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Editorial

Ia - sărbătoarea frumosului la români
Aurelia LĂPUȘAN

Sunt multe feluri prin care Identitatea
românească definește tot ceea ce neamul
nostru are specific, arată modul în care acesta îşi
construiește cultura şi îşi organizează viaţa privată
şi viaţa publică. Pare ușor de recunoscut ceea ce
este doar al nostru: Limbă, port, credință, tradiții,
valori, istorie. Mai putem pune în enumerare stil
de viață, rețete culinare, obiceiuri și altele.
Iată, avem o zi universală a Iei. Inspirată și
demnă de toată lauda, ideea născută în 2013
din partea unui grup online numit ”La Blouse
Roumaine”, administrat de Andreea Tănăsescu,
pentru ca frumoasa sărbătoare de Sânziene, a
Drăgaicei și a Sfântului Ioan de Vară să capete
noi dimensiuni, să redeștepte în sufletele nostre
mândria de a purta o vestimentație specială,
proprie, unică, legând astfel legătura identitară
cu românii de pretutindeni. Este o revărsare
de frumos, de stare de bine, o recunoaștere a
însemnului atât de drag de a fi român și ca atare
cinstit și respectat.
În 2015, cu ocazia celei de-a III-a ediţii a
Zilei Universale a Iei, în urma eforturilor comune
ale Ambasadei României la Washington şi ale
comunităţii româneşti din capitala americană,
ziua de 24 iunie a fost proclamată de Primăria
Washington D.C., Ziua Universală a Iei în acest
oraş. Un gest de mare noblețe diplomatică
și umană, căci a dat semnul recunoașterii
românilor, a unei comunități numeroase cu
aport semnificativ la viața economică, socială și
culturală a Americii.
An după an, Ziua Universală a iei a fost
prinsă pe agenda tot mai multor țări, peste 50, şi
câteva sute de localităţi, de pe şase continente.
Ziua Universală a Iei a intrat în programul anual
al muzeelor şi instituţiilor culturale din ţară şi
străinătate, fiind marcată atât de ambasadele
României, cât şi de misiunile diplomatice în
România. Comerțul își face cu prisosință datoria,
ia devenind nu doar un obiect vestimentar scump
și pretențios din marile magazine de firmă, ci și
producție de serie importată ieftin din câteva țări
asiatice.
Anul trecut sloganul a fost „#AcasălaOrigini~.
Pentru că era pandemie, pentru că dorul de casă
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devine și el parte din identitatea unui număr
mare, prea mare de români aflați temporar
departe de casă.
Tema aleasă pentru ediția din 2021 este
“Natură și meșteșug’’, prin intermediul căreia
cămașa tradițională devine element de legătură
cu Natura sau se identifică simbolic cu aceasta.
În fond, în componenţa motivelor folosite
la decorarea iilor sunt simbolizate floarea,
animalele, elementele cosmice, în forme stilizate.
În viziunea femeii care realiza aceste veșminte
populare, aceste simboluri aveau menirea să
protejeze persoana care urma să poarte ie,
ţinând răul şi ghinionul departe. Ia cusut[ arăta,
totodată, statutul femeii. Astfel, cele căsătorite şi
cele în vârstă purtau modele de croială modeste
şi culori mai temperate. Cele tinere îşi coseau ia
în culori vii pentru a atrage peţitori. Erau cusute
ii pentru ceremonia nunţii sau pentru zilele de
sărbătoare, bogat împodobite, altele pentru
horă, iar altele, cele mai simple, se regăseau în
vestimentaţia zilnică.
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Asociația ”La blouse roumaine IA” a propus
pentru anul acesta crearea Registrului Național
al Portului Tradițional, o bază de date care
să cuprindă porturile tradiționale din toate
regiunile României, cât și din comunitățile
românești din afara granițelor, artizanii și
meșterii care le realizează, atât individual, cât și
în cadru organizat (asociații, cooperative, firme).
O inițiativă de multă laudă și necesară susținere.
Dar nu singura.
În perioada interbelică, preponderent,
apoi în aceste ultime decenii, specialiștii s-au
aplecat cu multă râvnă asupra informaţiilor
despre credinţe, datini şi obiceiuri cu precădere
asupra civilizaţiei şi culturii populare, adică
„lumea satului” considerată ca păstrătoare a
unor elemente de viaţă tradiţională (nu rareori,
arhaică).
Poate că cea mai importantă consecinţă a
acestui tip complex de investigare a lumii rurale
interbelice a fost modelarea unei conştiinţe
identitare la nivel comunitar, cultivarea mândriei
pentru valorile pe care le deţineau aşezările
cercetate şi inducerea sentimentului de
necesitate a păstrării şi transmiterii lor.
În Lista Reprezentativă UNESCO a
patrimoniului cultural imaterial al umanităţii
românii au înscrise, printre altele, și „Tehnici
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de confecţionare a iei”, intervenție generoasă
a cercetătoarei basarabene Varvara Buzilă,
președinta Societății de etnografie a Republicii
Moldova.
România are șapte elemente pe Lista
Patrimoniului Imaterial (ritualul călușului,
doina, ceramica de Horezu, colindatul de ceată
bărbătească, Feciorescul de Ticuș, meșteșugul
covoarelor tradiționale de perete și practicile
culturale asociate zilei de 1 Martie). Poate prea
puține pentru cât de mare este tezaurul nostru
imaterial!
Identitatea
românească
derivă
din
participarea fiecărui român la practicile culturale
şi activităţile proprii neamului, presupune
atitudini pozitive faţă de tot ce este al nostru,
ataşament şi mândrie naţională, apartenenţa la
naţiune, loialitate faţă de țară, revendicarea unei
obârşii comune şi împărtăşirea aceloraşi tradiţii
şi obiceiuri.
Valoarea naţională a României este alcătuită
din proprietatea intelectuală românească - creaţii
ale minţii românilor: invenţii, opere literare,
artistice şi simboluri, nume şi imagini utilizate în
comerţ. Toate acestea contribuie la construirea
identităţii naţionale.
Să ne iubim iubind tot ce este doar al nostru.
Și să-l cinstim cum se cuvine!

Dobrogea, oameni şi locuri de poveste

Cărămidarii, paparudele şi ploaia
Ovidiu DUNĂREANU

În toată vremea asta, Mura Zarazu şi Veluţa
Făgurel, muierea şi sora lui Vimu cărămidarul din
Ceacu – apărut cu ai lui în puterea iernii peste
Dunărea îngheţată –, pitulate în polata lui Mielu
Radu, cloceau precum orătăniile, de zor, pe furiş,
păzite de fiicele lor, Guşteriţa şi Prigoria, să nu-i
mânie pe localnici, având fiecare sub fustă câte
şapte cărămizi crude. Cuibăreau acolo neclintite,
zi şi noapte, să lege ploile cel puţin până când
soarele avea să sfarogească tulele făcute de
bărbaţii şi băieţii lor, iar aceştia să apuce să ridice
cuptoarele şi să le ardă.
De cum turnau cărămizile în formele de
scândură, înşirându-le peste tot pe sub malul
din vadul lui Anchescu, şi până le vedeau coapte,
inimile meseriaşilor tresăltau şi li se strângeau
cât un purice de câte ori se ivea vreo scamă de
nor la orizont. Orice strop de apă căzut din cer le
înmuia şi le strica, obligându-i, de fiecare dată, să
reia munca de la capăt. Şi pentru a preîntâmpina
o asemenea nenorocire, cărămidarii aveau
metodele lor de a izgoni şi ţine ploile cât mai
departe de locul unde lucrau. Sau coseau o
păpuşă urâtă din cârpă, sau tăiau un animal şi-i

vârau carnea într-un burduf plin cu apă, pe care
le îngropau după aia sub vatra focului. Cel mai
adesea însă îşi puneau nevestele ori mamele
bătrâne să clocească una, două, sau mai multe
tule, după scurtimea sau lungimea perioadei de
timp frumos de care aveau nevoie.
Fără să vrea, cineva a aflat de ce stăteau
ascunse de mai bine de o lună în polată cele două
femei şi nu s-a putut abţine să nu le dea de gol.
Zvonul a răscolit şi a băgat în clocot întreg satul.
Până şi cei mai paşnici dintre oameni, care n-ar fi
fost în stare nici în ruptul capului să jignească ori
să deranjeze vreodată pe cineva, s-au albăstrit
la faţă de supărare şi s-au hotărât să le tragă un
perdaf pe cinste cărămidarilor.
– Auziţi, lume bună, ce-au făcut căpăstrarii!
I-am primit cu braţele deschise, iar ei vor să ne
nenorocească! Noi nu mai ştim pe la ce icoane
să batem mătănii şi să ne rugăm să vină ploile,
să nu rămânem săraci lipiţi pământului, iar ei, pe
de altă parte, dinadins, şi-au pus muierile să le
oprească! Nu le-ar mai sta cărămizile sub târtiţă,
de venetice netrebnice! – vociferau scandalizaţi
mai toţi pe unde-i întâlneai.
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Şi, fierbând de mânie, sătenilor nu le-a
trebuit mult să se strângă, să ia şi paparudele
cu ei, să coboare sub malul Dunării şi să
încercuiască, răcnind, cărămidăria, porniţi să
distrugă ce găseau acolo şi să-i ceară lui Vimu
socoteală. Acesta împreună cu zdrahonii săi
de băieţi, Cercel, Aliman, Soare şi Zdrelea, cu
nepotul Cărăşel şi cumnat-su, Florea Vulpoi,
numai ce terminaseră ultimul cuptor dintre cele
trei plănuite şi se pregăteau, mulţumiţi de treaba
înfăptuită, să aprindă focurile la toate deodată.
Însă, când au dat piept în piept cu construcţiile
masive, oarbe, cât nişte hardughii cu două caturi,
lipite cu pământ şi înălţate în adăpostul malului,
revoltaţii au amuţit consternaţi şi au simţit că li
se taie pofta de răzbunare, că se răzgândesc s-o
mai facă şi că încet-încet se naşte în ei un interes

După ce zile în şir cărămizile erau întoarse
şi uscate cum trebuie, meseriaşii începeau
ridicarea cuptorului. Ucenicii le cărau cu tărgile
şi cu roabele şi le dădeau la mână meşterului. Pe
un loc anume nivelat, măsurat şi podit cu pietriş,
acesta îi aşeza temelia, având una sau două
retrageri, în care de la bun început, pe latura
îngustă, deschidea trei vetre boltite. Apoi, luând
în calcul o ordine numai de el cunoscută, punea
cărămidă peste cărămidă drept în sus şi despărţea
între ele coşuri strâmte de tiraj şi cotloane de
reglare a tirajului. De îndată ce construcţia îi
depăşea statura, pentru a o continua, se folosea
de scări neobişnuit de lungi, pe care le muta cu
uşurinţă de pe o parte pe alta a ei. Pe măsură ce
aceasta creştea, pentru a-i asigura stabilitatea, îi
rostuia alte două-trei retrageri, făcând-o, în cele

nebănuit pentru acestea. Ispitiţi de înfăţişarea
lor stranie, pe care nu o puteau asemui cu nimic
din lucrurile ştiute, păreau că uitaseră fulgerător
pentru ceea ce veniseră. Şi fără să mai stea să-şi
lămurească misterul acelei schimbări neînţelese,
ca şi când nici nu i-ar fi văzut pe cărămidari – cum
alergau de la o zidire la alta, dând jos scările ori
cu furcile înfipte în şomoioage de paie aprinse
–, sătenii noştri s-au apropiat de ele bănuitori
şi curioşi, în aşa fel încât să le poată pipăi şi
cerceta pe toate feţele, căutând încăpăţânaţi şi
interesaţi, să le dibuiască taina şi modul ascuns
de funcţionare...

din urmă, să capete înfăţişarea unei piramide în
trei sau cinci trepte. Când numărul de cărămizi,
rânduite cu meticulozitate şi măiestrie, dinainte
hotărât – ce putea ajunge la câteva zeci de mii –
se termina, cuptorul era considerat încheiat. Din
cărămizile rămase, destul de multe încă, în zilele
următoare înălţa altele în apropiere. După asta,
meşterul şi lucrătorii săi căptuşeau cuptorul pe
dinafară cu stuf verde peste care lipeau pământ
galben, frământat cu baligă de cal şi pleavă,
până-l acopereau pe de-a-ntregul. Numai gurile
de fum nu i le pământeau, dar nici destupate
de tot nu i le puteau lăsa. Pentru ca ele să nu
tragă prea tare şi dogoarea să rămână cât mai
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mult înăuntru, le înţesau cu cioburi de cărămidă
veche. Odată cuptorul aşa aranjat, îi înfundau
cele trei vetre cu lemne de salcâm amestecate
cu plop, salcie şi cu paie, pe care le aprindeau.
Focurile ardeau necontenit câteva zile şi nopţi,
ţinute sub supraveghere să nu scadă, şi numai
după ce meşterul considera că tulele s-au copt
îndeajuns, le lăsau să se domolească şi să se
stingă. Când cuptorul se răcea, îl dezveleau
treptat din partea de sus, luau, din nou, la mână,
cărămidă cu cărămidă şi le stivuiau alături roşcate
şi sunătoare...

