăvire, întrucât, la rândul lor, ştiu că nu-i
de glumă cu o asemenea dragoste pustiitoare şi cu un
zburător de temut, ca ăla în care se preschimbă feciorul
lui Deli Marin…
O întreagă poveste se dovedeşte a fi şi cea cu întâiul
muls al vacii după înţărcatul viţelului. Doniţa în care
urmează să se strângă laptele o aduce stăpâna animalului
la mine. O curăţă şi pe dinăuntru şi pe dinafară şi o
clăteşte de mai multe ori până-i scoate orice miros. După
asta o umple cu apă şi o aşează pe marginea unuia dintre
uluce. Pe gura vasului de lemn pune o rămurică de salcie
cu mâţişorii abia mijiţi, împletită sub forma unei coroniţe.
Când dă să ridice doniţa şi să plece spre casă, numai ce o
aud că rosteşte încrezătoare: „Aşa să sporească laptele din
ugerul Joianei mele, cum curge apa din cişmea.”
A doua zi de Sfântu Gheorghe, înainte să plece la
biserică, femeia trece din nou pe la mine cu căldările să
ia apă proaspătă. Chiar atunci se nimereşte s-o ajungă
din urmă o vecină de-a ei, care ştia pesemne câte ceva,
şi o întreabă curioasă: „Ei, cum a fost?” „Păi, cum să fie!
Întocmai cum ne-am aşteptat!” – răspunde ea şi continuă.

„Ieri, când am intrat cu doniţa în curte, îi spun lui Tudoraşcu
al meu, bărbate în seara asta să te culci în iesle, că umblă
Grozoaica, deochitoarea, să adune grăsimea laptelui de la
vaci. Dacă apucă s-o mulgă şi pe-a noastră şi să zică: «Vaca
asta să rămână cu zerul şi cu părul, iar a mea cu untul», s-a
terminat cu Joiana, numai la a ei îi va creşte ugerul până-n
pământ şi va da lapte gârlă. S-a dus Tudoraşcu şi s-a culcat
în grajd, iar dimineaţa, până să mă scol eu şi copiii, a venit
în casă şi mi-a spus: «Ţi-a fost gura aurită! Geadâica aia s-a
arătat după miezul nopţii în pielea goală, cu părul negru
despletit şi cu o ulcică în mână. Am sărit din somn şi am
prins-o chiar când se pregătea să mulgă vaca. I-am luat
ulcica, uite-o – şi bărbată-miu mi-a întins vasul să-l văd
–, am gonit-o şi am asmuţit câinele pe ea. N-o să se mai
încumete să dea pe aici, câte zile o avea» – şi-a încheiat
el vorba, căscând de-i trosneau fălcile, mai mult adormit
decât treaz...
Dar stai vecină, nu pleca, să-ţi zic una proaspătă, şi
mai şi, care îs sigură că încă n-o ştii. Nu mai mult decât
alaltăieri, lui Fănică, al lui Florin Tărăoi, căruţaşul, i s-a arătat
un Sfânt! Aşa se jură, că semăna leit cu cei din icoanele de
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pe catapeteasma bisericii şi nimeni nu poate să-l
scoată din credinţa asta. Care dintre ei însă, nu
ştie să spună. Să vezi cum s-au petrecut lucrurile.
Băiatul are o meteahnă de nelecuit. Îi place
să umble de unul singur pe câmpuri. Pe unde
nu-ţi vine să crezi c-o să-l întâlneşti, pe acolo
dai peste el. De astă dată, când s-a întâmplat
minunea, se găsea prin pustietăţile de la dereaua
almalâienilor. Se dusese să culeagă viorele albe şi
urzici şi să taie crăci de porumbari pentru a astupa
cu ele găurile din gardul armanului de pe coastă.
Îşi terminase treaba şi o pornise în jos pe drumul
ghiolului. În dreptul plantaţiei de salcâmi de la
Gagea, la poalele dealului, cum poate ştii, din
drumul mare se desprinde unul mai subţire, care
o ţine prin Trâncoviţă spre sat. Fănică ajunsese
la bifurcaţie, cu traista plină de flori şi urzici
petrecută pe după gât, târând după el, cu funia la
umăr, ramurile ghimpoase, legate ca o boroană.
Iar când s-a oprit la răspântie, să se odihnească
niţel şi şi-a ridicat fruntea din pământ, s-a trezit
la câţiva paşi în faţa lui cu un necunoscut nici
tânăr, nici bătrân, de o seninătate şi o simplitate
înmărmuritoare. Îmbrăcat în veşminte de pânză
albă şi încălţat în picioarele goale cu sandale,
purta peste umăr o desagă din aceeaşi ţesătură,
iar în mâini ţinea un toiag. Străinul era în capul gol,
cu părul scurt şi înspicat, iar chipu-i răspândea o
strălucire curată şi o blândeţe fără seamăn. Când
a trecut pe lângă băiat, nu a făcut nimic altceva

decât s-a uitat insistent, tăcut la el, i-a zâmbit
cu înţeles şi şi-a văzut liniştit mai departe de
mers, parcă abia atingând pământul cu tălpile.
Iar Fănică mărturiseşte că, în frântura aia de
secundă, privirea lui limpede, caldă, liniştitoare
i-a pătruns până-n străfundul sufletului. Şi, că o
bucurie neîntrecută, pe care n-o mai încercase
până atunci, i-a năpădit pe dată întreaga făptură.
Uşurat ca prin minune de osteneală, simţind că
aproape pluteşte, înainte s-o cotească la răscruce
către sat, băiatul a îndrăznit să arunce, mai mult
pe furiş, o ultimă uitătură înapoi după călătorul
neobişnuit, care-l impresionase într-atâta.
Pe drumul cel mare ce se îndrepta spre
Almalău însă, nu era nicio ţipenie. Omul
dispăruse, aşa cum îşi făcuse apariţia. Pe de lături
câmpul, şi el, era la fel de gol. Ţinând pasul întins
şi cărând cu îndârjire traista cu flori şi urzici şi
maldărul de crengi spinoase, Fănică se pierduse
cu firea şi nu-şi mai putea reveni în niciun fel din
sperietură.
Acasă le-a descris în amănunt la părinţi,
fraţi şi surori întâlnirea de pe drumul ghiolului,
punându-i, şi pe ei, serios pe gânduri. Povestea,
ajunsă la urechile lui popa Adam Simion,
l-a obligat pe slujitorul bisericii să afirme cu
îndreptăţire, că, într-adevăr, străinul nu fusese
un om obişnuit, ci un Sfânt pogorât din cer,
adeverind astfel bănuiala băiatului...

Foto: Iulia PANĂ
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Casele mele de vis
Gelu CULICEA

MARIA (29 octombrie 1875 - 18 iulie 1938) a
fost a doua regină a României în calitate de soție
a Regelui Ferdinand I. A fost nepoata reginei
Victoria a Marii Britanii și verișoara țarului
Nicolae al doilea al Rusiei. Regina Maria a fost
una ,,dintre marile personalități carismatice ale
istoriei României” atât prin prisma talentului ei
literar, cât și prin faptul că a participat în mod
activ în spitalele cu răniți din Primul Război
Mondial, război încheiat cu recunoașterea, după
îndelungate dezbateri, a României întregite.
Ilustrul istoric Nicolae Iorga a dedicat memoriei
Reginei Maria cuvinte înălțătoare la trecerea ei
la cele veșnice. ,,Un suflet mare s-a dus; Regina
Maria! ….România s-a împuținat cu tot ce-i
aducea ca prestigiu, ca mândrie, ca inteligență
și voință, ca mari și neuitate amintiri, femeia de
însușiri excepționale, care cu greu se întâlnesc în
istorie…Rămâne ca o păstrătoare de suferinți fără
nume, cum au fost ale noastre zilele mângâiate
de dânsa, ca amintitoarea necontenită de crunte
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bătălii și de simțite izbânzi, pe care credința ei cea
tare peste orice inimă omenească le-a dominat!
Vom prezenta în continuare câteva rânduri ale
Reginei Maria din revista ,,Boabe de Grâu’’ din
1930.
„Visul oricărei femei e să aibă o casă a ei.
N-are a face cât de mică și de smerită, numai să fie
într-adevăr a ei, cuibul, adăpostul, retragerea…
Principesele și reginele sunt firește sortite să
trăiască în palate păzite de sentinele și polițiști,
case mari cu încăperi multe, impersonale din
pricina întinderii și din pricina atâtor oameni
de serviciu trebuincioși pentru ținerea în bună
orânduială a unor clădiri atât de puternice.
Tocmai de aceea poate, visurile mele se îndreptau
toate spre căsuțe de țară, adăposturi ușoare
indiene, spre clădiri negândit de putințele, cu
acoperișuri de stuf și împresurate de grădini în
care orice feluri de flori ar crește din plin…Și s-a
întâmplat ca, într-o zi, un bătrân boer să aibă pe
neașteptate straniul gând să-mi lase mie mica
și vechea lui vilă ascunsă într-un parc aproape
uitat…Familia domnului Filipescu neavând
nimic de zis, regele Carol I s-a învoit a fi luat de
furtunosul dor să stăpânesc ceva într-adevăr al
meu și Copăcenii a ajuns al meu! După doi ani
de la Primul Război Mondial autoritățile orașului
Brașov i-au oferit reginei Castelul Bran ca ,,dar
deplin, ca să fie întreg al meu! Am trezit cetatea
din lunga toropeală, am făcut dintr-un lucru orb
un cămin cu ochi mulți privind peste lume’’.
După o plimbare cu Principele Nicolae prin
Dobrogea, Regina va fi fermecată de un loc de
pe malul Mării Negre, Balcic. ,,Și într-adevăr
am dobândit acel colț de pământ! Născută pe
o insulă, în sufletul meu trăia un dor străfund și
veșnic de Mare...Ileana a moștenit iubirea aceasta
de Mare, Ileana era a Balcicului și Balcicul era al
Ilenei. Nu pot să-mi închipui Tenha Iuvah fără
Ileana și cu ea dimpreună mi-am dezvoltat tot
mai mult și mai mult visul. Copăceni, Scroviște,
Bran, Tenha Iuvah…visurile mele au prins trup,
visuri smerite fără îndoială; alții au isprăvit
mai mari, dar ale mele trebuiseră să stea după
împrejurări și după mijloacele timpului. Tot ceea
ce e stil românesc la Cotroceni e lucrul meu, ca și
trandafirii ce schimbă la începutul verii prispele
noastre într-o adevărată Mare de culori…Și la
Pelișor am răzbit să fac două odăi boltite, cu

tavanuri joase, cu stâlpi bătrânești de piatră și cu
acel ceva fără nume deasupra, care a ajuns stilul
meu…Și la Mamaia de asemenea e o căsuță care
poartă pecetea mea. Se găsește pe aceleași locuri
cu o casă mult mai puternică pe care eu și Regele
am clădit-o pe nisipurile țărmului, întins așa
kilometric și care ne-a dat la toți o mare bucurie.
Din clădirea de nimic am făcut o locuință de vis
în care eu și Ileana aveam tocmai bine loc pentru
că eu și Ileana ne împărtășim totdeauna din
toate. Iar de jur împrejurul acestei mici și stranii

clădiri am desenat o grădină pardosită cu locuri
mai goale la mijloc în care am sădit strălucitoare
petunia, o floare care ține deopotrivă la soare și
vânt și la uscăciune. Urmarea a fost o bucurie a
ochilor. Casa părea căzută din cer pe un covor
roșu aprins. Și mireasma era așa de tare că
străbătea până jos la țărm și era cu noi când ne
scăldam în mare…Cara Dalga e și ea o micuță
casă de vis…Da, toate sunt case micuțe, visuri
coborâte în aievea, visuri care s-au cristalizat în
fapte!“