Săltau apoi mărunţel pe vârfuri, băteau din
palme, se suceau în loc, se despărţeau şi se
amestecau între ele, neslăbindu-şi îngânarea
uşoară – o fluturare de glasuri îngereşti ce risipea
vrăjmăşia căldurii: De joi, până joi, / Să dea nouă
ploi; / Să deschei cerurile / Să slobozi ploile; /
Ia ieşi cu ulciorul, / De udă piciorul; / Ia ieşi cu
găleata, / De ne udă faţa; / Ia ieşi cu căniţa, / De
udă cosiţa; / Paparudă, rudă / Vino de ne udă /
Vin' de adu ploaie / Să curgă şiroaie.
Două-trei dintre ele umblau printre oameni,
înmuiau şomoiage de busuioc în căldăruşi de
aramă şi-i stropeau din belşug pe deasupra
Oricât s-au căznit, oamenii nu şi-au putut capetelor. Nu scăpa nici unul să nu primească
scoate din minţi fantasmagoriile acelea din lut. botezul lor.
Ele continuau să-i ademenească şi să-i supună,
să-i impresioneze şi să-i sperie totodată cu
Între timp, jocul celorlalte se înăsprea cu o
misterul şi mărimea lor. Văzute ceva mai de furie înnebunită. Aproape că fetele nici nu mai
departe, aşa cu focurile încinse, duduind în vetre atingeau prundişul, păreau că zboară sprijinite de
şi cu fumurile negre, drepte, ieşind din hornuri, aripi nevăzute, şi că nu se vor mai opri din rotirea
cuptoarele dădeau impresia că sunt fantasmele aceea ameţitoare. Cântecul sporea pe buzele
ceţoase ale unor vapoare împotmolite cândva în lor, reluat iarăşi şi iarăşi de la capăt, precum un
mlăştinişul de sub malul lui Poştaru.
strigăt de pasăre. Ascultându-le şi privindu-le,
Vânzolindu-se iscoditoare într-o parte şi într- fiecare simţea că îi încolţeşte în ungherele inimii
alta prin cărămidărie, lumea a priceput că Vimu sămânţa unei frenezii bezmetice.
şi ai lui se aflau pe picior de plecare din sat. Nu
Dar, la un moment dat, cu iuţeala unui fulger,
mai încăpea nici o îndoială că în mai puţin de o paparudele se strângeau ciucure deasupra
săptămână, după arderea celor trei cuptoare şi căldărilor şi încremeneau aşa ca stanele de
predarea ultimelor cărămizi şi olane muşteriilor, piatră. Atunci celelalte surate ale lor, care-i
meseriaşii urmau să-şi continue munca pentru făcuseră ciuciulete pe săteni şi care le urmăriseră
restul verii, cum aveau învoiala, într-o altă de pe margine, se repezeau, apucau căldările şi li
localitate. În situaţia asta – considerau cu toţii, le goleau peste capete, zicând: "La fel să toarne
mai senini şi mai iertători –, că supărarea şi ploile!"
vărsatul necazului pe ei nu-şi mai găseau rostul.
Înfiripat din spuza orizontului, caierul alb
Era limpede că de-acum încolo ploile puteau fi al unui norişor a licărit tocmai atunci peste
chemate neîntârziat înapoi. Nici o vrajă, nici un ostroave şi păduri, clintindu-se anevoie spre ei.
descântec ori blestem, absolut nimic nu le mai La vederea lui, explozia de bucurie a tuturor a
stinghereau, nimeni nu mai avea interes să le fost teribilă, fără măsură. Şi nici una, nici două,
stăvilească, să le alunge sau să le facă vreun rău. mulţimea – împreună cu cărămidarii şi femeile
Şi iată, în marginea Dunării, mulţimea pusese acestora, venite în pripă din sat, la un loc cu ceata
deja paparudele să cânte şi să joace pentru ca paparudelor şi cei câţi se mai aflau întâmplător
vămile cerului să se desfacă libere, iar norii să pe-acolo, aşa cum s-au brodit, îmbrăcaţi ori goi
se adune şi să-şi lepede şuvoaiele mănoase şi pe jumătate – s-a aruncat de-a valma în Dunăre.
înmiresmate.
Şi cât a ţinut ziulica, oamenii noştri, buni şi răi,
Zece-cincisprezece
fete
neprihănite, mari şi mici, n-au mai prididit să se afunde, să
despuiate, doar cu mănunchiuri de bozie legate se stropească, să se scalde şi să se bălăcească
peste şolduri, îşi foiau năvădeala, răvăşită peste gălăgioşi în ea, trăind din plin, cum numai ei o
umeri şi spate, a părului, hulubii albi ai ţâţelor puteau face, splendoarea sălbatică a acelor clipe
pietroase, cu sfârcurile mici, ca mura şi fustele desăvârşite ale verii.
de buruiană. Se învârteau în jurul unor căldări
În amurg, pe drumul spre casă, trupul şi
umplute cu apă şi murmurau cu voci curate, sufletul le-au săltat uşoare şi curate ca un fulg,
armonioase: Paparudă, rudă / Vino de ne udă; dându-le la toţi sentimentul că în după-amiaza
/ Cu găleata rasă, / Ploile se varsă; / Cu găleata aceea în dreptul cărămidăriei se scăldaseră într-o
plină, / Ploile să vină; / Ploaie, Doamne, ploaie / apă fermecată, din care simţeau a se fi născut
Să curgă şiroaie.
parcă a doua oară...
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Cursanții noștri de astăzi, artiștii de mâine
Ana Maria ȘTEFAN

„Cursurile de dans contemporan, modern
și mișcare au fost adaptate contextului actual
de izolare fizică și socială, în speranța că ne
vom (re)apropia unii de alții prin dans. Așadar,
cu toții suntem conștienți că nimic nu poate
înlocui contactul și relația directă dintre cursanți
și prof. coregraf, dintre public și artiști. Cursul
de dans contemporan, precum și dans modern,
găsește corpul uman ca fiind un spațiu deschis,
de explorat. Prima parte a cursului cuprinde un
antrenament fizic, simplu și eficient, profesorul
urmărind astfel, simțul ritmic al fiecărui cursant,
indiferent de vârstă. În a doua parte, într-un
context ghidat verbal, urmărind imaginația
și disponibilitatea fiecăruia, descoperim
posibilitatea unei mișcări creative și personale.
Prin imaginație, sensibilitate și creativitate,
creăm un context cu idei și teme diferite, mișcare
și dans, așa cum ne place, ne bucură și ne face
bine. Uneori, suntem puși în postura de a ne
reinventa, așadar, am încercat ideea Corpului
surprinzător. Am pornit din plăcerea de a ne
mișca și apoi am antrenat emoția, imaginația și
creativitatea într-o serie de exerciții individuale,
în care atenția e canalizată spre a căuta, a
înțelege, și a dezvolta propriul mod de a dansa, cu
alte cuvinte, corpul nostru exprimă și redă așa-
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zisa întâlnire dintre idei și mișcare, cu ajutorul
sensibilității și expresivității personale. Fiecare își
surprinde corpul altfel!” ne povestește Adriana
Hoidrag – profesor de dans în cadrul catedrei
Arta Mișcării.
Astfel, rezultatele nu au întârziat să apară.
După o lungă pauză fără competiții, fără emoția
scenei, elevii clasei de dans din cadrul Centrului
Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”,
catedra ARTA MIȘCĂRII, au participat în perioada
28-30 mai 2021, la Festivalul „Stelele aurii”,
care a avut loc la Casa de Cultură a Sindicatelor
Constanța. După pregătiri îndelungate, sub
atenta coordonare a prof. Adriana Hoidrag, ne
mândrim cu rezultatele elevilor noștri talentați:
• Ioana Diță
Locul 1, solo, categoria de vârstă +16, urban,
lyrical, urban/hip hop, duet dans contemporan
Loc II, solo, categoria+16 ani, dans contemporan,
pro
• Cucu Diana, locul II-duet 10-12 ani, locul III solo
lyrical
• Cucu Andreea, Locul I-trio urban, Loc II-duet
dans contemporan loc III-lyrical
• Călin Alexia, locul I-trio urban, locul II duet
dans contemporan
Locul III-solo open 10 ani.

• Valentina Panait
locul I-trio urban/hip hop, locul III -solo urban,
locul III-grup open
• Cristina Gheorghe, locul I-trio urban/hip hop,
locul II-solo Dans contemporan, categoria de
vârstă+16 ani, locul II categoria de vârstă +16 ani,
open.
STYLE DANCE JR.
Locul III, open, categoria de vârstă 7-9 ani
• Irina Cocos & Sara Păltinisanu, locul II, duet
open, categoria de vârstă
7-9 ani
• Bianca Panait & Ariana Pătrăscanu, Locul I
duet dans contemporan, categoria de vârstă +16
ani
• Ema Teodora Rizea, locul II-solo open, categoria
de vârstă 11 ani
• Tudor Ioana Isabelle, locul III,open, categoria
de vârstă11 ani
• Claudia Buică, locul III-sol, danst contemporan,
categoria de vârstă10 ani
• Alexandra Pădureanu, locul III-solo open,
categoria de vârstă 12 ani

București, de unde s-au întors cu noi premii:
• Andreea Lorena Cucu - Locul I, secțiunea solo
dans contemporan, categoria de vârstă 7-9 ani.
• Bianca Manuela Tudose - Locul I, secțiunea
solo, categoria de vârstă 10-12 ani.
• Claudia Buică - locul II, secțiunea solo, categoria
de vârstă 10-12 ani.
• Diana Gabriela Cucu - locul I, secțiunea solo
lyrical, categoria 10-12 ani
• Tudor Ioana Isabelle, locul II, secțiunea solo
urban, categoria de vârstă 10-12 ani
• Camelia Găscan - locul I, secțiunea solo dans
contemporan, categoria de vârstă 13-15 ani
• Diță Ioana - locul I , secțiunea dans contemporan
avansați, categoria de vârstă 16-18 ani și locul I
la secțiunea solo lyrical
• Ioana și Inna au obținut locul I la secțiunea
duet urban, categoria 16-18 ani
• Bianca și Ariana locul I, secțiunea dans
contemporan, categoria de vârstă 16-18 ani.
• Ioana și Manuela - locul I, secțiunea duet
contemporan, categoria de vârstă 13-15 ani
• Diana și Andreea Cucu - locul I, secțiunea duet
dans contemporan, categoria de vârstă 10-12
Plini de energie și pasiune, elevii clasei de ani.
dans au participat în data de 5 iunie și la Concursul • Andreea Lorena și Ionuț Luca - locul II,
Original DanceStar desfășurat de această dată la secțiunea duet urban, categoria de vârstă 7-9 ani

Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor
T. Burada” a organizat în data de 22 mai proiectul
cultural – artistic SPECTACOL EXTRAORDINAR DE
FOLCLOR, un eveniment special, dedicat Zilei
Constanței, care a prezentat într-o împletire
armonioasă suite instrumentale și coregrafice
pregătite de orchestra și dansatorii Ansamblului
Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” și
recitaluri ale unor artiști consacrați.
Pe scena Centrului Multifuncțional Educativ
pentru Tineret “Jean Constantin”, au evoluat,
începând cu ora 19:00, nume consacrate ale
folclorului românesc, reprezentanți ai mai multor
generații artistice: Viorica Macovei, Constantin
Enceanu, Elena Plătică, Dani Peanci și Ionuț
Cocoș. Ansamblul a fost coordonat de dirijorul
Cristian Obrejan, iar coregrafiile au purtat
semnătura Ștefan Coman.