Foto: Iulia PANĂ

Zestrea românilor

Cea mai veche formă de colindat – Moşii din Cartal (II)
Dr. Mariana COCIERU,
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”, Chișinău

În localitatea românească Cartal (atestată la
1645, arheologii presupun că a fost constituită
pe ruinele unei fortăreţe romane ridicată pe
locul aşezării celtice Aliobrix), redenumită
actualmente de autorităţile ucrainene Orlovca (r.
Reni, reg. Odesa, Ucraina), atestăm viabilitatea
unui fenomen de cultură tradiţională, şi anume
practicarea obiceiului Colindatul cu măşti (Moşii)
de către confreriile de flăcăi.
Participanţii Colindatului sunt flăcăi între 15
şi 25 de ani. Felul interesant de a se deghiza al
colindătorilor l-am reconstituit din informaţiile
aduse de primarul localităţii Cartal, Ion Chironachi:
„Înainte aveau costume naţionale, dar acuma nu
mai sunt acele costume şi au hotărât, acei dacă-s
pădurari să aibă di formă marină, iar aceştia deacuma di pichete de grăniceri” [19]. Detaliile
aduse de Eugen Răuţă diferă parţial de cele
consemnate de noi: „Vârstnicii satului consideră:
«până la sosirea veneticilor în Moldova tinerii
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îmbrăcau uniformele armatei române. Ce
a fost mai înainte când aceste pământuri
intrau în componenţa Moldovei, se aflau sub
protectoratul turcesc, al imperiului rus, locuitorii
satului nu pot spune». Însă afirmă că uniforma
militară a actanţilor este un atribut obligatoriu. Şi
pentru fiecare locuitor din Orlovca participarea
la sărbătoarea de Crăciun este o onoare, este
recunoaşterea maturizării, bărbăţiei, puterii.”
[11, p. 35]
Aşadar, îmbrăcaţi în uniforme militare
şi cu flori la bonete, flăcăii colindă tot satul
interpretând doar fragmentar Colindul ăl mare. Iar
în dimineaţa de Crăciun, pe la orele 8-9, încep să
colinde în cruciș cele vreo cincizeci de gospodării
din centrul satului, amplasate pe o parte şi alta
a străzii centrale. Colindatul de dimineaţă, ca un
adevărat spectacol destinat celor vreo două mii
de spectatori, care se adună în centrul satului
numit foarte sugestiv La Moşu-n deal, începe cu
o horă jucată de Ceata mare şi Ceata Moşului,
care se unesc, formând o singură ceată. Apoi,
ca la un semnal, pornesc să colinde gospodăriile
lăsate anume pentru ziua de Crăciun. Stăpânii
acestor case au bucuria de a primi în fiecare an
doi Moşi şi două cete. Abia când cetele ajung
să-şi inverseze teritoriile, colindatul propriuzis ia sfârşit. Începe lupta pentru supremaţie
dintre Moşi şi cetele acestora şi multaşteptatul
spectacol pentru publicul cartalean şi oaspeţii
acestora.
Ca adevărate genii benefice, Moşii îşi
arată la început gratitudinea unul faţă de altul,
făcându-şi diverse daruri, ca mai apoi ajutaţi de
armaşi/oşteni să înceapă lupta. Este prezentă
numerologia simbolică în desfășurarea triplă
a luptelor dintre Moşi. Cea de a treia bătălie
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trebuie să se soldeze cu înfrângerea unuia din
Moşi. Învinge cel mai puternic, mai isteţ şi mai
experimentat.
Un element relativ nou, preluat din satul
vecin Novoseliskoe (Satul Nou), este Baba. Masca
antropomorfă feminină apare în dimineaţa
zilei de Crăciun şi reprezintă răsplata pe care
o primeşte Moşul învingător în luptă. Baba e
un personaj haios, care făcând diverse şotii,
provoacă râsul în mulţimea prezentă.
Pentru comparație, prezentăm succint
Colindatul în ceată bărbătească, practicat relativ
diferit şi în localitatea vecină Novoseliskoe. Satul
este divizat de asemenea în două părţi, însă
spre deosebire de Cartal, aici se organizează trei
grupuri de flăcăi: două cete de fereastră: „una pe-o
parte de uliţă, alta – pe cealaltă” şi ceata numită
Moşul de casă. Când se apropie de casa unde
urmează să colinde: „aznagiul vine la fereastră
şi întreabă: «Moşu-n casă sau la fereastră?».
Dacă gazda răspunde: «În casă», vine moşul de
casă, iar ceata întâi merge mai departe. Dacă
răspunde «La fereastră», colindă ceata aceasta,
iar Moşul de casă nu vine aici. Ceata principală
e Moşul de casă. Colinda e cântată de toţi (1215 persoane). După ce colindă, stăpânul casei le
dă daruri şi ei pleacă mai departe. Înainte fetele
puneau flori de ceară la căciula unui colindător
(ibovnic, neam, vecin, verişor). În ceata Moşului
de casă unul era moş, altul – femeie (îmbrăcat
în haine femeieşti). Moşul are mască cu coarne.
Când toţi colindătorii cântau, Moşul cu Baba
tăceau. În acest timp Baba se îmbolnăveşte, cade
jos, Moşul o plânge, îi aprinde lumânarea. Baba
moare. La urmă moşul îi dă o măciucă, baba se
scoală, joacă amândoi. Cântă clarinetul, doba.
Dimineaţa cetele se întâlnesc în centrul satului

la horă. În sat se cântă colinde moldoveneşti şi
bulgăreşti. Moşul de casă, în trecut, era dator să
colinde bulgăreşte, căci bulgarii bătrâni cer ca
aceştia să le cânte colinde bulgăreşti. Dacă nu li
se cântau colinde bulgăreşti pentru toată ceata
era o mare ruşine” [20].
Toţi informatorii intervievaţi au menţionat
diversitatea, frumuseţea şi ineditul repertoriului
de colinde care sunt performate în localitaţile din
sudul Bugeacului. Şi astăzi în satul Cartal unii săteni
ştiu până la 10-15 colinde. În Arhiva folclorică
a AŞM sunt înregistrate peste 20 de cântece
ritualice de Crăciun din localitatea investigată.
Varietatea colindelor acestei zone l-a fascinat şi
pe etnologul Ovidiu Bârlea: „Moldova sudică şi în
continuare fâşia din extremitatea ei răsăriteană
(Basarabia) a dat la iveală un repertoriu destul de
bogat, cu variante pline şi bine rotunjite. Atare
densitate a repertoriului ar putea apărea ca o
consecinţă a conservatorismului ariilor laterale
sau ca o continuare a Munteniei subcarpatice
prin acele «părţi oltene» sau «Basarabia» lui
Mircea cel Bătrân, extremitatea de răsărit fiind
alcătuită în bună măsură din populaţia roită
de aici. Vizibile asemănări tematice – se pare
şi muzicale – ale repertoriului de aici cu cel din
Muntenia subcarpatică fac mai plauzibilă cea de
a doua ipoteză” [21, p. 373].

Transcriere muz. şi notografie: Gheorghe Nicolaescu.

Reproducem în continuare şi Colindul ăl mari
(de casă), cules de Eufrosinia Berlinscaia de la un
bătrân din sat, care a fost interpretat în trecut
de cete, de asemenea în cadrul acestui obicei,
şi care astăzi nu se mai regăseşte în repertoriul
Cetelor mari, având, după cum menţionează
informatoarea, o linie melodică dificilă pentru
reproducerea vocală. O variantă mai extinsă
a colindei a fost publicată în ziarul Dunărea
Creştină, oferită fiind de familia Botin [22, p. 3].
Colindul ăl mare (de casă)
M-am născut şi am crescutu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Doi meri nanţi şi-s minunaţi.
În grădină la doi meriu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Mi se face-un pom rotat.
Sus în vârful pomuluiu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Ardea-şi nouă lumânări.
Sus îmi arde, jos îmi cade,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Unde cade lac se faci.
Lac de vin, pârău de miru,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Dar în lac cine se scald’.
Scalda-şi Ilii, sfânt Iliiu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Se scaldără, se îmbăiar’.
Cu apă dalb’ se limpeziră,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu bun nir se niruir’.
Cu veşmânt se primeniră,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu veşmânt până-n pământ.
Mai de-a rând cu dumnealuiu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Scăld-aş Ion, Sfânt Ion.
Se scaldără, se îmbăiară,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu apă dalb se limpezir’.
Cu bun nir se niruiră,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu veşmânt se primenir’.
Cu veşmânt până-n pământu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Mai de-a rând cu dumnealui.
Scăld-aş Crăciun, sfânt bătrânu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Se scaldără, se îmbăiar’.
Cu apă dalb’ se limpeziră,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu bun nir se niruir’.
Cu veşmânt se primeniră,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
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Cu veşmânt până-n pământ.
Mai de-a rând cu dumnealuiu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Scaldă-aş icea ’cest domn bun.
’Cest domn bun, jupân (numele),
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu a lui dalbă jupâneas’.
Se scaldără, se îmbăiară,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu apă dalb’ se limpezir’.
Cu bun nir se niruiră,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu veşmânt se primenir’.
Cu veşmânt până-n pământu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
’Icea-n Doamne-i cest domn bun.
’Cest domn bun, jupân (numele),
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Cu a lui dalbă jupâneas’.
Ei să-mi fie sănătoşiu,
Oi, lerunda, lerui-leo, Doamnele,
Sus în gazdă la Hristos [14].

Transcriere muz. şi notografie: Gheorghe Nicolaescu

Colinda Doamnele (de gospodari, de casă,
numit astăzi şi Colindul ăl mare) este interpretată
actualmente de Ceata mare, care vine înaintea
Cetei Moşului.
Doamnele
Doamnele,
Icea-n ceas de curse
Ş-un ceas de domnie,
Doamnele,
Jur-p’ejur de mes’.
Doamnele,
Tot scaune drese,
Făclii dalbe-aprinse,
Doamnele,
Sus in cap de mas’.
Doamnele,
‘N salciu de argintu,
‘N sălciu cine şade?
Doamnele,
Bunul Dumnezeu.
Doamnele,
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Mai de-a rând cu elu,
Ion, Sfânt Ionu,
Doamnele,
Mai de-a rând cu el.
Doamnele,
Mai de-a rând cu elu,
Ilii, Sfânt Iliiu,
Doamnele,
Mai de-a rând cu el.
Doamnele,
Crăciun Sfânt
bătrânu,
Mai de-a rând cu elu,
Doamnele,
Icea-acest domn bun.
Doamnele,
Mai de-a rând cu elu,
Bun jupân Ionu,
Doamnele,
El cu doamna lui.
Doamnele,
Beau şi se
cinstescu,
Şi se dămuiescu,
Doamnele,
Din vechi, din
bătrâni.
Doamnele,
Şi din oameni
buniu,
Care mi-s mai mare,
Doamnele,
Mariaţii mari.
Doamnele,
Tu când te-ai
născutu,
Eu m-am perlegitu,
Doamnele,
‘N poală mi-ai căzut.
Doamnele,
Pe mâini te-am luatu
Şi te-am ridicatu,
Doamnele,
‘N înaltu-cerului.
Doamnele,
Şi te-am înfăşatu
‘N faşă de mătasă,
Doamnele,
‘N scutec de bumbac.
Doamnele,
Şi te-am botezatu
‘N apa lui Iordanu,
Doamnele,
Bun nume ţi-am pus.
Doamnele,
Şi te-am dăruitu,

Cer cu stele-n rându,
Doamnele,
Pământ cu norod.
Doamnele,
Cel, ce stăpâneştiu
Pământ să domneştiu,
Doamnele,
Icea-acest domn bun.
Doamnele,
El cu doamna lui
Fie-ar sănătoşiu,
Doamnele,
‘N gazdă la Hristos [13].

întreaga cultură tradiţională, vegheau asupra
respectării normelor sociale, fiind orientate
de sistemul de valori specific acestei societăţi.
Principiile valorice ale acestui drept obişnuielnic,
fidel tradiţiei, erau promovate conform unor
modele consacrate, considerate de către
mentalitatea tradiţională ca fiind foarte vechi şi
cele mai adevărate” [24, p. 107].
Prin urmare, valoarea obiceiului vizat rămâne
a fi inestimabilă, atâta timp cât concentrează în
esență diverse aspecte artistice, cutumiare, ale
folclorului literar, muzical, coregrafic şi mimetic.
Inventarierea,
documentarea,
cercetarea,

Transcriere muz. şi notografie: Gheorghe Nicolaescu

Existenţa mai multor colinde interpretate
pentru casă, gospodari, gazdă, ne motivează
să evidenţiem performarea în ordine ritualictemporală a Colindului ăl mare, similar
colindatului din Isaccea, jud. Tulcea (nordul
Dobrogei), unde se interpretează colindul
Moşoiul cu scăriţă, compus din trei părţi: „«Ici
acestor curţi», «Ici acest om bun», «Pe cel
luci de mare»” [23]. Prin urmare, mărturiile
informatorilor vizavi de populaţia satului
formată din români veniţi din Dobrogea, expuse
la începutul demersului respectiv, argumentează
pe deplin originea istorică a acestei străvechi
forme de cultură tradiţională.
Analizând dinamica desfăşurării colindatului
cu măşti antropomorfe în ceată bărbătească,
observăm că fenomenul în cauză este un
spectacol insolit, în care îşi dau concursul
aproape toţi locuitorii satului, care, pe de o
parte, esenţializează o instituţie care educă
tineretul, îl iniţiază în obiceiurile comunităţii,
dictându-i un comportament adecvat ritualului,
iar pe de altă parte, aceste manifestări reprezintă
nişte competiţii artistice între taberele de
colindători, fiecare confrerie străduindu-se
să deţină poziţia dominantă. Referindu-se la
aspectul instructiv-educativ al cetei de flăcăi,
etnologul Varvara Buzilă concluzionează: „Până
la apariţia legilor scrise, dar în bună parte şi după
aprobarea pravilei, instituţiile sociale, constituite
şi esenţializate în aşa mod încât să articuleze

conservarea, punerea în valoare şi promovarea
fenomenului respectiv în starea lui genuină
(in situ), reprezintă prevederile actuale ale
tezaurizării patrimoniului cultural imaterial.
Implementarea reuşită a acestor obiective
depinde, în mare măsură, de fiecare dintre noi.
Datoria noastră, atât a cercetătorilor, cât şi a
actanţilor acestei manifestări etnofolclorice,
consistă în conservarea valorilor estetice şi a
caracterului ritualic al Colindatului în ceată
bărbătească, fără a-i periclita integritatea miticomagică.
Referințe bibliografice
19.Arhiva personală, 2006; Orlovca (Cartal) – Reni –
Odesa; inf. I. V. Chironachi, 49 ani; culeg. M. Cocieru.
20. AFASM, 1967, ms. 175, p. 24; Novoseliscoe (Satul
Nou) – Reni – Odesa; inf. Dumitru P. Alexi, 35 ani; culeg.
N. Băieşu.
21. Bârlea, Ovidiu. Folclor românesc. Vol. I. Bucureşti:
Minerva, 1981. 496 p.
22. Colindul cel mare (de casă) de la Cartal, oferit
redacţiei de familia Botin. În: Dunărea Creştină: Supliment
al revistei „Alfa şi Omega” pentru sudul Basarabiei. 1999,
anul I, nr. 2, p. 3.
23. Un obicei unic în România. „Moşoiul cu scăriţă”. Radio
România Constanţa, 2016, 19 decembrie. Mod de accces:
http://radioconstanta.ro/2016/12/19/videotulcea-unobicei-unic-in-romania-mosoiul-cu-scarita/ (vizitat la:
10.06.2017).
24. Buzilă, Varvara. Ceata flăcăilor şi Hora satului
– instituţii tradiţionale de afirmare a culturii socionormative. În: Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie,
Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. 2014, Volumul 21 (34), pp.
107-124.

Profesorii noștri

”De fapt, înainte de toate a fost instrumentul. Pianul!”
Ana-Maria ȘTEFAN

„..

A început să studieze pianul încă de
la frageda vârstă de 5 ani, în cadrul grupei
pregătitoare la Școala de Arte „A. Stârcea” din
Chișinău, orașul natal, iar la vârsta de 6 ani a fost
admisă la Liceul Republican de Muzică „E. Coca”,
actualmente „Ciprian Porumbescu” din Chișinău.
Despre începuturi Manea Galina ne povestește
următoarele:
„Cu un an mai devreme, sora mea începuse
să facă studii la vioară și pentru că sora mea
dintotdeauna a fost un exemplu pentru mine,
mi-am dorit și eu să cânt la un instrument. De
fapt, înainte de toate a fost instrumentul –
pianul. Atunci când familia mea s-a mutat întrun apartament nou, (eu pe atunci având 3 ani),
în acel apartament se afla deja o pianină rămasă
de la foștii proprietari. Deci e clar că de mică
eram atrasă de acel instrument. La vârsta de
6 ani tatăl meu m-a dus de mână la examenul
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de admitere la Liceul Republican de Muzică „E
Coca” (actualmente Ciprian Porumbescu”), din
Chișinău unde am fost admisă la catedra de pian.
De aici încolo drumul meu era predestinat.”
Astfel, după 12 ani de studiu, a fost admisă
în cadrul Academiei de Muzică „G. Muzicescu”,
așa cum se numește astăzi Academia de Muzică
și Arte Plastice, unde a studiat pianul în cadrul
catedrei de pian. După absolvirea studiilor, și-a
început cariera pedagogică la Școala de Muzică
nr. 6, ca profesor de pian al grupei pregătitoare.
Au urmat Liceul „I. Creangă”, Școala de Arte „ A.
Stârcea” și Institutul de Arte din Chișinău, unde a
fost lector la catedra de „Teoria și Istoria Muzicii”.
„Din prima zi mi-a plăcut să lucrez cu copiii.
Este miraculos să observi cum evoluează un
copil, cum de la primii „pași” nesiguri, de la
primele clape atinse cu sfială, se transformă întrun pianist. Cred că același sentiment îl trăiește
un grădinar priceput care știe să crească dintrun firav lăstar o tufă de trandafir plină de flori,”
mărturisește Manea Galina.
În prezent activează ca profesor de pian în
cadrul Centrului Cultural Județean Constanța
„Teodor T. Burada”, secția Cultural Educativă,
catedra Instrumente, clasa Pian, având la
momentul actual 23 de cursanți cu vârste

cuprinse între 6 și 23 de ani.
„Toți sunt talentați, diferiți, fiecare cu sclipirea
sa personală. Consider că toți copiii sunt talentați.
La prima ședință nu încerc să caut dacă elevul
are talent muzical sau nu. În general, dacă există
pasiune pentru muzică, pentru pian, orice copil
sau adult poate avea rezultate bune. Nu neapărat
talentul contează atât de mult cât contează
dorința de a studia, perseverența, ambiția și nu

în ultimul rând implicarea părinților în acest
proces. Suportul părinților este uneori crucial și
face diferența. Și eu l-am avut pe bunicul meu, (a
predat vioara), care a stat ore în șir lângă mine în
timp ce exersam la pian. Formula unei reușite în
acest domeniu este de 1% talent + 99% muncă.

Așa îmi spunea prima profesoară de pian. La
această formulă aș mai adăuga și interesul către
artă în general. Arhitectura, pictura, literatura,
muzica vocală, toate sunt surse de inspirație
pentru un pianist. Nu e suficient să ai o tehnică
strălucită, contează mult să ai ce transmite
celor care te ascultă atunci cânt interpretezi o
lucrare. Cum poți cânta Debussy fără să știi ce
înseamnă impresionism în pictură? Personal,
dintotdeauna am fost atrasă și de pictură și de
istoria artei,” mai spune Manea Galina.
Din dorința de a cunoaște cât mai
multe, a urmat o a doua facultate de „Design
vestimentar”. Având studii superioare în acest
domeniu, ne mărturisește că știe cum să facă o
schiță artistică, un desen tehnic, să conceapă
un produs, să facă tipare, să croiască și să facă
un produs cap coadă. Mai mult decât atât, a
practicat meseria de designer timp de doi ani
în cadrul unei fabrici textile din Iași. În cele din
urmă s-a reîntors la prima pasiune – pianul, la
catedră, acolo unde se simte împlinită din punct
de vedere profesional.
Mamă a două fete, îi place să petreacă
timpul liber cu familia și încearcă pe cât posibil
să ofere și să transmită tot ce are mai bun
copiilor săi, așa cum au făcut-o părinții și bunicii
săi. Se consideră o persoană introvertită, îi place
mai mult să asculte poveștile altora decât să le
dezvăluie pe ale sale, caută mereu să învețe
ceva nou, iar atunci când timpul îi permite îi
ascultă în tihnă pe artiștii pe care îi apreciază:
pianiștii Kathia Buniatishvili, Evgeny Kissin,
tenorul Placido Domingo sau operele marilor
compozitori pe care îi îndrăgește precum:
Chopin sau Rchmaninov.

Foto: Iulia PANĂ
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Românii sunt pretutindeni

Națiunile Unite la sfat cu Titulescu
Margareta DONOS, Elveția

La 75 ani de la construcția multilateralismului,
când Organizația Națiunilor Unite își lua puțin
avânt pentru a participa mai mult și mai bine la
mersul lumii, un virus cu numele Covid 19 avea
să provoace pandemie mondială.
La Organizația Națiunilor Unite marcăm al
doilea an de când Palatul Națiunilor arată ca o
corabie eșuată într-un parc frumos cu arbori
vechi și decorat cu monumente diverse oferite
de statele membre. Este un parc gol-goluț,
îmbrăcat în straie de sărbătoare. Arhitectura
Palatului Națiunilor cu materialele și metodele
de calitate înaltă, care au servit la construcție,
așezat în această grădină verde este oglindirea
permanentă a triumfului multilateralismului
în relațiile internaționale care trebuia să aducă
pacea între popoare peste tot în lume. În unele
regiuni s-a reușit, în altele mai puțin. Pandemia
mondială avea să frâneze pe alocuri și să pună
capăt în alte locuri activităților atât de necesare
a organizațiilor internaționale. În situație de
pandemie mondială cu mulțimea de incertitudini
și măsuri sanitare severe, pentru a nu pierde firul
mergem să citim din Nicolae Titulescu.
Soarta lui Nicolae Titulescu poate fi
comparată cu soarta ONU de astăzi. Primul a
fost apreciat și recunoscut drept diplomat fidel și
negociator cu principii și valori care a reușit acolo
unde foarte mulți au eșuat, care caută să pacifice
continentul european prin negocieri. Titulescu a
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fost izolat politic în propria țară și a fost nevoit să
ia calea exilului.
După mai multe succese în ultimele decenii,
Națiunile Unite și alte organizații din sistemul
ONU sunt izolate, activitățile reduse, proiecte
și misiuni suspendate, speranțe frânte. De
la apariția virusului, Organizația Mondială a
Sănătații este permanent discreditată și criticată.
Ultimul raport al experților internaționali, care
au efectuat cercetări suplimentare în China
pentru a determina originea virusului – nu
este recunoscut de câteva țări. Întreg sistemul
onusian este exilat într-o altă formă de activitate,
iar multilateralismul este izolat parțial ori pe
alocuri ignorat total. Geopolitica a depășit criza
sanitară.
Așezat în parcul organizației, marele
diplomat nu admiră lacul, nu privește zăpada
de pe Muntele Alb, ba nici chiar cartierul cel
mai scump din oraș cu vilele lui somptuoase. El
fixează Palatul Națiunilor, el scrutează atent ONU
și exact precum un an în urmă expresia feței lui
pune aceeași întrebare: încotro mergi, Omenire?
Chiar și pentru un diplomat cu experiență, un
luptător pentru pace și suveranitate – ceea ce se
întâmplă astăzi este o enigmă. Eu deseori stau de
vorbă cu Titulescu, adică mă așez lângă el și caut
un răspuns la atâtea întrebări. De un an de zile,
Titulescu este singur în acest loc destinat pentru
negocieri internaționale și soluții multilaterale. Și