Recenzie

„O călătorie de la Sulmona la Tomis” de Cristina Tamaș
Florentina NICOLAE

Romanul O călătorie de la Sulmona la Tomis
prezintă, din perspectivă postmodernă, perioada
de tinerețe a universității tomitane, când se
nășteau pasiuni, se rupeau prietenii vechi și se
înnodau altele noi, perioadă care l-a inspirat
cândva și pe scriitorul clasicist Ștefan Cucu, în
romanul Iubire târzie.
Autoarea mărturisește deschis că își propune
să îl facă pe cititor partener, să îl implice direct
în epocă. Noi, care știm cine este Profesorul,
care i-am cunoscut pe „Romeo”, pe „Ștefan” și
chiar pe „Umberto”, mai mult sau mai puțin,
putem deveni oricând, asemenea membrilor
corului antic al tragediei, figuranți și comentatori
ai acțiunilor. Dar generațiile viitoare, dar cei
care nu vor mai ști care sunt persoanele care
corespundeau personajelor? La un moment
dat al istoriei, romanul-documentar va deveni
roman de pură ficțiune, în ochii cititorilor privați
de bucuria de a fi contemporani cu autoarea și cu
lumea evocată.
Începutul romanului este realizat în felul
în care Umberto, desigur Eco, scria în Limitele
interpretării: „Cărţile vorbesc mereu despre alte
cărţi şi orice întâmplare povesteşte o întâmplare
deja povestită.” Romanul O călătorie de la
Sulmona, la Tomis este o carte care vorbește
despre alte cărți, cum ar fi Numele trandafirului.
Un pretext, de altfel, de a arăta cum personajul
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principal este un alter-ego al lui Eco însuși. Este
un moment în care nu persoanele reale devin
personaje, ci invers, din literatură țâșnesc forme
de viață care își posedă creatorii.
În spirit postmodern, relațiile interumane
sunt cele care construiesc, treptat, caracterele
prezentate. În debut, relația Profesor-Umberto
apare ca una dintre o vedetă internațională și
una locală. Aceasta din urmă este invidioasă pe
Umberto, energică („nu pierzi niciodată timpul”,
îi spune acesta), profund umană, în vreme ce
Umberto plutește pe deasupra tuturor, căutând
să îi înțeleagă, dar nu și să îi iubească. De altfel
singura umbră care își face loc în relația dintre cei
doi transpare în lipsa de empatie a lui Umberto
la aflarea veștii morții mamei Profesorului, chiar
dacă îl numește „prieten”, în acele momente.
La începutul romanului, Profesorul este
portretizat după tipicul eruditului renascentist,
aflat sub protecția unui principe, în care îl putem
vedea pe Umberto, și închis într-un spațiu
personal, nestingherit de agitațiile lumești, în
care ideile pot să zboare liber, spațiu care în
roman este fie „camera ermetică” din Florența,
fie „intimitatea camerei de hotel” din București.
Scriind un jurnal al lui Dracula, Profesorul se
contaminează de acesta, devenind însă un antiDracula, însetat de lumină, spre care se îndreaptă
la desprinderea de lumea himerelor, în vreme
de Dracula rămâne claustrat în „măruntaiele
întunecate ale unei temnițe”, „ținut prizonier”.
Îi apropie însă privirea năpraznică și formația
intelectuală solidă, hrănită din înțelepciunea
înaintașilor, la care au acces prin cunoașterea
mai multor limbi străine. Asemănarea între
persoane și personaje îl apropie și pe Umberto
de una dintre creațiile sale, personajul principal
din romanul Numele trandafirului, atât sub
aspect fizic, cât și prin curiozitatea de neoprit,
care a îmbinat preocupările științifice și erudiția
literară. Cei doi actanți, deveniți Professore
– Profesorul, se întâlnesc în lumea cărților, a
spiritelor înalte, se simt împăcați unul cu celălalt
și cu personajele lor, își găsesc o liniște interioară
temporară. Împreună discută despre literatura
lumii, despre război și consecințele acestuia,

alunecând cu o nedisimulată plăcere, spre
discuții erudite despre fleacuri dificile, precum
definiția ornitorincului sau etimologia cuvântului
latinesc gatta, într-o solidaritate spirituală de tip
renascentist.
Desprins de Umberto, Profesorul se
„mundanizează”, se lasă consumat de ambiții și de
propriul temperament greu de controlat. Soția,
ca o Julieta la balcon, așteptând un Romeo infidel
și grăbit, este gata să ierte totul, dar remarcăm
tristețea cu care contemplă de la distanță, viața
universitară ale cărei contururi erau din ce în ce
mai bine definite și care îi smulgea în fiecare zi
câte o parte din sufletul partenerului de viață.
Devenise, fără voia sa, ceea ce Profesorul dorea
de la o parteneră de viață, un „prieten” și un
„prim cititor”, ambele la genul masculin.
În relația cu diafanul Ștefan, doctorandul
său, Profesorul este tiranic, agresiv, deși bine
intenționat. Personajul (cel mai interesant, poate,
din întregul roman) împrumută câteva trăsături
pe care le-am cunoscut în modelul său real: firea
solitară, defensivă, boemă, curioasă, iubirea
pentru cărți și mai ales pentru lirica ovidiană.
Este un alt tip de erudit introdus de autoare
în dinamica romanului. Perechea Professore –
Profesorul lasă loc perechii Ovidius – Ștefan.
Similaritatea conceptuală se reflectă în dorința
lui Ștefan de a se hrăni din erudiția modelului
său, așa cum Profesorul visa alături de Umberto.
„Ștefan se simțea asemenea Poetului”. Prima
experiență erotică este „asistată” de spectrul
poetului latin, care îi dictează lui Ștefan cum să
o cucerească pe Catinca, așa cum o făcuse cu
publicul său roman, cu aproape două milenii
înainte, în Ars amandi: „M-ai înnebunit cu Ovidiu
ăsta al tău. ... Cât despre învățător, nu ai spus
despre Ovidiu ăla al tău?” Soțiile lui Ștefan sunt
selectate parcă, să își afle asemănarea în cele
ale poetului: „Și pentru Laetitia, cea de a doua
soție a lui Ovidiu, Ștefan găsea un corespondent
în propria sa biografie, în persoana Katiei,
bibliotecară ca și el, mare iubitoare de artă și
poezie.” Devenite din iubite, soții, femeile din
viața lui Ștefan ajung să îl blocheze, să îl facă să
se simtă și mai însingurat: „Mi-e greu fără tine,
dar îmi e greu și cu tine”, îi mărturisește riscant
Katiei, după reluarea relației întrerupte prin
divorț, amintind de relația Profesorului cu soția
Ștefania. Ca și aceasta, Katia își contemplă de
la balcon iubirea neînțeleasă, învinsă de o alta
mai puternică, pentru cărți și poezie. Bărbații
din roman sunt absorbiți în lumea aceasta și
ieșirile în realitate îi metamorfozează fie în tirani,
fie în inadaptați social. Romeo este cel care
sesizează prima parte a problemei, dar nu are

rezolvare: „Ștefan e pierdut pentru cauză. Nu ai
treabă cu el. Când intră în Templul Cuvintelor –
aluzie la titlul unei plachete publicate de Ștefan
Cucu – nu-l mai scoți de acolo.” Iar despre sine,
mărturisește: „Dragă prietene, spuse Romeo,
pe mine singura plăcere care mă absoarbe până
la pierderea identității este lectura, dar lectura
pentru mine, pentru sufletul meu.” Ștefan a
descoperit singurătatea, înstăinarea și gustul lor

Scriitoarea Cristina Tamaș

amar în lirica lui Ovidius, dar Profesorul îi impune
o anumită viziune, pentru teza de doctorat, care
îl distanțează de poet. Romeo, intelectualul fără
rădăcini, dar care știe ce vrea pentru sine, îl
îndeamnă să se întâlnească cu Ovidius în propria
sa cale. Un sfat oarecum ironic, pentru omul care
își construise viața personală ca după o rețetă
de viață sulmoneză. Mult mai tânăr, dar coleg la
doctorat sub umbra tiranică a Profesorului, este
Mircea. Are în comun cu Ştefan o sensibilitate
aparte, o suferinţă ascunsă, lovită periodic de
manifestările temperamentale ale Profesorului.
Se integrează în triunghiurile Profesor-UmbertoMircea, respectiv Profesor-Ştefan-Mircea prin
admiraţia pentru lirica ovidiană. Spre deosebire
de Ştefan, este mai interesat de poemele
relegării, care l-au desprins de elegia erotică
şi l-au încadrat decisiv pe Ovidius între marii
poeţi ai lumii. Îi apropie un sentiment acut al
singurătăţii, subliniat de acelaşi cinic Romeo,
care îi reproşează că este „ermetic”, „închis” în
sine. Această izolare voluptoasă îi face pe cei doi
discipoli greu de înțeles de către Profesor, care,
din nou sub influența lui Umberto, își schimbă
finalmente percepția asupra lor, respectându-i
pentru cultura și acribia științifică. Treptat, ajunge
să îi înțeleagă și să empatizeze cu amândoi:
„Poate că și eu sunt ca porumbeii călători...Așa
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cum spuneam despre Ștefan.” „Într-un anume
fel, se revedea în Mircea pe el, în tinerețe.”
Integrat în această lume, Mircea se va lăsat şi el,
treptat, consumat de propria creaţie, asemenea
Profesorului și lui Ștefan: „În ultimul timp, Mircea
lucrase într-un ritm infernal, dormea doar douătrei ore pe noapte, scria ca un posedat.” Tot astfel,
Profesorul, care, scriind un jurnal al lui Dracula,
preluase ceva din fizicul și starea acestuia, în
finalul romanului, conceperea unui alt jurnal, al
lui Ovidius, îl atrage hipnotic în lumea poetului
latin. Un nou roman, o nouă obsesie care îl
consumă până la moarte: „Cred că îl am pe
Ovidiu în mine.” Dacă pe Ștefan îl consumase
erotica ovidiană, pe care căuta să o descifreze și
să o retrăiască fără soluție, Profesorul descoperă
în oglindă imaginea poetului matur cu care are în
comun experiența de viață, traiul într-un Tomis
care îl înțelege greu și doar parțial, nostalgia

după Italia: „Ai să te gândești, Profesore, îi strigă
Ovidiu. Ai să te gândești mereu, până ai să ajungi
să fii obsedat și să-mi cauți mormântul până ai
să-l găsești pe al tău.”
Romanul descrie diverse psihologii masculine
în care fiecare, „pribeag și obosit”, precum
Profesorul, „frânt” precum Mircea, își caută
echilibrul interior într-un fel aparte, în funcție
de temperamentul și de caracterul său, dar sub
veghea atentă a lui Ovidius, reîncarnat în fiecare
dintre aceste personaje. Statuia sa, lângă care
acestea își găsesc finalmente liniștea interioară,
devine astfel un liant între mundan și ideal.
Cartea, apărută în Editura EIKON, a
fost lansată recent în sala mare a Centrul
Multifuncțional Educativ pentru Tineret “Jean
Constantin” Constanța, în prezența unui
numeros public.

Foto: Andrei GHEORGHE

În căutarea verdelui de vară

Călătorie prin parcurile tulcene
Raluca PETRE
Când incepe vara, ne gândim la cei mici.
Fiecare copil este un început și de aceea luna iunie
este un timp al bucuriei și al optimismului, pentru
că este despre zile frumoase, viitor și speranțe. Și
pentru că vin zile călduroase și pandemia pare că
nu mai este atât de prezentă în viețile noastre,
începem să ne gândim la locurile verzi unde se
pot juca și plimba copiii noștri, visăm la parcuri.
În acest număr al revistei noastre am ales ca
subiect parcurile din Municipiul Tulcea, pentru
a înțelege mai bine unde pot fi plimbați copiii
nord-dobrogeni, cât verde este în acest oraș și
care este dispunerea, dar și istoria parcurilor din
acest oraș de unde începe Delta Dunării.
În copilăria mea petrecută la Tulcea, în
timpul anului școlar, și la Constanța, la bunici,
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în vacanțe, ieșitul afară era ceva destul de
nestructurat. La Tulcea locuiam pe Strada Gării,
la turnuri, și eram o grămadă de copii adunați
de jur împrejur, cucerind zonă cu zonă: până la
Căpitănie, pe faleză, până la Sala Sporturilor și
ajungând și până la actuala Bibliotecă Județeană
Panait Cerna. Biblioteca era în anii ‘80 un frumos
și întins șantier, numai bun de a fi explorat pentru
jocurile de-a luptele, hoții și vardiștii și câte ne
mai treceau prin cap. Ne întorceam în casă doar
când strigau părinții de la parter până la zece că
începeau desenele.
În ziua de azi lucrurile sunt mult mai bine
structurate. Ne ducem și ne aducem copiii de la
joacă, stăm cu ei și studiem și noi vrând nevrând
toate cotloanele verzi. Prin urmare, cartografierea