noi suntem singuri – singuri în fața incertitudinii
și neînțelegerii. În acest al doilea an de pandemie
așteptam ca Buna Vestire să ne aducă cea mai
mare veste: dispariția virusului.
Când este pierdut în diverse niveluri de
izolare cu suprimări a libertăților, când trăiește
ora stingerii și interdicția de a părăsi domiciliul –
omul caută să înțeleagă. Toți împreună am crezut
că ne-am ispășit păcatele, că ne-am schimbat
comportamentul și că am meritat să se întoarcă
natura cu fața la noi. Dar, geopolitica a depășit
natura.
Oare ce decizii ar fi luat Nicolae Titulescu
în condițiile pandemiei mondiale, dar și a stării
lumii de astăzi? Diplomația, răbdarea, nivelul
de instruire, dorința de pace ar rezista oare
intereselor naționale și geopoliticii? În acest
aprilie de pandemie, 23 șefi de stat au cerut de
la Directorul Organizației Mondiale a Sănătății
să fie semnat „un tratat de pandemie” ori altfel
spus instaurarea unei ordini mondiale sanitare
noi ... pentru următoarea pandemie. Titulescu,
din poziția de observator, lansează un mesaj:
bine ați venit în lumea din care sunt excluse
logica si bunul simț !
Să aveți o primăvară care să vă aducă doar bucurii!

Conviețuiri

Aspecte ale folclorului tătarilor din Dobrogea(l)
Anastasia DUMITRU

Dobrogea este considerată un mozaic etnic,
un model de convieţuire paşnică. Folclorul
este o dovadă a multiculturalității şi a armoniei
din această zonă de graniţă unde nu numai
toponimele sunt mărturii ale existenţei tătarilor
în Dobrogea, ci şi unele specii narative în versuri
şi în proză conţin elemente ale eposului eroic,
ale cântecului şi legendei istorice. Există multe
legende geografice şi mitologice, menţionate de
Eugenia-Doina Gemală, în Legende din ţinuturi
dobrogene sau de Gh. Barbu, D. Ciurea, E. Jiga,
în cartea Dobrogea - sâmbure de legendă care
atestă sincretismul religios din zona galeriilor de
la Murfatlar (legenda Templului din muntele de
cretă) ori popasul lui Koyun Baba, eroul popular

şi civilizator, un iniţiat care descoperă locul unde
a fost îngropat Saltîk Baba, devenind un topos
sacru.
În lucrarea de faţă nu voi identifica elementele
multiculturalității, ci mă voi axa pe studiul bogăţiei
folclorului, aşa cum reiese din cartea Ghizelei
Suliţeanu, care a publicat valorosul studiu bilingv,
româno-tătar, Din folclorul muzical al tătarilor
dobrogeni, volum apărut la Editura Kriterion, Cluj
Napoca, în 2014, cu sprijinul Uniunii Democrate
a Tătarilor Turco-Musulmani din România şi a
Departamentului pentru Relaţii Interetnice din
cadrul Guvernului României. Din prefaţă, aflăm
că demersul de a aduna folclorul muzical al
tătarilor dobrogeni este rodul a cinci decenii de
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muncă a cercetătoarei Ghizela Suliţeanu. Încă
din 1953, etno-muzicologul a căutat informaţii
prin satele Dobrogei, apoi le-a încadrat în mai
multe arii tematice: Ballar Folklori / Folclorul
copiilor; Ramazan Cirlari / Cântece de Ramazan;
Cenaze Ağitlari / Cântece funebre; Toy Dürkîlerî
/ Cântece de nuntă, pe care le-a sintetizat, dând
toate datele despre informatori (localitate,
vârstă, data culegerii). Ghizela Suliţeanu a
cules un vast material folcloric între anii 19531962, parţial finisat în 1967, dar neprelucrat în
totalitate, a urmat transcrierea pe portativ a
materialului muzical şi a textelor de pe benzile
de magnetofon, fiind traduse apoi în română.
Traducerea şi transcrierea textelor au fost
realizate, după confruntarea cu materialul cules
pe teren, de Sebat Husein şi verificat de Ali Nagi
Geafer, dar abia în 1998 s-a reluat organizarea
acestui studiu.
În prefaţa semnată de prof. univ. dr. Nuredin
Ibram sunt aduse în prim-plan aspectele din viaţa
tătarilor, dar şi principalele lor probleme cărora
le-au făcut faţă cu bine. Într-adevăr, aflăm că,
deşi tătarii din Dobrogea duceau un trai modest:
aveau cel mult două camere, din care o cameră
folosită şi ca bucătărie, ei ştiau să se bucure
de viaţă, de aceea la evenimentele esenţiale
îşi căutau vestimentaţia aleasă: paftalele de
argint, caftane de mătase, basmale cu mărgele
în faţă şi practicau ritualurile străvechi. ,,Tătarii
au trecut cu demnitate prin provocările
existenţiale”, scrie Nuredin Ibram.1 Pentru a
combate analfabetismul, după 1944, tătarii din
România au frecventat şcolile şi au început să
citească revistele de cultură care apăreau cu
scrierea arabă, turcă şi română. Aşa s-a format o
elită alcătuită din medici, economişti, profesori,
lingvişti prestigioşi care au promovat valorile
intelectuale ale etnicilor tătari, integrându-se în
viaţa culturală, pe care i-am reperat şi în paginile
revistei Emel, conduse de scriitoarea Guner
Akmolla.
Studiul introductiv şi anexele studiului
Din folclorul muzical al tătarilor dobrogeni
evidenţiază importanţa amprentei culturale
lăsate de tătari în ţinutul dintre Dunăre şi Marea
Neagră. Făcând o analiză diacronică, Ghizela
Suliţeanu aminteşte de primul val al migraţiei
tătarilor, citându-l pe Dimitrie Cantemir care
atesta prezenţa triburilor nogaice: Orak-Uglî
şi Orumbet-Uglî ce populaseră în acea vreme
Bugeacul. ,,Urmaşii direcţi ai acestora locuiesc
astăzi în mijlocul şi nordul Dobrogei. În prezent,
în Dobrogea locuiesc aproximativ 20.377 de
1. Din folclorul muzical al tătarilor dobrogeni, Editura
Kriterion, Cluj Napoca, 2014, p. 5.
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tătari, cuprinzând alături de cele două mari
ramuri etnice principale denumite după locul de
origine: Nogai (Stepa nogaică) şi Krîm (Krimeea)
şi alte ramuri mai puţin numeroase, astăzi
pe cale de dispariţie: kurzii, kirghizii, kerîşii,
qarabaşii, cerkezii, taţii, concentrându-se astfel:
nogaii în raioanele Medgidia şi Tulcea, krîmii
în raionul Negru-Vodă şi mai puţin Medgidia,
iar restul amestecaţi printre aceştia, câte una
sau două familii la un grup de sate.”2 Autoarea
studiului cercetează folclorul celor două ramuri
mai importante: nogai şi krîm, alegând centrele
reprezentative din comunele: Ciocârlia de Jos
şi Cogealia (Valea Neagră) din Medgidia pentru

Bătrân tătar din Dobrogea -1930.
Fotograf Kurt Hielscher

nogai şi comuna Tătaru-Comana din raionul
Negru-Vodă pentru krîm, făcând culegeri şi în
satele: Ciocârlia de Sus, Valea Dacilor, Ovidiu,
Osmancea, Hagieni, Albeşti, Negreşti şi în oraşele
Medgidia şi Constanţa din care înţelegem felul
de viaţă, obiceiurile şi faptele „din bătrâni”
moştenite de tătari. Autoarea constată că în
aceste localităţi se mai păstrează autoritatea
,,judecăţii populare”, cel mai vârstnic bărbat
fiind ascultat în situaţiile-limită prin care trece
comunitatea.
2. Ibidem, p. 13. Autoarea citează datele din Breviarul
statistic al R.P.R. din 1950 al Institutului Central de
Statistică din Bucureşti, consemnează 20.253 suflete după
naţionalitate şi 20.377 după limba maternă. Conform
datelor recensământului din 2002 s-au declarat tătari
23935 persoane şi turci 32.098 persoane.

Dispariţia sau readaptarea unor
străvechi obiceiuri

Ghizela Suliţeanu identifică aspectele
folclorului tătar, în special, cele poetice şi
muzicale, prilejuite de sărbătorirea nunţii,
a botezului şi a evenimentelor de peste an,
sărbătorile calendaristice, clăcile, şezătorile,
petrecerile copiilor cu obiceiurile, jocurile şi
cântecele lor până la marea trecere - ceremonia
funebră, unele dintre ele în pericol de dispariţie.
Cercetătoarea citează opinia lui Idris Asan, de 62
de ani, care e o poruncă impetuoasă de păstrare
a tradiţiei: „Toate tătăreşte, trebuie să ştii dacă
eşti flăcău. Ori cânţi, ori joci, ori pehlivănie. Altfel,

Tătar – Anatol Magrin.
Album de Dobruja

nu ie cum trebuie”.3 Unele datini se pierd fiindcă,
pentru generaţiile noi, ele sunt lipsite de sens, iar
altele sunt refăcute de autorii anonimi şi colectivi,
cântăreţii recunoscând ,,Au fost trei strofe, eu am
compus cinci” sau, alteori, adaptează melodii.
,,Personalitatea informatorului intervine în
limitele unei comportări creatoare tradiţionale
faţă de fenomenul folcloric folosind mijloacele
artistice potrivite”,4 susţine culegătoarea de
texte populare. Este remarcat şi caracterul păgân
al majorităţii obiceiurilor care au reminiscenţe de
străvechi credinţe şamanice în care mentalitatea
primitivă căuta explicarea fenomenelor naturii
şi a altor fenomene înconjurătoare, necesitatea
3. Din folclorul muzical al tătarilor dobrogeni, p. 22.
4. Ibidem, p. 24.

organizării sociale, a apărării vieţii omeneşti de
boli, de moarte, de duşmani, de fiare, probleme
de existenţă faţă de care religia islamică ulterior
s-a dovedit neputincioasă a le putea rezolva, aşa
cum s-a întâmplat şi cu folclorul românilor, cel
precreştin care a fost asimilat. Pentru a îmbuna
unele manifestări ale naturii, omul simplu
recurgea la descântece. Autoarea studiului nu le
numeşte descântece, aşa cum suntem obişnuiţi
cu folclorul românilor, ci le spune obiceiurile
străvechi, ,,cântece” practicate noaptea,
între apusul şi răsăritul soarelui, puternică
reminiscenţă a cultului lunii, atât de venerată de
popoarele orientale.
Unele dintre cauzele care au dus la dispariţia
datinilor au fost evenimentele sociale, începând
încă din perioada dintre cele două războaie
mondiale şi imitaţia unor elemente moderne
care mută esenţa conţinutului străvechi al unor
obiceiuri, tinerii apreciind numai senzaţionalul,
aparenţa şi caracterul de spectacol ca în cazul
obiceiurilor care folosesc anume deghizări:
Sarî eşkî, Şuwal, Ndemezi. ,,Chiar la obiceiurile
agrare ca acele de primăvară şi secetă: Nawrez,
Sutqadîm, Paparuda, Gawîn care aveau un scop
precis, sensul textului era în multe locuri confuz
atât pentru executanţi, cât şi pentru asistenţă.
Mişcarea culturală de o amploare deosebită care
a apărut după cel de-al Doilea Război Mondial,
prin schimbarea aproape completă a vieţii
orientalilor dobrogeni, a determinat dispariţia
multor obiceiuri. Majoritatea obiceiurilor
erau practicate în trecut de către tineret, iar
astăzi această condiţie apare tocmai ca o
autodesfiinţare a obiceiurilor, tinerii având mult
mai variate şi interesante prilejuri de petrecere
oferite de realitatea înconjurătoare”,5 constată cu
amărăciune cercetătoarea. Pentru a argumenta
această opinie, se referă la obiceiul Kureşului,
străvechi prilej de luptă liberă tradiţională
practicat în trecut cu prilejul anumitor sărbători
ca: Tepreşul, sosirea verii sau luarea miresei din
casa părintească, obicei care s-a transformat
astăzi mai mult într-o întrecere sportivă. Kureşul
s-a extins şi la tinerii români, care îl învaţă de
la tătari, devenind un sport de masă, întâlnit şi
pe stadioanele oraşelor dobrogene. ,,Premiile
şi condiţiile, tehnica luptei, au rămas aceleaşi.
Berbecul se oferă celui mai abil luptător, iar câte
unul sau două bairacuri, premii pentru următorii
doi învingători.”
Ghizela Suliţeanu constată că Asuré este
un obicei complet dispărut de prin 1940 şi
numai foarte puţini oameni şi-au mai amintit
5. Ibidem, p. 25.

25

de el. Se practică în a zecea zi a lunii Asuré,
prima lună a anului. La origine pare să fi fost un
obicei agrar peste care s-a suprapus povestirea
tragicei întâmplări a morţii celor doi nepoţi ai lui
Mohamed: Hasan şi Husein. Cântecul era executat
de către „înţelepţi” (hafuzi) care circulau din sat
în sat. Aceia despre care am căpătat informaţii
erau pe cât de înţelepţi pe atât de nevoiaşi, iar
unii orbi. Aceştia colindau satele, umblând din
curte în curte, însoţiţi de câte un discipol mai
tânăr. Duceau în mână o prăjină (de aproximativ
doi metri) de fier denumită aşa, în vârful căreia
era o semilună şi o stea. Ei cântau afară în dreptul
uşii după care femeia gazdă turna apă în cornul
semilunii, de unde toţi ai casei sorbeau apoi câte
o înghiţitură. Înainte de a pleca era dăruit cu
un şervet brodat pe care gazda îl agăţa de uşă.
Uneori era dăruit şi cu bani.
În anexe, cercetătoarea mai prezintă
câteva ceremonialuri dispărute. Sărbătoarea
Oraza Bayram cuprindea un întreg ciclu de
obiceiuri. Alături de sărbătorirea nunţii, Oraza
Bayram era sărbătoarea cea mai fastuoasă a
poporului tătar. Întreaga lună a Ramazanului,
pregătitoarea acestei sărbători, este, de fapt,
deţinătoarea diferitelor şi frumoaselor obiceiuri.
Şi aici putem observa o interesantă suprapunere
şi întrepătrundere a unor obiceiuri strict
nereligioase cu altele peste care religia şi-a pus
amprenta sa. Această semnificaţie pare cu totul
estompată de obiceiurile ce au loc în timpul
lunii Ramazanului Siyîldanay, Sarî eşkî, Temgid şi
Şuwal, datini profane cu un conţinut şi sens cu
totul departe de vreo interpretare religioasă ca
aceea a primirii Coranului. Autoarea studiului
menţionează că aceste obiceiuri se practicau
exclusiv noaptea în trecut (şi astăzi încă de o
parte din generaţia matură) se obişnuia ca în
timpul lunii Ramazan să se ţină un semi-post,
prin aceea că mesele nu aveau loc decât noaptea

Foto: Iulia Pană

26

(după apusul soarelui) restricţie la care nu erau
supuşi copiii până la 8-9 ani. Copiii obişnuiau
să se adune după apusul soarelui în apropierea
geamiei, de unde pândeau apariţia primei stele şi
a preotului în minaret vestind încetarea postului,
după care fericiţi, gălăgioşi, alergând şi săltând,
fugeau spre casă strigând pe uliţe şi pe la case
bucuria începerii mesei gustoase cu preparate
tradiţionale: şiborek, kîygaşa, ulqum, qîyîq etc.
Ei strigau: ,,Okîdî, baqîdî, şiy-borek qoqîdî!” (,,A
strigat, a alergat, şiborek a mirosit!).” A treia
zi a lunii Ramazan, băieţii, între 8 şi 17 ani, se
adunau în grupuri variind între 4 şi 12 copii şi
practicau Şiyilldamay, colindatul când îşi alegeau
un „başlarî” care ducea coşul necesar darurilor
primite: ouă, şervete sau bani. La sfârşitul
colindatului, care poate dura mai multe nopţi la
rând (aceasta depinde de întinderea satului şi
de numărul cetelor colindătoare), darurile sunt
împărţite în mod egal. Obiceiul Şarî eşkî (Capra
galbenă) încă se mai practică pe alocuri după a
zecea zi de Ramazan. Elvida (la revedere), ritual
dispărut, încheia obiceiurile de Ramazan prin
colindatul copiilor.
(va urma)
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Evocări

Sub semnul lui Ovidiu
Alexandru CONSTANTINESCU

Nu demult s-au împlinit 2050 de ani de
la nașterea poetului latin Publius Ovudius
Naso, ”genius loci” al vechiului Tomis și spirit
tutelar al Constanţei de astăzi, primul rapsod
al meleagurilor noastre dintre bătrânul Istros
şi Pontul Euxin, pe care a înflorit spiritualitatea
greco-romană, din care și noi ne tragem sevele
împreună cu celelalte popoare ale Europei
din care am făcut parte întotdeauna și la care,
în sfârșit ne-am întors. Cinstirea lui Ovidiu de
către urbea tomitană este reprezentată prin
impunătoarea statuie a sculptorului italian
Ettore Ferrari, originar din antica Sulmona, locul
de naștere al lui Ovidiu, care veghează Constanţa
din anul 1887 și prin faptul că Universitatea
constănțeană poartă numele său.
Și să nu uitam că atunci când s-au sărbătorit
2000 de ani de la nașterea lui Ovidiu, poetul
constănțean Grigore Sălceanu, profesorul nostru
de limba franceză la Liceul Mircea cel Bătrân, a
scris tragedia ‘Ovidius’ jucată cu mult succes pe
scena constănțeană și nu numai. Promoția 1959
a Liceului Mircea cel Bătrân, actual colegiu, a
păstrat dealungul anilor nu numai tradiția de a ne
întâlni periodic, colegi și foști profesori, pentru a

reînvia frumoșii ani ai adolescenţei înaripate de
idealuri realizate mai mult sau mai puțin, ci și
puternicul sentiment al prieteniei, care ne face
să păstrăm legătura unii cu alții, să ne întâlnim
cu mare plăcere cât mai des și să creem prilejuri
pentru astfel de întâlniri. La fiecare cinci ani
obișnuiam să organizăm o întâlnire cu colegii
din cele trei clase ale promoţiei 1959, împreună
cu profesorii care mai erau în viață. Fiecare
întâlnire, de obicei în luna septembrie, avea loc
la liceu, unde se striga catalogul și se rosteau
speech-uri de către elevi, vechii profesori și
directorul liceului din acel an. Tot cu acel prilej
făceam poze în faţa liceului cu toți participanții,
elevi și profesori. Urma o masă la un restaurant,
de obicei în Mamaia, ocazie cu care toastam
pentru sănătatea tuturor și depănam amintiri
care mai de care mai haioase. Dar timpul a
trecut căci ”fugit ireparabile tempus”, după cum
spune un alt poet latin, Vergilius, anii tinereții se
îndepărtează neîncetat, iar dascălii noștri pe care
nu-i uităm, au trecut unul după altul în lumea
umbrelor.
Constănțeni fiind am simțit nevoia să punem
aceste relații și întâlniri ale noastre sub semnul
27

unui spirit tutelar, poetul latin Publius Ovidius
Naso, primul rapsod al Tomisului nostru natal.
Am luat această inițiativă, mai cu seamă având
în vedere că singurul nostru profesor în viață era
cel de limba latină, Traian Lazarovici, cu care ne
întâlneam cu bucurie la agapele noastre, și nu
numai, care la vârsta senectuții încă ne încânta
cu vioiciunea și spiritul său, dar mai ales cu
bucuria de a se reîntâlni cu vechii lui discipoli,

care întotdeauna l-au înconjurat cu mult repect
și considerație.
La întâlnirea de 45 de ani de la absolvirea
liceului am decis împreună să punem umărul
spre a valorifica munca de o viață a Profesorului
Traian Lazarovici, care s-a străduit să readucă în
atenția contemporanilor săi câteva nestemate
ale retoricii, prozodiei și artei poetice latine.
Prin aceasta, însă, noi nu înapoiem dascălilor
noștri ceea ce ei ne-au dăruit. Noi dăruiam la
rândul nostru, altora, din darul pe care l-am
primit.
Cu acest prilej, doi dintre colegii noștri, Topor
Petru și Vasiliu Eugen, reprezentanți ai editurii
constănțene Europolis, au propus un proiect
editorial intitulat De amiciția ( Despre prietenie),
după titlul uneia din cele mai cunoscute opere
ale filozofului și oratorului latin Cicero, nume care
definește în chipul cel mai fericit sentimentele și
aspirațiile care îi unesc pe absolvenții promoției
1959, proiect care are drept scop editarea unor
traduceri din autorii latini ale profesorului Traian
Lazarovici, mai cu seamă din opera lui Ovidius,
ca o modestă contribuție la jubileul aniversării
nașterii marelui poet. Precizez că majoritatea
lucrărilor nu au mai fost traduse în limba română
direct din limba latină, sau au fost traduse
fragmentar. Acest proiect editorial s-a dorit a fi
expresia frustrării pe care generația noastră o

resimte constatând că pragmatismul, în forma lui
cea mai vulgară, câștigă teren și înlătură din calea
sa, cu brutalitate, orice idee generoasă, el vrea să
dovedească faptul că progresul nu se întemeiază
doar pe civilizație, ci în primul rând pe cultură și
pe acea ”virtute” despre care vorbește Cicero și
căreia noi îi atribuim sensul de tărie de caracter.
Intradevăr, primul opus din proiectul mai sus
menționat, tipărit la editura Europolis a fost
celebrul discurs ciceronian Despre
Prietenie, continuat cu operele lui
Ovidius ”Ars Amandi” ”Remedia
Amoris”.
Tot în cinstea jubileului ovidian,
promoția noastră a sponsorizat
emiterea unei medalii având
inscripționate pe avers ”Proiect
editorial De Amiciția’ promoția 1959
Liceul Mircea cel Bătrân Constanţa”,
iar pe verso statuia lui Ovidius din
piața cu același nume. Proiectul ”De
Amiciția” a rămas deschis pentru
oricare dintre colegii noștri care vor
dori să publice orice gen de literatură.
La fiecare întâlnire editura
Europolis publica o mică broșură în
care erau menționate componenţa
promoției 1959 și numele profesorilor noștri.
Reproduc în continuare două din aceste broșuri,
conținând două eseuri scrise de regretatul nostru
coleg Eugen Vasiliu, profesor de limba română
si publicist, care a fost ultimul nostru leader
și care s-a îngrijit de organizarea întâlnirilor
noastre. Aceste eseuri de excepțională calitate
artistico-literară concentrează în mod desăvârșit
sentimentele noastre nealterate de trecerea
timpului, de adolescenți întârziați într-o lume
care se schimbă cu repeziciune.
Și pentru a rămâne sub același spirit tutelar,
se cuvine să încheiem cu ultimele versuri ale
tragediei Ovidius scrisă de regretatul nostru
profesor Grigore Sălceanu, acum 50 de ani,
la împlinirea a două milenii de la nașterea lui
Ovidius :
Adio scump Ovidiu, eternul Romei bard
În versurile tale comori de gânduri ard
Cu ele în cetatea de marmură revin
Ca un etern omagiu poporului latin
Ovidiu soare-al Romei, de August exilat.
Voi da de veste lumii c-ai fost un împărat./…/
Și spune tuturora că Tomisul, cetatea,
În care ani de-arândul și-a dus singurătatea,
Se va mândri de-a pururi că falnicul ei zid
A răsunat de paşii poetului Ovid.