Parcul Sfântul Gheorghe în prezent

Fetiță în parc la Tulcea; sursă foto: arhiva personală

Parcul în secolul al XIX-lea

parcurilor este un demers de utilitate imediată.
Când auzim și din campaniile de conștientizare
că trebuie să petrecem timp de calitate cu copiii
noștri, cu atât mai mult ne uităm în jur pentru
a descoperi locuri prietenoase, parcuri vesele și
sigure.
Pentru a putea înțelege mai bine subiectul,
am pornit din trecut. Am aflat astfel că cel mai
vechi parc al orașului Tulcea este cel din fața
Bisericii Sfântul Gheorghe, lângă Piața Nouă. În
prezent este mai mult folosit ca spațiu de tranzit
pentru gospodinele care vin și pleacă de la piață.
Câțiva copii se udă cu apa de la fântâna arteziană.
Dacă este să privim însă în arhivele trecutului,
descoperim un istoric foarte respectabil al
acestui parc. În secolul al XIX-lea, după asanarea
ceairului din zona joasă a orașului, autoritățile
otomane au amenajat acest parc în continuarea
bazarului, în zona centrală a orașului. Aflăm că
acesta „e împrejmuit şi amenajat cu alei şi arbuşti
de către autorităţile turceşti, care realizează
astfel o premieră: primul parc din Tulcea. În
plus, parcul e dotat cu un chioşc pentru formaţia
instrumentală de muzică orientală, denumită şi
metarhanea, care distra populaţia oraşului în
anumite zile”.1 Soarta acestui prim parc a fost
tumultoasă, fiind distrus la un moment dat de o
ploaie care a cărat bolovani peste el, ajungând să
fie folosit ca obor de vite „iar în sărbători, locul

e folosit pentru bâlciuri cu scrâncioburi, căluşei,
leagăne, corturi, grătare cu mititei, muzici de
trompetă şi armonici la care participa bucuros,
cu mic, cu mare, tot tulceanul”.2 După ultimul
război mondial, odată cu sistematizarea străzilor,
a fost mult micșorat căci s-a construit destul de
mult de jur împrejur și aceasta este dimensiunea
pe care o păstrează în prezent.
În istoria lungă a orașului figurează și un al
doilea parc, cu statutul de grădină publică. Acesta
era situat în proximitatea actualului Muzeu de
Artă, fost sediu al Prefecturii și Palat al Pașei
și în apropierea falezei Dunării. După cum ne
reamintește Ligia Dima, „locuitorii oraşului Tulcea
au acordat o atenţie deosebită unor personalităţi
politice şi culturale care şi-au pus amprenta
asupra oraşului, contribuind la dezvoltarea
economică şi bunăstarea populaţiei. Astfel se
face că la 30 octombrie 1911 a fost inaugurat
bustul lui Ioan Neniţescu (prefect al oraşului
în 1897), monument amplasat în „Grădina
Publică”3. În secolul XX și soarta acestui parc a
fost tumultoasă. Acesta a fost vandalizat în timpul
războiului, i s-au redus drastic dimensiunile de-a
lungul deceniilor, în copilăria mea fiind căzut
în desuetudine. Secolul XXI pare să fie de bun
augur pentru vechea grădină publică. În urmă cu
un deceniu parcul a fost reamenajat pe un spațiu

1. old.primariatulcea.ro accesat în 9.06.2021

2. Idem.
3. Ligia Dima, 2018, „Tulcea – oraș turistic” în Ziua de
Constanța, ziuaconstanta.ro accesat în 10.06.2021
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limitat, într-un parteneriat public-privat între
administrația publică locală și o întreprindere
hotelieră aflată în proximitate4. În prezent este
un parc micuț, dar drăguț, cu ieșire la faleză.
Continuăm incursiunea noastră pe jos
sau împingând un cărucior și urcăm pe Strada
Gloriei pentru a ajunge la Parcul Monumentului.
Acesta este una dintre cele mai impunătoare
și populare destinații, atât pentru locuitorii

orașului, cât și pentru turiști, deoarece de sus,
de pe Colnicul Horea, este cea mai frumoasă
vedere panoramică a orașului dar și pentru că
în același parc se găsește și Muzeul de Istorie
și Arheologie, precum și vestigiile anticului
Aegyssus, atestat încă din secolul al II-lea a.Ch.
Este locul cel mai vizibil privind de jos, dar care
oferă și cea mai spectaculoasă vedere a orașului.
Istoria acestui monument și a parcului adiacent
merită a fi menționată: „Piatra fundamentală
a „Monumentului Independenţei” a fost pusă
de domnitorul Carol I cu prilejul vizitei din 1718 octombrie 1879, la ridicarea monumentului
contribuind
populaţia
Judeţului
Tulcea.
Contribuţia la realizarea monumentului şi-au
adus-o doi sculptori români, Giorgio Vasilescu şi
după moartea acestuia, Constantin Bălăcescu.
Lucrarea a fost începută în anul 1897, terminată în
1899 şi inaugurată în 2 mai 1904. La inaugurarea
„Monumentului Independenţei” din Tulcea a
participat şi familia regală”5.
În secolul XX orașul a continuat să se extindă și
să se modernizeze. Un proiect de mare amploare

Parcul Monumentului Independenței Tulcea

Panorama orașului de la Monument, Tulcea

Vedere panoramică din Orășelul Copiilor, Tulcea
4. ziare.com accesat în 8.06.2021

14

5. Ligia Dima, 2018, „Tulcea – oraș turistic” în Ziua de
Constanța, ziuaconstanta.ro accesat în 10.06.2021

a fost cel de industrializare, ceea ce a produs
necesități de locuire pentru un număr ridicat de
lucrători ai șantierului naval, ai întreprinderii de
alumină și a celei de feroaliaje. Începând din anii
’60 s-a dezvoltat pe harta orașului un nou cartier
cunoscut drept Vest (sau peiorativ Dallas). Aici
au fost construite blocuri, dar au fost și asanate
mlaștinile și s-au realizat două parcuri, care în
prezent sunt printre cele mai mari din oraș. Este
vorba despre Orășelul Copiilor, respectiv Parcul
Victoria. Este interesant că aceste două parcuri
au cunoscut perioade de modernizare urmate de
perioade de decădere. În prezent, aceste două
parcuri ce delimitează partea de vest a orașului
sunt reamenajate și primesc în fiecare zi un
număr impresionant de copii și părinți.
În ceea ce privește Parcul Victoria, aflat
în fostul ceair, zona joasă și inundabilă, există
planuri politice ambițioase. Astfel, în programul
electoral al unuia dintre partidele câșigătoare la
ultimele alegeri locale, acesta figurează într-un
proiect de realizare a unei străzi smart, urmând
modelul unei proiect similar din Cluj-Napoca.

Vedere cu fetiță din Parcul Victoria;
sursa foto: arhiva personală

care au marcat istoria orașului. Este vorba
despre oameni de știință, artiști și reprezentanți
ai administrației care au lăsat ceva în urma lor
pentru orașul dunărean. Fiecare bust are și câte
o placă unde se găsesc explicații despre viața și
activitatea respectivei personalități. În acest fel,
patrimoniul de cunoaștere local devine accesibil

Imagini din Parcul Personalităților, Tulcea

Deocamdată municipalitatea încearcă să
înțeleagă care este suprafața exactă a parcului,
deoarece în documente este vorba despre 55000
metri pătrați, iar pe teren sunt doar vreo 310006.
Diferența o reprezintă garaje construite ilegal.
Ne dorim să fim smart, dar până atunci măcar să
putem să ne plimbăm copiii de-a lungul și de-a
latul unui parc întreg și verde.
Mai departe vom ajunge în Parcul
Personalităților, o încercare reușită a autorităților
locale de valorizare a unui amplu spațiu verde
aflat în proximitatea gării fluviale, a celei auto
și a gării orașului. Pe lângă amenajarea spațiilor
verzi, a aleilor și a mobilierului urban, sunt de
remarcat busturile personalităților (masculine)
6. ziaruldelta.ro accesat 8.06.2021
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atât noii generații, copiilor care se joacă în parc,
cât și turiștilor aflați în tranzit prin oraș. Aflat în
proximitatea Bibliotecii Județene, este un spațiu
primitor pentru persoane de toate vârstele. Dacă
se va construi și sala de sport multifuncțională
deja anunțată de autorități, atunci triunghiul
joacă, sport și cultură va fi complet.
În călătoria de azi nu am epuizat toate
parcurile și spațiile de recreere ale orașului, dar
am mers puțin pe-afară, am respirat aerul de
început de vară și am privit puțin în trecut și ceva
mai mult în prezent. Nu am apucat să ne plimbăm

prin cele mai noi jocuri de joacă ale orașului,
de exemplu Parcul Veolia7 sau Bebe Parc8 dar
faptul că se construiesc noi locuri pentru copii
înseamnă că orașul privește în viitor, se dezvoltă
și se gândește la cei care vin din urmă. În plus,
dacă proiectele actuale vor fi materializate,
atunci viitorul va fi principalul punct de referință.
Copiii noștri vor putea alerga atunci veseli pentru
a se putea întâlni cu propriul viitor, de preferință
verde.
7. agerpres.ro, green-report.ro accesate 8.06.2021
8. ziaruldelta.ro accesat 15.06.2021

Documentar

Dobrogea în memoriile Reginei Maria
Anastasia DUMITRU

1937. Statuia Reginei Carmen Sylva de pe faleza
Cazinoului.
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Regina Maria a României şi-a iubit ţara
adoptivă, a cunoscut frumuseţile plaiurilor
noastre, a fost alături de poporul nostru la bine,
dar mai ales la greu, de aceea a fost numită
,,Mama românilor” sau ,,Mama răniţilor”. La
fel ca Regina Carmen Sylva, Regina Maria a fost
îndrăgostită de scris, de lecturi, dar mai ales de
poezie şi de poezia mării, alegându-şi ca topos
al creaţiei Balcicul mult îndrăgit. Confesiunile
Reginei constituie încă o dovadă a dragostei sale
pentru splendorile României, toposuri vizitate
mai ales călare, pasiune care îi dădea libertatea
visării, a descătuşării din contingent, a regăsirii
sacrului.
Mă voi referi la evocările Dobrogei şi în
special ale Constanţei, aşa cum apar în volumul
Ţara pe care o iubesc. Memorii din exil, traducere
din engleză şi postfaţă de Maria Berza (Bucureşti,
Editura Humanitas, 2016). Admirând orice
privelişte, văzând chipul ţăranilor de la munte sau
de la mare, pretutindeni îşi reiterează dragostea

pentru poporul nostru. După ce prezintă dealurile
şi munţii, descrie ţărmul mării, topos care îi
aminteşte de locurile natale. ,,Am străbătut
marea la bordul ambarcaţiunilor cu pânze,
am călătorit şi cu vaporul, am înotat în valurile
ei. Iubesc vuietul ei etern şi zgomotul făcut de
valuri când se sparg la ţărm. Micul şi viteazul
port Constanţa a fost cândva bucuria şi mândria
noastră; din mulţimea de supărări, una dintre
cele mai amare a fost pierderea sa. Era singurul
nostru contact cu
nesfârşitul apelor,
pe care toate ţările
tânjesc să-1 aibă.
O ţară fără ieşire la
mare e o ţară care
trăieşte doar pe
jumătate! Constanţa
nu era prea mare şi
nici foarte întinsă
în comparaţie cu
alte oraşe portuare,
dar
pentru
noi
era importantă; îi
urmăream,
prin
urmare, dezvoltarea
cu
mândrie
şi
interes. Îi cunoşteam
navele,
ofiţerii,
marinarii;
ştiam
sunetul fiecărui semnal, semnificaţia fiecărui
pavilion; îi cercetaserăm fiecare colţişor ascuns,
ieşiserăm de aici în larg pe vreme liniştită
sau pe furtună.”1 Ambele regine au iubit
Constanţa, nesfârşitele întinderi de plajă de
la Mamaia, care inspirau libertatea. Câmpiile
Dobrogei bătute de vânt par pline de un farmec
melancolic. Regina Maria admira ciudăţenia
lor, de aceea hoinărea călare sau cu maşina
descoperind cătune ciudate, cu case din chirpici
şi minaretele subţiri ale moscheilor aţintite spre
cer, precum săgeţile. Varietatea locuitorilor
Dobrogei îi trezea întotdeauna interesul. ,,Nu ştii
niciodată ce chipuri noi vei întâlni şi nici peste
ce aşezări ciudate poţi să dai. Am ajuns astfel
în sate îndepărtate, unde nişte secte ruseşti
necunoscute ridicaseră mănăstiri singuratice, în
care bărbaţii vârstnici ai comunităţii slujeau ca
preoţi. Mi-au oferit pâine şi sare; pâinile lor erau
cafenii, acre la gust şi împodobite cu nişte desene
neobişnuite. M-au dus la icoanele lor pictate în
culori vii, ca să sărut chipurile sfinţilor celor mai
veneraţi. Am rămas, din cătunele acestea uitate
de lume, cu o impresie ciudată – o impresie de

praf şi de salcâmi în floare, de dangăt de clopote
şi mulţimi pestriţe, cu chipuri extrem de diverse.
Un amestec de colibe de chirpici şi bisericuţe
pitite la umbră, de căsuţe sărăcăcioase văruite
în alb, de câini gălăgioşi şi cai de sub copitele
cărora se ridicau nori de praf!”2 Regina evocă
multiculturalitatea zonei dobrogene, este atentă
la veşmintele şi comportamentul turcoaicelor. Îi
admiră pe turcii tăcuţi care o primeşte cu gesturi
rituale, ducându-şi mâna întâi la inimă şi apoi la
frunte; le apreciază bunăvoinţa calmă, lipsită de
orice curiozitate sau mirare. ,,Îi găseşti aşezaţi
în prag şi nu par să aibă ceva de făcut niciodată.
Prietenoşi, simpatici şi pitoreşti, aş regreta
cu siguranţă să-i văd dispărând. La o distanţă
respectabilă, femeile lor stau în şir, pe vine, ca
nişte ciori de-a lungul unui zid, privind de la
distanţă scene la care nu îndrăznesc să ia parte,
dar dacă te apropii de ele, te întâmpină cu o
bucurie gălăgioasă, înconjurându-te cu exclamaţii
pe cât de guturale, pe atât de neînţelese pentru
o ureche europeană. Copiii însă te întâmpină
pretutindeni, te urmăresc oriunde te îndrepţi.
Fetele mai ales sunt fermecător de graţioase în
şalvarii lor largi de bumbac, cu multele lor codiţe
strâns împletite, cu părul, sprâncenele şi unghiile
vopsite cu roşu.”3 Acest fragment surprinde
esenţa unei lumi balcanice, calme, cu un alt ritm
decât al Occidentului grăbit.
Pe lângă drumurile întinse ale Dobrogei,
Regina evocă şi insula lui Ovidiu, un loc încărcat
de poezie din Constanţa, unde a fost exilat poetul
latin care şi-a cântat suferinţa pe această insulă
uitată de Dumnezeu. ,,E greu de imaginat un
loc mai trist şi mai singuratic ca acesta; sălciile
înalte, care au prins rădăcini aici, sunt singura
sa podoabă, iar unica frumuseţe e priveliştea
nestingherită asupra mării. Am adus-o pe Carmen
Sylva în acest loc unde visase alt poet, în vremuri
de demult, la gloria apusă şi la ambiţii prefăcute
în scrum. Cu siguranţă, nicăieri altundeva n-ar
fi putut să cugete cu mai multă amărăciune
asupra vremelniciei favorurilor de la curte şi a
vanităţii speranţelor omeneşti; cu adevărat, în
acest loc exilul era absolut şi complet. Regina
cu părul alb ca neaua cutreiera cărările pe care
păşise la rându-i marele poet, încercând să-şi
închipuie cum vor fi fost gândurile cuiva care,
de la înălţimea faimei sale, se trezise brutal fără
nimic – onoruri, privilegii şi iubire. Imaginaţia
ei, care se aprindea cu repeziciune, reconstruia
deja trecutul, iar ochii i s-au umplut de lacrimi,
trăind parcă tristeţea cuiva pe care Destinul l-a

1. Ţara pe care o iubesc. Memorii din exil, Bucureşti,
Editura Humanitas, 2016, p. 66.

2. Ibidem, p. 69.
3. Ibidem, p. 70.
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lovit atât de crud.”4 Ambele regine care aveau
simţul poeziei şi al sacrului au reuşit să înţeleagă
durerea poetului pribeag care a lăsat luxul
Romei şi a ajuns în aceste pustietăţi. În toposul
poetic tomitan, Regina Maria resimte spiritul lui
Ovidiu, al lui Ioan de Tomis, un cunoscut scriitor
latin de la începuturile Evului Mediu. După ce
aminteşte că Tomisul a devenit Constanţa (sau
Constantiniana, de la Constantin, împăratul
Imperiului Roman de Răsărit, care l-a întemeiat
din nou în secolul al V-lea), Regina se referă şi
la celălalt nume dat de turci, Kustendje. Este
evocat şi Istros, un oraş vechi, descoperit între
Constanţa şi gurile Dunării. Cetatea Istros, care
fusese cândva un port important la malul mării,
o impresionează pe Regină prin tristeţe, prin
poezia melancolică. Scriitoarea cade pe gânduri,
încearcă să refacă atmosfera de altădată şi
exclamă. ,,Istros! Cumva, numele poartă în el
răsunetul anticei splendori; are o tonalitate ce
impresionează în mod deosebit auzul. Parcă văd
corăbii măreţe plutind pe marea albastră către
cetate, la ceasul când soarele apune, corăbii cu
siluete şi culori diverse, ca nişte păsări fantastice
într-un zbor lin spre cuiburile lor. Nu pot şti ce
comori aduceau ele în port, dar îmi place să visez
că, în umbra aspră a pânzelor, pe punte erau
adăpostite grămezi de grâne aurii şi portocale, că
oameni cu chipuri oacheşe aduceau din Orient
preţioase mătăsuri în culori strălucitoare, în care
îşi înveşmântau trupurile frumoase soţiile şi
fiicele neguţătorilor bogaţi. Ce repede au devenit
trecut toate acestea! Îmi place să-mi imaginez
forfota de pe străzile micului orăşel prosper,
culorile, freamătul şi gălăgia, agitaţia voioasă
când apărea o corabie în zare, cum alergau cu
toţii către chei, gălăgia, ţipetele, râsetele, vorbele
grele, poruncile, copiii desculţi, cu ochii mari,
umblând peste tot ca nişte gură-cască. Îmi place
să mă gândesc la marinarii care cântau cântecele
lor ciudate noaptea, când se odihneau după o
zi de muncă. Doar o închipuire de artist!”5 Din
ruinele vechii cetăţi, Regina reconstituie o epocă,
vrea să înţeleagă viaţa oamenilor care au trăit în
urmă cu mai bine de două milenii.
Alte ruine uluitoare pe care încearcă să
le exploreze sunt cele de la Adam-Clissi sau
„Biserica lui Adam”, ori „a Omului”; un imens
monument de marmură, fără o valoare artistică
deosebită, dar având dimensiuni uriaşe, ridicat
4. Ibidem, p. 73-74.
5. Ibidem, p. 76-77.

pentru a sărbători cucerirea Daciei de către
Traian. Regina menţionează că în umbra acestui
impresionant monument s-a dezvoltat un oraş;
vestigiile sale încă pot fi văzute, şi de asemenea
fundaţiile unei bazilici de mari dimensiuni. Încă
de la începutul secolului trecut, Regina intuia că
pământul Dobrogei ascunde numeroase comori
,,ce vor fi scoase cândva la lumină.” ,,Oare
mâinile noastre o vor face? Rămâne de văzut!”,
nota ea. Într-adevăr, peste câteva decenii, aveau
să se descopere multe statui ascunse în solul
Constanţei, printre care şi şarpele Glykon. Un
alt oraş descris este Mangalia, cu îngrămădeala
de căsuţe scunde, de piatră, cu acoperişul din
olane, ce se risipesc pe malul mării. Vizitând
împrejurimile aride ale vechilul Calatis, Regina îşi
aminteşte de o parabolă din Vechiul Testament.
,,Ţi-l poţi cu uşurinţă închipui pe „fiul rătăcitor”,
ce îşi păzeşte turma sub un cer necruţător de
fierbinte”, nota ea uluită de taina locurilor
similare cu cele de la Marea Moartă. Aflată în
Delta Dunării, este impresionată de un călugăr
care purta o cruce în mână, aidoma unui talisman
fermecat, un personaj desprins dintr-o legendă
sau din Vieţile sfinţilor. Era o lume a tainei şi a
tăcerii, un topos arhetipal magic, care fascina.
Măicuţele de la Cilic-Dere i-au oferit în dar o
icoană de o frumuseţe desăvârşită. Simţul estetic
este prezent şi în comportamentul şi casele
ţăranilor care îşi împodobeau porţile şi uşile cu
flori. ,,Nu am văzut niciodată o decorare rustică
absolut perfectă, în modul cel mai natural; ţăranii
îşi dăduseră toată silinţa, fără să-şi dea seama
că ce făcuseră era desăvârşit. Pe malul Dunării,
vedea ciobanii care se strângeau la focurile uriaşe
de unde se auzeau frânturi de melodii triste, pline
de dor. Balcicul este un alt loc minunat căruia îi
sunt alocate pagini de aleasă măiestrie artistică.
Până să ajungă la acea reşedinţă dragă, Regina
se opreşte la Caliacra unde este impresionată
atât de grandoarea locului, cât şi de scorbura ce
adăposteşte mormântul unui pustnic, unde arde
mereu o candelă.
Dobrogea este prezentată în toate volumele
de memorii ale Reginei Maria care a iubit marea
fiindcă îi amintea de locurile copilăriei, de
libertatea visului, de frumuseţea arhetipului.
Dobrogea a fost şi rămâne o fascinaţie pentru
toţi artiştii, pentru poeţi, muzicieni, pictori
etc., atraşi nu numai de întinsul mării, dar şi
de străvechimea acestui spaţiu legendar, aflat
sub semnul sacrului, al mitului şi al eternei
reîntoarceri, după cum afirma Mircea Eliade.

Obiceiuri de pe la noi
Calea laptelui
Adrian NICOLA

Bun găsit la dumneavoastră, cinstiți
gospodari!
Cu trecerea vremii, omul uită. Se spune că
ar uita ceea ce nu ar fi demn de ținut minte,
lucrurile, faptele, ce ni se par mărunte. Sunt însă
și dintre acestea unele ce nu trebuie uitate, căci
ne încălzesc ori ne răcesc sufletele încât nici n-ai
putea spune ceva de ne însemnătatea lor.
Bunăoară, trecând odată către apus apa cea
mare care vine taman din părțile nemțești, să
ajung la un prieten pe aici, pe unde un braț al
fluviului scaldă malul românesc, prietenul meu
m-a primit cu o veste. „Dimineață mergem să
luăm laptele de la ciobani, mi-a zis. Sunt la rând
și e musai să ajung acolo”. Nu m-a întrebat dacă

cerga groasă ce stăvilea împunsăturile paielor,
nici busuiocul icoanei de deasupra patului și
nici măcar oboseala drumului nu au fost în stare
să-mi țină lipite geană de geană. M-au năpădit
amintirile copilăriei, când mergeam cu caprele
la păscut. Împărțeam munca aceasta cu o soră
a tatei apropiată de vârsta mea, astfel că lanțul
uneia dintre cele două capre se strângea în jurul
trupului meu firav, capra reușind să mă ducă ba
în dreapta, ba în stânga drumului, ba la răsărit, ba
la apus, după câtă verdeață se afla acolo unde își
îndrepta privirea și ce pofte i se mai deschideau
ei. Nici nu mai știai cine pe cine poartă, eu pe ea
la păscut sau ea pe mine la obișnuirea tălpii cu
mărăcinii și a corpului cu zgârieturile ghimpilor

vreau, fiindcă știa bucuria ce-mi făcea nu atât
prin ceea ce urma a face noi doi acolo, cât prin
amintirile pe care mi le putea trezi „rândul la
lapte”, cum se spune atunci când pleci la stână să
iei ce ți se cuvine în urma „măsurării laptelui” în
primăvară, atunci când se fac învoielile și se face
prima mulsoare prin palma ciobanului ce le va
purta de grijă animalelor până la răvășit.
Prietenul acesta al meu m-a pus să dorm pe
pat tocmit cu saltea umplută cu paie, amestecate
cu câteva pale de fân, cosite la vremea când florile
câmpului se scaldă în roua nopților de vară, ca
să-și țină toate mirosurile și să le deșarte atunci
când omul își trântește trupul obosit pe ele. Nici