Supratitlu

Man Ray – artistul poet al camerei obscure
Iulia PANĂ

The Gift, 1921 - Man Ray

„Am evitat în mod voit toate regulile. Am
amestecat cele mai ciudate produse, am folosit
filmul cu mult peste întrebuințările lui la acea
dată, am comis crime atroce împotriva chimiei și
fotografiei.”Man Ray
Denumit de către Cocteau „marele poet al
camerei obscure”, Man Ray și-a legat numele
de numeroase aspecte ale artei moderne, mai
ales în domeniul artei fotografice, al istoriei
cinematografiei și al filmului experimental.
Lucrările sale înnoitoare și abstracte, în tehnicile
solarizației, „rayografiei” (denumire inspirată de
propriul său nume, pe care a dat-o „fotogramei”)
și al colajului, create sub impresia conexiunilor
sale cu artiștii suprarealiști, i-au adus o
recunoaștere mondială. Numeroasele portrete
fotografice ale artiștilor contemporani cu el au
rămas un document grăitor al vieții culturale din
Parisul anilor 1920.1
Născut în1890 în Philadelphia– Man Ray,
numele la naștere - Michael Radnitzky, a fost un
fotograf, regizor de film și artist plastic american,
de origine evreu, apropiat de curentele
dadaismului și suprarealismului, care a trăit și
activat cea mai mare parte a timpului în Franța
pînă la moartea sa în 1976.
Crescut într-o familie de muncitori, capătă

îndeletniciri oarecum artistice, datorate
confecționării de haine de către părinți din
peticele –resturile de stofe aduse de tătăl său de
la fabrică de textile unde lucra.
Deși Man Ray și –adorit detașarea de
trecutul familiei sale, numeroase elemente
din meșteșugul croitoriei și-au găsit ulterior
amprenta în arta sa: manechini, fierul de călcat,
mașini de cusut, ace de cusut, ace de siguranță,
ațe, resturi de stofe, etc. Istorici de artă au
semnalat asemănări între colaj și tehnicile și
stilurile sale de pictură și croitorie.
Studiază la Liceul de băieți din Brooklyn
(Brooklyn’s Boys High School), timp în care este
preocupt de artă și vizitează muzeele locale de
artă, studiind picturile vechilor maeștri. Capătă
o bursă pentru arhitectura la Universitatea
Columbia. Spre dezamăgirea părinților, el a
preferat să se ocupe cu pictura. Ramâne în casa
părintească într –o cameră- studio, încercând
să evolueze pictând tablouri comerciale și
ilustrații tehnice pentru mai multe companii
din Manhattan, pe care le vinde pentru a se
întreține. La „Galeria 291” a lui Alfred Stieglitz
și la Galeria Macbeth, vede pentru prima dată
lucrări de artă contemporană de avangardă, ale
moderniști europeni precum: Rodin, Cézanne,
Brâncuși, Picasso.
Asistă sporadic la unele lecții de la National

1. wikiwand.com/ro/Man_Ray
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Man Ray –War 1915

Academy of Design și Art Students League din
Manhattan, dar nu se adapteze metodelor
conservatoare de predare de acolo.
În 1912 se stabilește în Manhattan, și apoi în
colonia artiștilor Grantwood de lângă Ridgefield,
New Jersey, unde
lucrează în domeniul
publicității.
Descoperă într-o expoziție lucrările artiștilor
europeni mai cu seamă cele cubiste și opera lui
Marcel Duchamp iar pictura sa „Nud coborând
pe scări” este o revelație pentru Man Ray
împrietenindu-se cu acesta. Prima sa expoziție
personală de picturi, multe din ele în stil cubist,
o are la Galeria Daniel din Manhattan în 1915.
Cu acest prilej un colecționar de artă îi cumpără
șase tablouri, ceea îl motiveză să-și închirieze
un studio în New York. În anii următori Man Ray
evoluează de la pictura convențională la utilizarea
unei bogății de mijloace artistice alternative colaje, obiecte de gata, fotografii, asamblări de
materiale, aerograme, - dezvoltând un stil artistic
propriu, chiar dacă influențat uneori de Marcel
Duchamp.
În 1916 a expus un obiect pre-dadaist intitulat
„Autoportret”. Împreună cu Marcel Duchamp și
Francis Picabia a întemeiat secția new yorkeză
a mișcarii dadaiste. A editat și primul și unicul
număr al revistei „Dada la New York” (1920).2
Man Ray nu a putut fi clasificat ca artist
aparţinând unui singur gen plastic, ceea a
însemnat un dezavantaj. A fost, pe de o parte
pictor, fotograf, regizor, grafician şi a realizat
filme experimentale sau a construit instalaţii şi
asamblaje şi, în acelaşi timp poet, eseist şi filosof,
o personalitate tipică modernismului pluralist şi
amestecului de genuri prin tot ceea ce a făcut.
2. wikiwand.com/ro/Man_Ray
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Autoportret –Man Ray

Ca pictor, scriitor, sculptor, fotograf şi regizor,
Man Ray este cunoscut pentru asocierea cu
grupul suprarealist francez din Paris, în anii 1920
– 1930, în special pentru imaginile sale extrem de
inventive și neconvenționale fotografice. Operele
pictorilor suprarealişti sunt cautătorii unor spații
nedefinite, nereprezentate , imaginii pe care
doar cu puterea unei imaginii reveloatoare le-ai
putea descoperii.
Lucrările sale unice și abstracte au făcut o
bresă în aşa-zisul academism modern care se
referea doar la formă.
Pentru a se putea întreține din vânzarea
picturilor, multe din ele în stil cubist, și a
obiectelor de artă pe care le-a realizat, își
cumpără un aparat de fotografiat și a începe
să le fotografieze, convins că numai el le poate
fotografia cel mai bine. Astfel, începând din 1918
se ocupată serios de fotografie și cinematografie,
experimentând diferite tehnici - fotograma sau
rayografia, și solarizarea (tehnică dezvoltată in
secolul al XIX-lea de către Sabatier).
Folosind metoda solarizării, sau „rayografiei”
-denumire inspirată de propriul nume dată
„fotogramei”-, și al colajului, tehnici create sub
impresia conexiunilor sale cu artiștii suprarealiști,
aceste explorări experimentale i-au adus lui
Man Ray recunoaștere mondială. Numeroasele
portrete fotografice ale artiștilor contemporani
au rămas mărturie a vieții culturale din Parisul
anilor 1920. Devine fotograful neoficial al cercului
lui Duchamp la toate întâlnirile, petrecerile
și ședințele din studiouri. I-a fotografiat pe
Gertrude Stein, Matisse, Picasso, Brâncuși,
Hemingway, Tristan Tzara, Jean Cocteau și cam
tot ce reprezenta Parisul la acea vreme, iar
portretele le vindea la Vanity Fair și Charm.

Dora Marr ( iubit alui Picasso).
Fotografie prin solarizare Man Ray

Benjamin-Fondane.
scriitor

Marcel Duchamp

Genica Athanasiou.
actriță

Fotografia lui Man Ray este unică în istoria
fotografiei dar recognoscibilă în orice album sau
iluztrație. În 1966 Man Ray afirma: „Un aparat
de fotografiat nu face singur o imagine. Pentru
a face o fotografie, ai nevoie de un aparat de
fotografiat, un fotograf și, mai presus de toate,
un subiect”.
În epoca industrializării, fotografia a
fost văzută ca un proces de fabricație a unor
adevăruri obiective, curățate de subiectivitate
și emoție. „Suprarealismul este credinţa în
realitatea superioară a unor forme de asociere
până atunci dispreţuite, în omnipotenţa visului,
în jocul dezinteresat al gândirii”, spunea André
Breton. Pentru Man Ray, camera nu a fost o
„mașină” care surprinde pur şi simplu realitatea
obiectivă, pentru a face documente. Obiectivul
aparatului de fotografiat s-a transformat în
instrument de laborator destinat explorării

Ernest Hemingway

Constantin Brâncuși

viselor, inconştientului, dorințelor și a minţii. „El
a fost un rebel în mediul fotografic descoperind,
aproape fără efort, toate aceste moduri de a
surprine imagini pe care nimeni nu le-a gândit
înainte. Și erau atât de perfect, în ton cu momentul
dadaismului şi suprarealismului” („Documents
for Artists”, Genius of Photography).3
De-a lungul carierei sale Man Ray a fost
fascinat de juxtapunerea un obiect cu un corp
de femeie. Astfel inspirat de pictura lui JeanAuguste-Dominique Ingres, „Marea Odaliscă”,
Man Ray o fotografiază pe Kiki de Montparnasse,
pe al cărei tors inserează prin juxtapunere cele
două F-uri ale unei viori. Aceasta este cea mai
cunoscută fotografie a lui Man Ray.
La începutul sec. XX exista conceptul de
fotografie pură care dorea să redea un obiect sau
peisaj în sharp focus și cu minim de intervenție
3. artavizuala21.wordpress.com
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Pictura de Jean-Auguste Dominique Ingres

Fotogarfie Man Ray - Le Violon
d’Ingres 1924.
Gelatin silver print

în procesare. Totul trebuia să se regăsească
exact ca în realitate și cât mai detaliat. Man
Ray însă, influențat de mișcarea Dada, a dorit
să se folosească de toate posibilitățile pe care i
le ofereau metodele alternative ale fotografiei

are legatură cu fotografia pură. Obiectele pot
fi pozate unele peste altele, umbrele lor pot fi
plimbate pe suprafața hârtiei creând valuri de
gri care se estompează în întuneric. Contururile
de arce, motoare, foarfeci, becuri și alte lucruri

Man Ray. Gun with Alphabet Stencils, 1924.

pentru a reproduce viziunile sale. Rayografiile,
cum și-a numit el fotogramele, sunt obiecte
așezate pe hârtie foto-sensibilă și expuse luminii
în mod controlat în ceea ce privește direcția,
intensitatea și durata. În loc de o imagine
reprodusă mecanic, rezultă doar contururi
abstracte. Fotografia fără cameră, sau “pictura
cu lumină” cum a descris-o Cocteau, nu mai
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Man Ray – Rayografie

sunt așezate în combinații iraționale. “Fotografia
îmi oferă mijloacele mai simple și mai rapide
decât pictura. Pictez ceea ce nu pot fotografia,
fotografiez ce nu pot picta”.4
Începând din 1925, se alătură artiștilor
Jean Arp, Max Ernst, André Masson, Joan Miró
și Picasso, și expune în expoziția suprarealiștilor,
4. capitalcultural.ro

Man Ray. Primat de la matière sur la pensée, 1929.