de salcâmi ori de răsură.
Strădaniei mele din timpul unei zile de mers
la păscut îi știam prețul, chiar îl așteptam cu
mare bucurie, deși era mereu același. La gardul
ce despărțea curtea noastră de a lui tata-mare
venea bunica ținând în palme, atentă să nu verse,
o strachină mare, smălțuită și înflorată, plină până
la buză cu lapte. Veți întoarce capul ca și cum nu
ar fi mare scofală o strachină cu lapte, dar asta
numai dacă nu ați pus niciodată în laptele acela
de capră abia fiert, cu smântâna încrețindu-i-se
deasupra, o felie de mămăligă aburindă, galbenă
precum luna nopților lui cireșar, nu ați pisat-o cu
lingura de lemn până ce nu mai știi care-i laptele
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și care-i mămăliga, pentru ca apoi să vă bucurați
cerul gurii cu ea. Cum să mai dormi, când gura
îți devine izvoraș, iar în aburul nesomnului simți
asemenea minuni?
M-am sculat la ora sorocită de prietenul meu
și am văzut că nu eram singurul ce nu părea a
fi dormit în acea noapte. Soața gazdei mele de
atunci pregătise mâncare bună pentru cei de la
stână, fiindcă așa se cădea a le mulțimi pentru
truda lor, departe de cei dragi, iar soțul său se
îngrijise a găti de drum căruța și calul, spălase
și pusese în car vasele în care avea să prijoană
laptele, scosese cazanul cel mare și lada de lemn,
lată, cât masa, „patul brânzei”, cum îi spunea el,
gătise cheagul din rânza a doi iezi din celălalt an,
păstrate cu grijă până ce ajunseseră două bucăți
de maț uscat, scosese sticla cu rachiu de pe unde
o avusese pitită tocmai pentru acest prilej și cine
știe câte i se mai legaseră de palme în acel miez
de noapte.
Drumul stânei părea a-l ști doar calul
bătrân și leneș ce ne purta molcom căruța
peste gropi și miriști, pe lângă salcâmi nevăzuți,
coceni de porumb buimaci și cotoare înalte de
floarea soarelui pândind ivirea astrului zilei
precum cadânele haremului apariția papucului
sultanului, căci stăpânul lui părea mai degrabă
furat de scânteierea puzderiei de stele clipind
șăgalnic când mai sus, când mai jos, decât de
calea apucată de cal și căruță. Când cocoșii s-au
auzit tot mai departe, au răzbătut până la noi
lătrăturile câinilor de pază, apoi îndemnurile
oamenilor de la stână, căci de sub comarnic, de
sub acoperiș, doi flăcăiandri strigau celor din
spatele lor să sperie somnul din lâna mioarelor
pentru a se buluci din strunga mare, prin strunga
mică spre ei, trăgeau cu dibăcie de picior câte
una și făceau ca din ugerele acelea abia zărite
din lâna mare și plină de scaieți să țâșnească
minunea de lapte spre pereții doniței ținute între
picioare de ciobani.
Numai după ce am ajuns la casa prietenului
meu și am deșertat laptele alb-gălbui în ceaunul
de tuci mare, negru pe-afară și alb, bine spălat,
prin ‘năuntru, așezat pe pirostrii deasupra
unui foc molcom, mi-am dat seama ce zori de
ziuă minunate petrecusem fără a le simți cum
se cuvine, ce chiuituri și țipete de bucurie ale
păsărilor apei și câmpului, la sosirea unei noi
zile, îmi trecuseră pe lângă urechi fără a mă
bucura îndeajuns de ele, ce cântec vesel al
trapului copitelor calului, ajuns la drumul mare și
bătătorit, îmi scriseseră ritmul acelei zile fără să
bag de seamă. Toate îmi zburaseră peste amintiri
numai din pricina gândurilor la ce însemna
laptele pentru om și animal, că nu există om
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și animal să se fi hrănit vreodată mai sănătos
decât cu lapte de la sân sau de la uger, să nu se
fi bucurat de tot ce se poate plămădi, fără țidule
de școli înalte, aparate și adăugiri, doar din fiert,
închegat, sărat, afumat sau uscat, din lapte.
Când ceaunul prinsese a bolborosi ușor, ca
păsatul mămăligii, gazdele mele au dat deoparte,
într-o oală, câteva polonice mari de lapte – era
pentru „prins”, adică avea să fie dosit într-un loc
răcoros după ce va fi fost dres cu două linguri de
smântână, până avea să se facă iaurt sau chefir
– pentru că celuilalt lapte avea să i se dea cheag.
M-am dumirit cum e și cu cheagul, căci ei nu
puneau nimic străin de animal în lapte afară de
sarea ce avea să țină brânzeturile, iar fărâmăturile
acelea ce le presăra peste lapte, mestecându-l
fără încetare, cheagul, tot de la animale venea,
de la ied și de la miel, fiind preparat și lăsat la
uscat în streașina casei vreme îndelungată.
Întâlnirea laptelui cu cheagul a făcut ceva
neștiut de mine, iar pentru a mă lămuri prietenul
meu avea să-mi arate, cu lingura aceea a lui de
lemn puțin mai măruntă decât un stat de om, ce
se petrece în ceaun. Ba mai mult, alături de cutia
aceea de lemn numită de el „patul brânzei”, îmi
pusese o strachină și o lingură în care aveam să
primesc, ca la degustările din cramele cu vinuri
domnești, „tămâioasele” plămădite din lapte
chiar atunci, sub privirile mele: abia închegat,
scos din zer și nesărat, mi-a pus în strachină caș
dulce; același lapte închegat, bine stors de zer pe
patul din lemn, închingat în pânză alba și subțire
în sedile sau zgârne, desagii aceia ce poartă
forma sânului de mama sau a ugerului de animal,
presărat cu sare, în ceea ce se cheamă brânză;
un amestec din caș dulce și zer, tocmai pe gustul
meu, pe care eu l-am sorbit din lingura de lemn,
ce se cheamă jintiță; ultimele închegări de lapte
rămase în fiertura zerului ce a tot fiert mocnit,
strânse la un loc și stoarse bine, fără a primi sare,
au dat naștere la urdă. La urmă de tot, când
codrii albi se aflau la scurs, iar eu mă săturasem,
ca să-mi țină de sete, m-am ospătat cu o cănuță
de zer, sub privirile zâmbitoare ale gazdei care
mi-a spus că acela era pentru dat animalelor. Eu
vă spun însă un lucru, nici nu știu ele ce bunătate
de băutură primesc atunci când stăpânii lor iau
„rândul la lapte”!
Am povestit apoi despre întâmplarea cu
laptele celor apropiați. Unii au plescăit din limbă a
poftă, alții au râs – ia te uită ce „distracție” acum,
când oamenii colindă lumea! – ori m-au mirosit,
să vadă ce „arome” îmi mai păstrează pielea
din timpul petrecut lângă lapte și foc. Nu i-am
luat în seamă, dar cu timpul nici nu m-am mai
gândit la stână, la mioare și ce produc ele. Zilele

trecute însă, aflându-mă într-o prăvălie din cea
nouă, unde parcă toate vin peste tine pentru a te
face să le cumperi și să le bagi în traistă, am zărit
pe etajere, desenate pe sticle sau cutii, văcuțe,
oițe, căprițe, ba chiar și o bivoliță, dar nu neagră
cum este ea, ceva mai colorată, să nu o scapi
din vedere. Am văzut și cât costă „bunătatea”
aceea „naturală”, pe care o poți păstra luni de
zile fără a o fierbe, și mi-am amintit de laptele de
pe celălalt mal al fluviului, care este la fel peste
tot în țara asta, poate chiar și în alte țări. Îl vând
pe-acolo oamenii, în lipsa banului, la prețul apei
de pe aici, iar copiii primesc la oraș tot felul de
lichide numite lapte pe care mai apoi nu-l mai
vor, fiindcă simt – doar au primit lapte de mamă,
iar gustul aceluia nu piere niciodată – că nu este,
de fapt, lapte. Este „lapte de soia”, „lapte de
migdale”, „lapte de cocos”… „lapte praf”. O fi,

că „nu face nicio brânză”, iar la împărțeală să nu
vină cu nazuri, căci „frate, frate, dar brânza e pe
bani”. Chiar și o parte a cerului se numește Calea
Laptelui sau Calea Lactee. Cuvintele brânză,
urdă, rânză (partea de la ied și miel din care se
face cheagul), zgârnă, cred eu că sună așa de mii
de ani, fiindcă prea aduc cu vorbele strămoșilor
noștri daci.
De-aia vă zic, oameni buni, când mai dați în
drumurile domniilor voastre de turmele de oi,
capre, vaci ori bivolițe care vă încetinesc trecerea
cu îndărătnicia lor, nu le mai umpleți de sudalme,
fiindcă nu se umple de tors fusul timpului cu
clipele acelea. Mai bine mirați-vă de unde vine
minunea aceea numită lapte și gândiți-vă cum să
faceți să ajungă pe mesele familiilor domniilor
voastre proaspăt și curat, așa cum se știe el de
mii de ani de moșii și strămoșii noștri. Căci ce

poate chiar îi bun, dar tot nu-i lapte.
Căutând prin cele cărți, am citit că oamenii
beau lapte de peste 10.000 de ani, că s-ar fi
început de prin țări cu lipsă mare de apă, ca să
nu moară oamenii de sete. Nu știu de când este
muls laptele pe meleagurile noastre, dar trebuie
să fie tare de mult, fiindcă acest cuvânt, lapte,
prea și-a găsit loc adânc în vorbele noastre.
În afară de laptele despre care v-am povestit,
sunt buruieni care se numesc așa, cu urme de
lapte, laptele-câinelui, laptele-stâncii, laptele
cucului. Și dinții pruncilor sunt „de lapte”, iar
omul gospodar „stoarce lapte din piatră seacă”,
celui nărăvit la rău i se spune că „s-a învățat ca
mâța la lapte”, omul înșelător este „numai lapte
și miere”, iar celui leneș și nepriceput i se spune

am fost noi, românii, prin vremuri oare mai mult
decât truditorii pământului și robii animalelor?
Dacă nu socotim vacile a fi sfinte și nu ne punem
pe steag oile, ca alte popoare, cel puțin la fel de
vechi ca noi, măcar să ne bucurăm că le mai avem
încă și că românul încă își are… rândul la lapte.
Cu smerenie, al dumneavoastră,
Adrian.
P.S.: La întâia zi a lui Cireșar, o dată cu
„Ziua Copilului”, adică a celui care îl consumă și
mai mult și cu mai multă bucurie, oamenii din
întreaga lume au sărbătorit „Ziua Mondială a
Laptelui”.

Lada de zestre

Cultivarea dragostei faţă de valorile culturale locale
Ioana ANTON

1980. Echipa de dansatori ai comunei Topalu

1986. Formația de muzicuțe din Topalu

Topalu este un loc legendar. De-a lungul
istoriei locuitorii săi s-au apărat şi au luptat cu
bărbăţie deoarece Dunărea, regele fluviilor
Europei, aducea cu ea apa Oltului cu vitejia
legiunilor lui Traian, Argeşul cu credinţa
strămoşească, Dîmboviţa descălecătorilor de
neam, Ialomiţa păşunilor şi a cavalului ciobănesc.
Aşadar, Topalu s-a întocmit la vadul Dunării ca
o necesitate inexorabilă a vieţii şi conformă cu
legile universale ale aşezărilor omeneşti. Apa în
luptă cu uscatul a împins satul din ce în ce mai la
deal, răsfirându-l pe trei coline (Canara, Centru
şi Volna) care coboară spre vad ca un amfiteatru.
Cele trei coline sunt despărţite de câte o vale:
Valea Tătarului şi Valea Muţuţuiului. Oamenii
au ales aceste locuri şi pentru că Dunărea avea
pe malul celălalt, în dreptul satului Topalu, un
ostrov numit Balabanu unde-şi puteau duce oile
la păşunat în timp de pace şi unde se refugiau în
caz de primejdie.
Alegerea locului de construcţie a castrului
de la Capidava s-a făcut ţinându-se cont tot
de prezenţa Dunării şi de faptul că Dunărea
prezenta o trecere lesnicioasă dintr-o parte în
alta şi constituia un zid natural de apărare şi o
cale de legătură cu restul Imperiului roman.
Orice zonă reprezintă fuzionarea elementelor
de circulaţie generală cu elementele aparţinând
unor arii locale, mai mult sau mai puţin întinse.
Topalu nu face excepţie în această privinţă decât

poate că fuziunea aceasta pe alocuri este mai
evidentă din cauza condiţiilor vitrege din trecut.
La o cercetare mai atentă observăm că varietatea
reprezintă o distincţie de genuri dispărute şi nu un
amestec de stiluri deosebite surprinse în graficul
creaţiilor populare care rezultă din contopirea
în aceeaşi retortă a unor structuri înrudite.
Contopirea aceasta a căpătat un colorit mai mult
sau mai puţin nuanţat pe care îl surprindem în
poezia şi cântecul, în dansul şi portul ţăranului
român din Dobrogea.
Cercetătorii din mai multe domenii constată
că există două linii de forţă ale constituirii
poporului român: Dunărea şi Carpaţii. Implicit
elementele de tradiţie urmează aceste linii de
forţă - Dobrogea, ca zonă folclorică, reprezintă o
unitate armonioasă a lor.
Două domenii de manifestare a artei populare
dobrogene, arhitectura şi portul popular, reflectă
aceleaşi note originale româneşti. Arhitectura
urmăreşte mediul geografic, materia primă de
construcţie şi caracterul funcţional al caselor. În
raport cu ocupaţia dominantă putem spune că
Dobrogea a oferit spre construcţie: piatră, lut,
trestie, olane şi lemn, materiale ce corespund
necesităţilor legate de condiţiile climatice
specifice şi unitare pentru toată Dobrogea şi nu
numai pentru satul Topalu. Casele se construiesc
din piatră, chirpic şi cărămidă, iar acoperişurile
sunt confecţionate din olane, tablă, ţigle. Drept

22

Topalu cu fața la Dunăre

mărturie stau casele din comuna noastră, una din
acestea încercând să fie preluată de Muzeul de
artă populară din Constanţa pentru că păstrează
specificul local.
Ca şi în alte regiuni costumul popular din
Dobrogea reflectă preocuparea ţăranului de a-şi
satisface necesităţile materiale cât şi preocupările
de natură spirituală.
Costume vechi dobrogene a căror vechime
se pierde în negura vremurilor se păstrează şi
portul popular reprezintă un document de viaţă
şi trebuie considerat ca atare. Strâns legat de
existenţa omului, costumul popular a reflectat
în decursul timpului, aşa cum reflectă şi astăzi,
mentalitatea şi concepţia artistică a poporului.
Costumul popular s-a dezvoltat odată cu istoria,
fiind expresie a tradiţiilor închegate de-a lungul
veacurilor. Formele de viaţă socială și politice în
care a trăit poporul român, în general, şi ţărănimea
română în special - îşi găsesc o oglindire plastică
în felul de a se îmbrăca şi mai ales în felul de a
ornamenta artistic vestimentaţia.
În confecţionarea îmbrăcăminţii creatorul
popular s-a supus anumitor canoane care stau la
baza formei (a croielii), a structurii costumului,
a compoziţiei ornamentale, a amplasării
acestora în spaţiu şi a coloritului. Relaţiile bine
stabilite între aceste valori sunt rezultatul unei
îndelungate experienţe şi supuse unor discipline
riguroase care se integrează în tradiţie şi conferă

costumului popular calitatea de creaţie autentică
cu valoare de document. Peste întreaga întindere
a ţării noastre portul popular se încadrează într-o
unitate de stil generală, reprezentând tipologia
costumului românesc, ale cărei caractere
întrunesc trăsăturile esenţiale de vestimentaţie
purtată de ţărani pe suprafaţa României. De la
o regiune la alta, însă, costumul a primit - pe
parcursul istoriei - aspecte diferite. Noţiunea de
costum tradiţional autentic se referă la creaţia
populară structurată pe anumite elemente de stil
ce s-au perpetuat în zonele constituite etnografic.
În sudul ţării noastre, realităţile istorice oglindite
în etnografie ne-au dus la conturarea unei întinse
regiuni de cultură populară cu elemente comune
care leagă portul popular dunărean.
Costumul popular din Dobrogea se înscrie
prin toate elementele ce le deţine în stilistica
spaţiului dunărean. Privind costumul popular,
în urmă cu două decenii, această zonă a fost
considerată ca o pată albă pe harta etnografică a
ţării noastre. Nu se cunoştea costumul românesc
autohton, fiind considerat inexistent. Căutat
cu perseverenţă şi răbdare, costumul băştinaş
apare scos bucată cu bucată din lăzile bătrânelor.
Informările orale completează uneori lipsa
materialului real.
Reprezentative pentru satele dobrogene sunt
costumele populare alcătuite din fusta creaţă din
lână, catrinţa şi cămaşa realizată din bumbac şi
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borangic, decorată cu motive florale specifice
zonei. Femeile îşi acoperă capul cu o maramă de
borangic, cu o lungime maximă de trei metri, care
conferă o notă de distincţie. "Costumul popular
de sărbătoare, prin diversitatea sa tipologică şi
calitatea artistică a decorului, constituie unul
dintre cele mai importante capitole ale tradiţiei
populare româneşti. Costumul popular românesc
este variat, în funcţie de zona geografică,
anotimp, sex, vârstă, stare socială, dar şi în
funcţie de ocaziile cu care este purtat.
Costumele localnicilor au fost confecţionate
după un model de la o localnică, o bucată de fotă
descoperită la gura sobei. A existat o formaţie
de dansuri populare formată din bătrânii satului.
Aceştia au predat ştafeta tinerilor şi astăzi
formaţia ”Mugurelul” duce mai departe tradiţia
dansului şi portului popular topolean. Aceştia

de prosperitate. Textele colindelor sunt cele
clasice, dar unele au mai suferit modificări odată
cu trecerea timpului. Des întâlnite în zona satului
Topalu sunt:

Colindul de fată

Cetoi, lele, cetioară dragă,
Noată cerbul prin zăpadă
Noată, noată, coarne-şi poartă
Şi-n vârful corniţelor
Mi-este un leagăn de fir galben
Iar în leagăn cine şade
Şade tânăra................
Că-așa-i legea din bătrâni,
Din bătrâni, din oameni buni,
Ea să fie sănătoasă
Cu-ai ei fraţi, cu ai ei părinţi.

Obiecte din colecția muzeală a comunei Topalu

participă cu succes la Festivalul naţional de
folclor ” Dan Moisescu” care s-a organizat, an de
an, în localitatea noastră.
Costumul vechi dobrogean se caracterizează
prin contrastul dintre albul cămăşii şi culorile vii
ale catrinţei. Cămaşa este albă şi are cusături
discrete la umăr, la capătul mânecilor largi şi
pe piept. Catrinţele sunt alese cu motive mari
geometrice. Nota caracteristică a costumului
bărbătesc este dată de prezenţa ilicului împodobit
cu găitane. În ciuda impresiei de diversitate,
din multe puncte de vedere portul românesc
dobrogean prezintă toate aspectele esenţiale
ale portului românesc de pretutindeni, prin
materia primă folosită, croială, ornamentaţie şi
cromatică.
Obiceiurile, datinile, cântecele rituale
însoţesc viaţa omului de la naştere şi până la
moarte. Multe dintre ele, vechi ca existenţă, apar
ca sărbători populare şi cuprind o bogăţie de fapte
folclorice. Astfel, între obiceiurile de Crăciun şi
Anul Nou cele mai numeroase sunt colindele
de fată, de băiat, de pescar, de casă. Colindul se
adresează unei persoane căreia i se face o urare
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Colindul de băiat

La stâlpul din grajd
Stă murgul legat
Legat, ferecat.
Fân ce-i revărsară
Voinicul..........
Din gură-i grăia:
Paşti, murgule, paşti
Paşti de mi te-ngraşi
Căci am să te vând
Pe mult, pe puţin
Pe care cu fân
Şi pe buţi cu vin
Nuntă să-mi ridic,
Nuntă şi nuntaşi.....
Voinicul................
Fie sănătos !

Colind de casă:

Ale cui sunt cestor curţi
Oilerum-da, ai-lerului doamne
De-aşa nalte stambulate
Cu Stambulul pe de-o parte
Cu streşini de busuioc

Cu streşini de siminoc
Şi ale lui icea cest domn bun
Cest domn bun, jupân.....
Ce stă-n poartă rezemat.
........................................
El să fie sănătos
Cu-a lui casă, cu-a lui masă
Cu-a lui dalbă jupâneasă !
Un obicei păstrat până în zilele noastre
este Scaloianul - obicei de primăvară: Se
confecţionează o păpuşă cu care se joacă pe
malul Dunării cântând:
Scaloiţă, iţă,
Trup de coconiţă,
Te căuta mă-ta
Pe deal, pe vale,
Cu-o mână de sare,
Cu-n picior de porc,

printre bucate, prin bozii sau mărăcini, pe malul
vreunei ape ori într-alt loc ascuns. Înainte de
înmormântare, una dintre fete se face preot,
alta dascăl, a treia duce steagul, adică o trestie
cu o batistă albă în vârf, înaintea popii şi iarăşi
una sau două fete duc sicriul ori scândura cu
Caloianul. Obiceiul respectă tradiţiile unei
înmormântări, copiii având roluri diferite: preot,
dascăl, gropar, bocitoare etc. După ce este
modelat din lut şi îmbrăcat în coji de ou păstrate
de la Paşte, Caloianul este plimbat cu un cortegiu
de bocitoare după el care invocă prin cântece
venirea ploii:
Caloiene, Ene!
Cum ne curg lacrimile
Să curgă şi ploile,
Zilele şi nopţile,
Să umple şanţurile,

Clonc, clonc, clonc,
apoi i se dă drumul păpuşii pe apă.
Tradiţiile populare româneşti rămân tezaurul
nostru cel mai de preţ şi trebuie să facem tot
ce se poate pentru ca ele să se păstreze vii în
mintea oamenilor.
Obiceiul Caloianului are loc în marţea a treia
după Paştele ortodox. El este un ritual de invocare
a ploii benefice, aducătoare de bogăţie. El are o
mare vechime, datând din epoca precreştină.
Încă din zori, fetele de la 5-6 ani în sus se
strâng la un loc şi se împart, după vârstă, în
două sau mai multe cete. Fiecare ceată îşi alege
o conducătoare. Fetele fac o păpuşă de lut, un
om mic, pe care îl împodobesc cu panglici, cârpe
colorate şi flori, iar pe cap îi pun drept căciulă
o coajă de ou roşu. În unele sate îl îmbracă în
straie ţărăneşti, cu opincuţe şi căciuliţă. Păpuşa
se numeşte Caloian, Calian sau Scaloian. Fetele
pun caloianul într-un coşciug mic, bine încleiat
- ca să plutească pe apă - sau pe o scândură, îl
înconjoară cu coji de ouă roşii, păstrate de la
Paşte, precum şi fel de fel de flori, printre care
predomină busuiocul, apoi îl îngroapă pe câmp,

Să crească legumile
şi toate ierburile!
Iene, Iene, Caloiene,
Deschide portiţele
Să curgă ploiţele
Că de când n-a mai plouat
Arătura s-a uscat.
Caloianul devine mesagerul dorinţelor
lor in faţa divinităţii, unde va ajunge după
înmormântare, conform tradiţiei creştine.
Caloiene, Iene,
Du-te-n cer şi cere
Să deschiză porţile,
Să sloboadă ploile,
Să curgă şi gârlele,
Zilele şi nopţile,
Ca să crească grânele.
După înmormântare, Caloianului i se face
pomană din produsele aduse de fete, de regulă:
făină, ouă, mălai, lapte. A treia zi după ce l-au
înmormântat, adică în a treia joi sau vineri de
după Paşte sau în ziua de Paparude, fetele se
adună iarăşi, se duc la locul unde a fost înhumat,
îl dezgroapă bocindu-l iarăşi. Apoi îl aruncă într-o
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fântână sau se duc şi dau drumul scândurii pe
care e așezat pe un râu sau pe un lac, urând ca
anul să fie mănos şi plin de belşug.
Dacă este o zi călduroasă se organizează şi
dansul Paparudelor.
Lăzărelul este un alt obicei conform căruia
fete de 5-12 ani se strâng pe malul Dunării

naţional, trezind interesul pentru o mai bună
cunoaştere a locurilor natale şi a tuturor
tradiţiilor poporului român.
La clasele I-VIII folclorul local poate fi pus în
valoare prin orele de limba şi literatura română,
de istorie sau geografie, la orele de muzică,
prin cunoaşterea folclorului dobrogean, prin

îmbrăcate în costume populare şi joacă în tactul
unei melodii, spunând următoarele cuvinte:
Tot umblând şi măturând
Am găsit un ineluş
Şi mi-e frică că l-oi pierde.
Că l-am mai pierdut o dată
Şi l-am cătat ţara toată
Până când eu l-am găsit
Sufleţelul mi-a ieşit.
Bătrânii satului spun că aşa au moştenit
aceste obiceiuri şi doresc ca şi urmaşii lor să
le păstreze. Obiceiurile, datinile, dansurile
populare, cântecele, aceste nestemate preţioase
ale poporului au însoţit omul simplu din orice
colţ al ţării, atât în clipele de fericire cât şi în cele
de dor şi jale.
Creaţia populară românească, produs
al unei largi evoluţii istorice, trăieşte astăzi
o transformare radicală. Ea contribuie la
înfrumuseţarea vieţii de fiecare zi a oamenilor.
Valoarea educativă a folclorului şi a tradiţiilor
locale reprezintă o latură importantă a muncii
fiecăruia dintre noi.
Mulţi scriitori români au atras atenţia nu
numai asupra bogăţiei folclorului naţional, ci şi
asupra valorii lui educative. Marii noştri scriitori
au folosit folclorul, obiceiurile şi tradiţiile locale
ca sursă de inspiraţie pentru operele lor literare
şi au semnalat totodată importanţa cunoaşterii
acestora de către tineri.
Utilizarea folclorului în şcoală trebuie să
reprezinte o constantă a preocupărilor cadrelor
didactice. Valorificarea folclorului popular local
trebuie să apară indisolubil legată de folclorul

organizarea serbărilor şcolare unde cântecul şi
dansul popular dau o notă specifică acestora. Un
rol important în păstrarea tradiţiilor locale revine
orelor de muzică. Muzica este atât ştiinţă cât şi
artă, are diferite valenţe formative, învăţarea şi
practicarea ei constituind o adevărată terapie
pentru intelectul copilului. Muzica nu este numai
un divertisment, ci şi o cale de sensibilizare a
copiilor, o cale de educare şi dezvoltare a gândirii
logice, memoriei, atenţiei, afectivităţii, voinţei,
imaginaţiei, creativităţii.’
Muzica trezeşte în cei care o ascultă o stare
de reverie, o stare intermediară între vis şi
realitate. În toate împrejurările din viaţa sa omul
simte nevoia cântecului. Muzica are darul de a
pătrunde subtil în emotivitatea umană, de a face
să vibreze cele mai adânci şi mai fine coarde ale
sensibilităţii sale.
Dragostea copiilor pentru muzică e un
lucru firesc. Aceasta se observă din primii ani ai
copilăriei, în jocurile lor, care au de multe ori şi un
aspect muzical. Copilul, a cărui viaţă este atât de
bogată în stări afective, îşi găseşte în muzică un
mijloc de trăire emoţională potrivită cu firea lui
şi de aceea vârsta şcolară este cea mai potrivită
pentru insuflarea dragostei faţă de frumos, faţă
de locurile şi tradiţiile locale.
Legătura omului cu natura şi locurile natale
se va păstra veşnic în sufletul fiecăruia dintre
noi, iar păstrarea şi transmiterea acestei legături
constituie tocmai legătura noastră cu locul unde
ne-am născut şi continuitatea poporului român
pe vatra strămoşească.