„Metronome” (Object to Destroy)
Man Ray

unde îşi prezintă una din operele celebre,
„Metronome” (Object to Destroy). În anul 1940,
cu câteva zile înainte de ocuparea Parisului
de către armata germană, Man Ray pleacă la
Lisabona, în compania lui Salvador Dali și, apoi,
ajunge la New York.
Privind aproape ca într-un film, fotografia
de mai sus demonstrează interesul lui Man Ray
pentru arta cinematografică. Ochii modelului
rimelaţi, uitându-se în sus, provoacă privitorii să
se întrebe: „Unde este sursa de suferinţei?”. În
realitate, modelul este un manechin de modă

Autoportret, tehnica:
solarizare(1932)

Glass Tears 1932

cu mărgele de sticlă drept lacrimi pe obraji. Man
Ray explorează interesul pentru real și ireal în
dorinţa de a contesta sensul fotografiei.
Reîntors în Franța, în 1951, s-a dedicat
picturii. Moare în anul 1976 fiind înmormântat
în Cimitirul Montparnasse. Pe mormântul său
se poate citi epitaful: „Unconcerned, but not
indifferent” („Detașat, dar nu indiferent”).
Arhivele sale au fost donate Muzeului Național
Francez de Artă Modernă de la Centrul Pompidou
din Paris.

Remember Aprilie

Aprilie în memoria timpului
Aurelia LĂPUȘAN

23 aprilie 1909

Serviciul tehnic al primăriei Constanţa
sesizează consiliul comunal că mai multe mori de
vânt de pe teritoriul oraşului sunt vechi şi într-o
stare precară necesitând urgent dărâmarea
lor. Era vorba despre moara de vânt din
apropierea postului de arest militar, proprietatea
moştenitorilor lui Gheorghe Polihroni, moara de
vânt din strada Mircea cel Mare în faţa cazărmii

necesar unei mori de vânt în Constanţa şi vă rog
a dispune ca mica bucată ce a mai rămas astăzi
din locul morii să mi se lase în deplină şi liberă
posesiune pe motiv că am achitat timp de peste
35 ani orice taxă mi s-a cerut fie de guvernul
turc fie de comună.” Şi pentru că nu ştie carte
pune degetul, iar cel care autentifică actul
completează “succesoare direct a decedatului
Dumitru Chiriac”. Se dovedeşte fără tăgadă că
moara de vânt era cel puţin din anul 1864.1

16 aprilie 1912

La Cernavoda ia fiinţă Societatea cooperativă
”Hrana” şi 4 brutării. Societatea dispunea de
mijloace şi instalaţii mecanice, ceilalţi brutari
având o producţie relativ mică, dar care acoperea
necesarul populaţiei. Datorită scumpirii pâinii şi
a introducerii regulamentului care fixa preţurile
maximale se preconizează o grevă generală
a brutarilor constănţeni care refuză să mai
fabrice pâine. În acest sens autorităţile locale
se adresează brutarilor din Cernavoda care se
angajează să asigure împreună circa 6.000-6500
pâini zilnic timp de 10 zile pentru populaţia
Constanţei. Declaraţia-angajament este dată în
faţa poliţaiului oraşului Cernavoda.

aprilie 1925

„În stabilirea progresului pe care-l prezintă
Dobrogea de astăzi, faţă de Dobrogea de eri,
precum şi în examenul aportului pe care ea îl
aduce ţării întregi, nu se poate trece cu uşurinţă
peste situaţia înfloritoare în care se găseşte
educaţia fizică din provincia noastră.
De puţin timp, dar în serioase înjghebări,
sportul a prins rădăcini solide în ţinutul dintre
Dunăre şi Mare din zi în zi ce trece, el se afirmă
tot cu mai mult succes.
Exhibiţiile sportive, după ce şi-au văzut
concepute nucleele în lumea şcoalelor, curând
s’au emancipat de acestea, şi afară, pe teren
s’au manifestat cu perseverenţă tinzând spre
perfecţiune.
Pentrucă astfel, se poate vorbi de un sport
dobrogean şi pentrucă mişcarea sportivă are
nevoie în susţinerea ei de un organ de publicitate,

vânătorilor, proprietatea Frosei Hagianoglu,
moara de vânt din vechiul cimitir creştin şi moara
de vânt din strada Carol ai căror proprietari erau
Spiru Diamantopol şi L. Lascaride.
Efrosini Hagianoglu, domiciliată pe strada
Decebal nr.52, prin avocat personal, menţionează
într-o primă corespondenţă către primărie că
actele pe care le deţine dovedesc doar dreptul
de proprietate asupra morii nu şi al terenului pe
care este aceasta aşezată şi care este domeniu
public. Dar revine cu o altă precizare: ”Astăzi
luând cunoştinţă de somaţiunea 1441/907
respectuos depun aici alăturat tapis-ul din care
se dovedeşte că am drept de proprietate cu
embatie asupra unei suprafeţe egale cu terenul 1. Lăpușan, Aurelia, Lăpușan, Ștefan, Constanța, memoria
orașului, Constanța, Editura Muntenia, 1997, p.83.
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1920. Piața din Cernavodă

care să lupte fie pentru revendicările, fie pentru
întărirea ei, ne-am gândit că un ziar săptămânal,
menit să se ocupe de această mişcare, răspunde
unei necesităţi simţite.
„Sportul Dobrogean“ va fi o oglindă fidelă a
tuturor manifestărilor sportive din Dobrogea în
primul rând şi din ţară şi străinătate în al doilea
rând.
Gazeta noastră nu va fi a nici unui club; ea va
fi a tuturor sportmanilor şi a prietenilor sportului.
În speranţa că truda nu va fi zadarnică şi că
vom reuşi să facem ca torţa ce o ţinem aprinsă să
fie purtată din mână în mână, cu aceiaşi evlavie,
cu care o purtau simbol străbunii Romani, pornim
la muncă cu tot entuziasmul.“

24 aprilie 1930

Sosirea reginei Maria în tară, titrează ziarul
Dimineaţa, anul XXVl, nr.8383: ”Constanţa, 21.
Cu vaporul “Regele Carol” al Serviciului Maritim
a sosit regina Maria, venind de la Constantinopol,
unde a rămas o săptămână după călătoria
întreprinsă în Egipt. În întâmpinarea reginei au
venit la bord dnii Nicu Petre, prefectul judeţului,
episcopul Gherontie, general St. Popescu,
comandantul diviziei, avocat C. Irimescu, fost
prefect, şefii autorităţilor precum şi numeroase

doamne din societate care au oferit reginei
buchete de flori. Înainte de debarcare, d. căpitan
Maximilian Hrubes, comandantul vaporului, a
prezentat suveranei pe ofiţerii aflaţi la bord, iar
d căpitan Alexandrescu, în numele Direcţiei SMR
a oferit reginei un buchet de flori. Cu un tren
special, la ora 10 dim, regina Maria a plecat spre
Bazargic, iar de acolo cu automobilul spre Balcic
unde va rămâne câtva timp.

1aprilie 1937

Începând cu data de 1 aprilie 1937, apare
„Buletinul oficial al oraşului Techirghiol“, bilunar,
editat chiar de primărie. Litografiat, în format
tabloid, buletinul ţine publică, timp de 2 ani, toată
activitatea administraţiei locale. Sunt publicate
dispoziţii ministeriale, ordinele Prefecturii,
deciziile Consiliului local, regulamente şi
informaţii. Multiplicat la gestetnerul propriu,
difuzat, contra cost, pe bază de abonamente,
el se doreşte de interes cetăţenesc. În articolul
program chiar aşa se motivează efortul
primăriei: „Începem editarea buletinului
comunal iar materialul publicat în acest număr
nu va speria cetăţenii conştienţi, ei vor înţelege
şi vor aprecia eforturile administraţiei comunale,
care urmăreşte programul de înălţare a staţiunii

35

Techirghiol. pentru a fi la curent cu totul, fiecare
cetăţean să fie abonat la buletinul comunal care
apare de două ori pe lună“
Un volum imens de materiale de la şedinţele
consiliului, local, detaliate, precum procesele
verbale, pe puncte, nominalizând votanţii,
precizând până şi starea de spirit a celor prezenţi,
creează pentru perioada 1937-1939 o oglindă
fidelă a eforturilor depuse pentru sistematizarea
localităţii, păstrarea ordinii şi urmărirea
execuţiilor bugetare.

26 aprilie 1941

de salvare. Pentru persoanele accidentate
transportul era gratuit.

14 aprilie 1943

Primăria Constanţa acordă o
50.000 lei Asociaţiei refugiaţilor
ardeleni, pentru confecţionarea
simbol al credinţei neţărmurite
dreptăţii neamului românesc.”

contribuţie de
şi expulzaţilor
“unui drapel,
în înfăptuirea

29 aprilie 1945

Un grup de membri ai Frontului Naţional
Democratic a decis să organizeze o mare
cooperativă de consum pentru aprovizionarea
populaţiei cu alimente, combustibil şi
îmbrăcăminte. Grupul de iniţiativă chema
gospodinele, meseriaşii, funcţionarii de stat şi
particularii să subscrie cu cât mai multe părţi
sociale.O parte socială era de 3000 lei. Uniunea
patrioţilor avea sediul pe strada Scarlat Vârnav
nr. 17, etaj ll şi aici se primeau subscrierile.
Cooperativa de consum în formare va purta
numele de “Victoria”.

Capitala a găzduit în acest timp două expoziţii,
a lui I.Panait Stanciu, în sala Universul, şi cea de-a
doua a lui B. Ştiubei, la Dalles. I.Stanciu expune
peisaje din Dobrogea, Tulcea, Isaccea, Babadag şi
Delta Dunării, portrete şi nuduri, Ştiubei expune
din nemăprginitul apelor, portul, vapoarele, ca
elemente esenţiale, ale cântecelor sale. Pânzele
reprezentând vapoare: Yahtul, Luceafărul, Taifun,
vasele Dacia, Cobra, sunt interesante şi din punct
de vedere artistic şi documentar. Cronicarul
anonim semnând Pontius, conchide:”Ambele
22 aprilie 1949
expoziţii, în aceste vremuri copleşitoare, când
Dintr-o informare trimisă de Comitetul
arta pare condamnată, Dobrogea nu putea
trimite în Capitala ţării ambasadori mai demni, Provizoriu al Sfatului popular judeţean Constanţa
rezultă că erau în funcţiune 54 mori din care doar
mai preţioşi.”2
12 se grăbiseră să aplice indicaţiile superioare
1 aprilie 1942
privind înfiinţarea de îngrăşătorii de porci, vite,
De la 1 aprilie a luat fiinţă la Constanţa păsări, fabricarea săpunului din reziduuri. Se
serviciul “Salvarea” sub conducerea dr. Radu cere crearea de noi întreprinderi economice
Anastasiu, medic chirurg la spitalul Dr. Sion. producătoare de venit spre exemplu cuptoare
Primăria a pus la dispoziţia serviciului, pentru de var, cariere de piatră, crescătorii de viermi
început, 600.000 lei din bugetul anului în curs şi de mătase, prisăci, topitorii de cânepă, diferite
localul din strada Scarlat Vârlan nr.5 plus maşini ateliere pentru folosirea materiilor prime locale.
Termen de realizare: 9 mai 1949.
2. Dobrogea” Jună, 37,nr.53, 26 aprilie 1941, pag.3
Foto: Lili SUMĂNARU
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Inedit

Pictorul Valentin Ionescu și Mangalia natală
Aurelia LĂPUȘAN

descriere foto

Grafician şi gravor, născut la 19 iulie 1931, la
Mangalia, Valentin Ionescu este o personalitate
europeană mai bine cunoscută în lume decât la el
acasă. După studii de grafică la Bucureşti, urmează
studii libere de gravură în Germania, la Stuttgart
şi Waiblingen, în perioada 1980-1985. Expoziţii
personale la Kuntsthalle Bielefeld - Germania
(1975), Waiblingen (1980,1981,1983), Heilbronn
(1983), Paris(1986), Wailblingen(1986).
Participă la expoziţii de grup la Bucureşti,
Haga, Amsterdam, Camberra (Festivalul
multicultural, 2002).
În 1966 Uniunea Artiştilor Plastici din
România îi acordă un premiu. Lucrează pictură,
acuarelă, gravură, desen, pictură pe pânză.
Artistul are o putere de construcţie uluitoare,
transformând stări sufleteşti, trăiri, idei, gânduri
în forme, culoare, mesaje. Tablourile sale
captează, bucură, lasă contemplaţia să se scalde
într-o simfonie de lumini. Sunt spontane, infinite
forme supuse culorii. Uneori pare că aduce din
natură toată esenţa vieţii şi o pune, picătură după
picătură, pe hârtie, o ordonează după reguli doar
de el compuse.
Cel care ia prima dată contact cu opera
artistică a lui Valentin Ionescu descoperă
inefabilul, poezia, marea artă.
Criticii au fost, de altfel, generoşi cu artistul.
Iată o singură dovadă: ”Excepţionala înzestrare
artistică a artistului îi permite acestuia să creeze
cu mijloace simple opere în care figura umană
se regăseşte cu adevăratul ei chip integrat într-o

natură armonioasă, prietenă. Simţul pentru
detaliul expresiv este caracteristic concepţiei
plastice a lui Valentin Ionescu, lucrările sale
devenind foarte originale, colaje optice în care
o savantă dozare a misterului se îmbină cu
decorativul suprafeţelor, cu armonia căutată a
culorilor.”
Valentin Ionescu este membru al grupului
internațional de artiști „Tendences”, cu sediul la
Paris. Grafician, acuarelist, gravor, semnătura lui
Valentin Ionescu poate fi întâlnită în expoziții din
Germania, Franța, Olanda, Australia, SUA.
Dintr-o corespondență mai veche cu
pictorul, căruia îi solicitasem amintiri despre
Mangalia natală pentru a fi inserate în
monografia Mangalia-repere istorice, coautor
Ștefan Lăpușan, Amintirile mele despre Mangalia
anilor 1931-37 sunt ale unui copil între 5-7 ani
care împletește realitatea cu fantezia proprie
copilăriei și se înscrie într-un perimetru respins
al câtorva străzi din ... (?) casei noastre din str.
Frumoasă nr. 1. Strada, poate scurtă, se oprea în
faleză, de unde se cobora în panta abruptă fără
trepte, printre ciulini până la plajă.
Strada avea pe dreapta și pe stânga, mai
ales, câteva vile în stil oarecum mediteranean,
cu alei pietruite printre ... (?) tot de piatră,
înfășurate în trandafiri care se înșiruiau până la
faleză. Erau zugrăvite în alb, crem sau bleu. Pe
faleză, de o parte și de alta, existau câteva vile
asemănătoare, așezate cu fațada spre mare și
aveau terase și balcoane inspirate din forme ...
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(?) la ... (?) de croazieră. Toate curțile erau pline
de flori.
Vara, casele din această zonă erau
frecventate de mulți actori, scriitori și pictori
care se cunoșteau și se adunau pe una sau alta
din terasele acestor case, unde își petreceau
serile împreună. Auzeam discuții, râsete și
clinchete de pahare până târziu. Îmi amintesc
de cei câțiva artiști ai timpului care vara, fideli
an de an, stăteau la noi în casă și în grădină:
Actrițele Victoria ... (?), Maria ... (?), scriitoarea
Cella Serghi, actoru Puiu Iancovescu, Pictorul ...
(?), Oleg Danovski. La ... (?) meu, două case mai
spre faleză, veneau ... (?) și ... (?). Când veneau,
nu uitau să ne aducă nouă, copiilor, bezele de la
o cofetărie renumită din Centru.
Seara pe faleză își făceau apariția ... (?) și cei
cu măgăruși gătiți cu zorzoane, spre încântarea
copiilor în (...) ? care erau purtați, ușurel, pe
spatele (...) ? de la un cap la altul al falezei.
Noi, copiii localnicilor, aveam loc de joacă ca
și astăzi copiii, strada, dar mai ales plaja.
Uneori, unchiul Anastase ne ducea cu brisca
(trăsură cu 2 roți) la Vama Veche la mica moșie și
vie, 2-3 zile de mare bucurie pentru noi.
Mergând pe strada principală, vedeam de
o parte și de alta câteva cafenele cu nelipsitul
biliard, și unde bărbații în timpul liber, sau nu,
erau prinși de table și taclale. Apoi cofetării și
puține restaurante. Ca nume de rezonanță printre
proprietari erau familiile Brusalis și Delureanu, și
altele de care nu-mi amintesc.
În spatele prăvăliilor erau curțile negustorilor
și chiar un han, unde am văzut bărbați și femei
în șalvari vorbind mai mult turcește, așezați pe
scăunele puse în jurul unor mese rotunde tipic
orientale.
Pe măsură ce ne depărtam de centru, către
câmpie, apăreau casele mici sărăcăcioase,
din piatră sau chirpici, împrejmuite de ziduri
scunde de piatră, cum sunt și astăzi în multe sate
dobrogene.
O altă amintire, doar ca imagine, era ce se
vedea venind de la Constanța din dreptul gării
Mangalia.
În stânga și în dreapta nu existau decât 2-3
case spre mare, iar spre oraș se înălța (...) ? pe
atunci, de 6 etaje, care există și astăzi. În jurul
lui apărea doar o linie uniformă de acoperișuri
joase, care însemna Mangalia.
Către anii 1950-1952, bunica mea, Despina
Curte, ca și celelalte rude din neamul Curteștilor,
unii locuind în Str. Frumoasă, alții în casele de pe
faleză, considerați chiaburi sau moșieri, au fost
trimiși cu domiciliu poștal departe de Mangalia,
unde nu mai aveau voie să se întoarcă vreodată.
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Au luat cu ei ce încăpea în câteva valize și încărcați
în vagoane de marfă. Casele și pământurile au
fost naționalizate.
După 1990, conform noilor legi de recuperare
a proprietăților, moștenitorii au putut recăpăta
în natură sau în bani o mare parte din ce au avut
bunicii și părinții lor.
Doamnă Lăpușan, știu că mult din ce am
scris nu vă folosește, și că din alte surse ați cules
ce este important pentru cartea Dvs., dar pentru
mine a fost o reală plăcere să-mi evoc prin ceața
timpului aceste puține amintiri trăite cu 70 de
ani în urmă.
Pictorul Valentin Ionescu, născut în Mangalia,
povesteşte în 2006 despre anii 1931-1937 în care
amintirile sale sunt legate de perimetrul câtorva
străzi din jurul casei părinteşti de pe str. Frumoasa
nr. 1: „Strada, foarte scurtă, se oprea în faleză de
unde se cobora pe panta abruptă, fără trepte,
printre ciulini, până la plajă. Strada avea pe
dreapta şi pe stânga, mai ales, câteva vile în stil
oarecum mediteranean, cu alei pietruite printre
pergole tot de piatră, înfăşurate în trandafiri care
se înşiruiau până la faleză. Erau zugrăvite în alb,
crem sau bleu. Pe faleză, de-o parte şi de alta,
existau câteva vile asemănătoare, aşezate cu
faţada spre mare, care aveau terase şi balcoane
inspirate din forme întâlnite la vapoarele de
croazieră. Toate curţile erau pline de flori. Vara,
casele din această zonă erau frecventate de
mulţi actori, scriitori şi pictori, care se cunoşteau
şi se adunau pe una sau alta din terasele acestor
case unde îşi petreceau serile împreună. Erau
actriţele Victoria Mierlescu, Maria Voluntaru,
scriitoarea Cella Serghi, actorul Puiu Iancovescu,
pictorul Ziegfried, balerinul Oleg Danovski. La
unchiul meu, două case mai spre faleză, veneau
Birlic şi Zaharia Stancu. Seara, îşi făceau apariţia
bragagiii şi cei cu măgăruşii gătiţi cu zorzoane,
spre încântarea copiilor în vacanţă. Mergând pe
strada principală vedeam de o parte şi alta câteva
cafenele cu nelipsitul biliard şi unde bărbaţii erau
prinşi de table şi taclale. Apoi, cofetării şi puţine
restaurante. Cu nume de rezonanţă printre
proprietari erau familiile Brusalis şi Delureanu.
În spatele prăvăliilor erau curţile negustorilor
şi chiar un han. Pe măsură ce ne depărtam
de centru către câmpie apăreau casele mici,
sărăcăcioase, din piatră sau chirpici, împrejmuite
de ziduri scunde de piatră, cum sunt şi astăzi în
multe sate dobrogene. În dreptul gării Mangalia,
venind de la Constanţa, nu existau decât 2-3 case
spre mare, iar spre oraş se înălţa singurul bloc pe
atunci de 6 etaje, care există şi astăzi. În jurul lui
apărea doar o linie uniformă de acoperişuri joase
care însemnau Mangalia».
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Ouăle de Paşti
Originea ouălelor colorate şi decorate se pare că se pierde în negura
vremurilor, din perioada precreştină. Creştinismul a introdus obiceiul dăruirii
ouălelor. In Noul Testament se precizează: ”Căci oricine cere ia, şi cel ce caută
găseşte şi celui care bate i se va deschide. Și care tată dintre voi dacă-i va cere fiul
pâine îi va da piatră; sau dacă-i va cere peşte oare îi va da şarpe; dacă-i va cere un
ou oare-i va da scorpie?”
Parabola desemnează oul, alături de celelalte două elemente – pâinea şi
peştele - ca însemne fundamentale ale vieţii şi ca simbol al iubirii.
Dăruim ouă colorate dar cu ce mesaj?.
Culorile ouălelor de Paşti au şi ele simbolistica lor. Astfel galbenul evocă
lumina, tinereţea, fericirea, recolta bogată, ospitalitatea, roşul – culoarea magică,
simbolul sângelui, deci al focului purificator, al soarelui, al dragostei, al bucuriei
de viaţă. Albastrul este expresia cerului, a văzduhului, talisman al vitalităţii şi
al sănătăţii, negrul semnifică absolutul, statornicia, eternitatea, maroul arată
culoarea pământului roditor. Mai sunt şi alte vopseluri precum portocaliul -forţa,
răbdarea, ambiţia, sau verdele, rodnicia, natura renăscută, violetul, răbdarea,
încrederea în dreptate.
In Dobrogea nu a existat obiceiul încondeierii ouălor, ci al vopsirii în general
folosindu-se şi frunze de trifoi, leuştean, pătrunjel, care se lipesc pe ou şi apoi
acesta se îmbracă într-un ciorap de mătase strîns legat la capete.
Despre obiceiul încondeierii ouălor aminteşte pentru prima dată Antonio
Maria del Chiaro, secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu, la sfârşitul
secolului al l7-lea.
Obiceiul dăruirii ouălor în prima zi de Paşti se practică mai ales de către
fini naşilor, consideraţi părinţii spirituali ai tinerelor familii, sau de femei bătrâne
preoţilor, ori fetele băieţilor cu care sunt “în vorbe” de nuntă.
Nici morţii nu sunt uitaţi; pentru ei există Paştele Blajinilor când se vopsesc
din nou ouă şi se împart la mormintele celor dragi plecaţi în veşnicie.

Foto: Iulia PANĂ