Profesorii noștri

Roxana Ghindici: „Nu există perfecțiune”, ci progres!

Ana-Maria ȘTEFAN

Profesor de canto – muzică ușoară, secția
externă Cernavodă, Roxana Elena Ghinidici,
își desfășoară activitatea pedagogică cu multă
răbdare și pasiune.
„La numai 22 de ani, în 2015, într-o anexă
mică a Bisericii Catolice din Cernavodă, îmi
încercam norocul. Am avut surpriza să vină 10
copilași la audiții - exact de câți aveam nevoie
pentru a forma o grupă.” Așa a luat naștere
filiala Cernavodă a Centrului Cultural Județean
Constanța „Teodor T. Burada”. Timp de 6 ani
părintele paroh Laurențiu Ghența și Cristina
Neagoe m-au sprijinit necondiționat atât cu
locația oferită gratuit, cât și cu organizarea
evenimentelor cultural-artistice și promovarea
acestora.”
Deși primise propuneri încă din perioada
liceului de a transmite mai departe celor
mici pasiunea pentru muzică, nesimținduse pregătită, a refuzat. Mai târziu, a primit
răspunderea de a organiza spectacolele liceului
cu ocazia sărbătorilor de iarnă sau de sfârșit de
an. Selecta momentele artistice de improvizație,
muzică, dans sau actorie, îmbinându-le într-o
notă armonioasă. De atunci jocul s-a transformat
în responsabilitate. O responsabilitate plăcută
care în timp, a devenit ocupația din prezent.
Apropierea de muzică s-a produs încă din
frageda vârstă a copilăriei. Încă de mic copil
îi plăcea să organizeze spectacole alături de
prietenele sale, să cânte și să improvizeze
diverse momente artistice. Astfel, mama sa a
luat inițiativa de a face ore de canto.

„Eu eram cea care cânta. Fiecare din noi își
etala abilitățile. Unul prezenta, altul dansa, altul
crea momente de magie. Ne invitam vecinii, ne
mascam, ne găseam nume de scenă. Exista o altă
modalitate sănătoasă și reală de a ne afirma.
Nici unul din noi nu avea telefoane. Aceste
amintiri au rămas doar în memoria mea și a celor
care participau la acest joc. Familiile noastre ne
încurajau să organizăm aceste spectacole. Aveam
creioane colorate și desenam afișe, improvizam
scenă - din pături cortină și improvizam cât mai
multe momente artistice diverse. Mama a avut
o foarte mare încredere în mine. La un moment
dat făceam naveta cu microbuzul numai pentru
a continua cursurile cu profesorul meu de canto.
Alături de mama am fost și în corul orașului „I. D.
Chirescu” din Cernavodă 7 ani de zile”.
Fiind tânără, s-a apropiat extrem de repede
de elevii pe care îi are în formare. Sfaturile
mamei, cu experiență vastă în învățământ, i-au
fost de mare ajutor în relația cu elevii, dar și în
relația cu părinții.
„A fost o provocare pentru mine să trec de la
elevul care face voluntariat la poziția de profesor.
Dar am reușit treptat să îmi controlez fricile, și
temerile, devenind mai sigură pe mine.”
Fire emotivă și autocritică, mărturisește
că niciodată nu s-a putut bucura de aprecierile
celor din jur sau de aplauze.
„Mereu am crezut că emoțiile mele atât
de mari mă vor împiedica să duc la sfârșit
momentul.”
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Astăzi,
învață
să
se
bucure
împreună
cu elevii de reușitele
acestora. În prezent are
22 de elevi cu care leagă
conexiuni puternice și cu
care stabilește o relație
armonioasă care continuă
chiar și după absolvirea
cursului, invitându-i să
susțină prestații artistice
în spectacolele pe care le
organizează.
„Sunt mândră de
toți. Sunt copii care
urmează Licee de artă
atât în Constanța, cât și
în București. Sunt copii
extrem de talentați și
de pasionați de muzică.
Fiecare copil este diferit,
așa că îi abordez diferit. Cu
un mic ajutor, oricine poate
să devină elastic în arta
interpretării vocale. Țin
să-i mulțumesc pe această
cale
doamnei
Otilia
Ionașcu din Organizația
Cernavoda Plus care ne-a
pus la dispoziție multe
instrumente muzicale.”
În
prezent
face
voluntariat cu copiii cu nevoi speciale din
Cernavodă de la „Centrul de zi recuperare cu
autism”, cu care pregătește un spectacol.
Fiecare întâlnire cu elevii ei este o experiență.
„Să faci un copil să se deschidă, fără să înțeleagă
ce fel de ajutor îi oferi este foarte greu și frumos.
Satisfacția este imensă. Te descoperi pe tine,
apoi vocea,” mai adaugă Roxana Ghindici.
Orele cu Roxana Ghindici se petrec într-o
atmosferă de prietenie.
„Eu sunt Roxi, cea mai bună prietenă a lor.
Au toată susținerea mea. Sunt calmă și onestă.
Nu le ofer gratuit complimente. Când este bine
lăudăm, când nu, corectăm împreună.”
A avut oportunitatea de a cânta și în formații
și solo, să se promovez la emisiunile de mare
audiență, încă de când era studentă în București.
A reușit să se descopere și să știe ceea ce își
dorește. „Am știut să zic nu când nu mă regăseam
și nu mă simțeam confortabil. Nu am făcut nici
un compromis. ”
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Este mândră că a fost solista corului „I.D.
Chirescu”, sub bagheta profesorului Teodor
Rădulescu, care la acea vreme i-a fost și profesor
la Școala Populară de Arte, unde a studiat canto.
Întâlnirea cu Prof. Univ. Dr. Nicoleta Ardelean
și Prof. Univ. Dr. Ioan Ardelean, profesori pe care
îi evocă cu nostalgie, a reprezentat o perioadă de
maturizare profesională.
„Le datorez tot. M-au luat sub aripa lor și
m-au ajutat să evoluez ca pe propriul lor copil.”
În viitor își dorește să se axeze pe terapia
prin muzică, fapt pentru care participă la multe
cursuri pentru perfecționare, dar face și mult
voluntariat.
Viața însă, vine cu surprizele ei. Uneori cu
momente frumoase, alteori cu momente mai
puțin plăcute. Un moment greu de depășit a fost
divorțul părinților. Chiar dacă ruptura părinților
nu a împiedicat-o să-și vadă tatăl, undeva, în
adâncul sufletului, copilul de atunci a perceput
totul ca pe un abandon….

ar da foarte bine la tv. Și
acum am imaginea unei
mame mințind că este
bolnavă de cancer. Mi-a
luat mult timp să înțeleg
de ce oamenii vor ficțiune
la tv. Și participarea la mai
multe gale de premiere a
emisiunilor, televiziunilor,
prezentatorilor etc. mi-au
deschis ochii mai mult.”
„Sunt din ce în ce mai
mulți copii care nu știu
cine sunt și ce îi bucură.
Tendința de a copia ceea
ce văd pe rețelele de
socializare nu îi fac decât
să se închidă în ei. Nu
mai au curajul să își demonstreze ceea ce pot,
nu au curajul să își arate fața fără filtrul de pe
instagram. Ca să învățăm să cântăm trebuie
mai întâi să ne eliberăm de anumite emoții, să
ne dezmorțim, să devenim elastici, cursivi în
convorbire. Puțini părinți știu că la o oră de canto
nu dai doar play pe o melodie și memorezi niște
versuri.”
În prezent are doi copii de 4 și de 6 ani,
familia bucurându-se de toată atenția ei. Cel
mai bine se simte lângă copii. Îi place să îi ajute
la creșterea stimei de sine. Iar în timpul liber îi
place să alerge desculță în iarbă, să se plimbe,
să creeze afișe, sau să asculte sunetul ploii, să
picteze, să citească să se plimbe alături de cei
dragi și mai nou, este pasionată de limbajul
culorilor și interpretarea desenelor.

„Părinții mei au divorțat de când eram mică.
Mi-a luat mult timp să înțeleg că tatăl meu
mă iubește în felul lui și că nu m-a abandonat.
Recuperăm azi ceea ce nu s-a întâmplat în
trecut și ceea nu s-a vorbit, cu toate că mama
mea a susținut dintotdeauna aceste întâlniri.
Fiind mereu plecat, timpul nostru era mereu
limitat. Petreceam timpul cu el, însă ne loveam
de aceeași barieră mereu și fugeam. Azi îmi dau
voie să greșesc, mă iert și mă iubesc! În prezent,
copilul din interior petrece foarte mult timp cu
tatăl.”
Își amintește cu tristețe și indignare cum
în cadrul participării la un concurs de talente,
i s-a sugerat să mintă cum că nu și-a cunoscut
niciodată tatăl, doar pentru că ar face impresie
bună la televizor.
„Am refuzat să continui când mi-au propus
Și pentru că în curând va susține examenul
să mint că nu l-am cunoscut niciodată pe tata.
Întrebările nu erau legate de activitățile mele de licență în cadrul Universității „Ovidius” din
artistice, ci de ce numele meu de familie diferea Constanța, specializarea Interpretare Muzicală –
de cel al mamei și că imaginea per ansamblu Canto, îi dorim mult succes!

Obiceiuri la români

Grâul în tradițiile populare românești

Dan COJOCARU

De la sămânţa semănată şi până la sămânţa
recoltată, iar de aici până la transformarea ei în pâine,
considerată, pe drept, „cinstea mesei", grâul este
prezent în toate obiceiurile calendaristice şi însoţeşte
zi de zi viaţa țăranului român, inclusiv în momentele
sale de răscruce: naşterea, căsătoria, moartea.
Nu există plantă, în afară de grâu, şi nici aliment,
în afară de pâine, care să adune în jur atâtea obiceiuri
şi tradiţii populare. Dintotdeuna, țăranul român a
asociat grâul cu divinitatea supremă și l-a considerat
sacru. La fel și toate produsele din grâu: pâinea,
colacii, paștile, prescura și coliva.
Grâul mai este numit şi „trupul lui Hristos". Un
text de colind din Ţara Oltului este grăitor în ceea
ce priveşte convingerea poporului asupra originii
grâului: „Şi din noi toţi / Pe Iisus l-au luat / Şi l-au
răstignit / Pe cruce de brad…/ Sângele i-a curs, /
Bun vin s-a făcut… /Sudoarea i-a curs, / Bun mir s-a
făcut…/ Carnea i-a picat, / Bun grâu s-a făcut…!" .
În Vâlcea, la semănatul grâului, în marginea
ogorului se aruncă o mână de boabe în sus, ca să
crească spicele mari şi bogate.
În zona Tecuciului, la finele seceratului, se lasă la
marginea lanului o mică parcelă de spice nesecerate,
ca să fie de belşug în recoltă.
În Teleorman, acest petic de grâu nesecerat
poartă denumirea de Barba lui Dumnezeu şi este
lăsat în mijlocul câmpului, fiindcă aşa este bine.
Tot Barba lui Dumnezeu se numesc şi cele trei sau
nouă spice de grâu din recolta nouă, care se împletesc
frumos şi se pun la icoană, în zona Bârladului.
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În Țara Oltului, din primul grâu măcinat se
face un colăcel, care se introduce într-o fântână
sau i se dă drumul la vale pe o apă curgătoare,
pentru ca tot aşa să izvorască şi roadele.
În Argeș, la strângerea recoltei plantelor
de cultură, urmează aducerea unei ofrande,
care să asigure plugarilor belşugul pentru anul
viitor; astfel, la holda de grâu se lasă nesecerate
câteva spice, cu motivarea de a nu se lua, odată
cu recolta întreagă, „sporul locului", procedeul
fiind respectat pentru orice fel de recoltă, ca să
mănânce păsările.
În Țara Hațegului, ogorului i se lasă trei
spice de grâu „înfrăţite" (crescute din aceeaşi
rădăcină), ca să nu rămână ogorul sărac.

Grâul în obiceiurile de la naștere

În Bihor, la prima scaldă a nou-născutului se
pun câteva boabe de grâu.
În Alba, pentru ca ursitoarele să fie îmbunate,
se pun pe masa pregătită pentru ele o plăcintă din
făină de grâu și 3 monede deasupra, o oglindă,
un pieptene și o lingură de untură; ca venind ele
să aibă un ban și ce să mănânce în ce să se uite și
să se pieptene.
În Muntenia, ca să nu plângă copilul când
este mic, imediat după nașterea lui se fac cruci
din tărâțe de grâu, una amplasată în mijlocul
casei, cealaltă la ușă.

Grâul în obiceiurile de nuntă

În Moldova, înainte de căsătorie, tinerii sunt
puși de către cei vârstnici să își găsească fericirea,
căutând într-o farfurie cu boabe de grâu, în care
se pun în prealabil inelele ce se vor purta toată
viața.
În Maramureș, mersul la biserică pentru
cununie are loc după o rânduială bine stabilită
și care trebuie respectată întocmai. Înaintea
miresei merg mama și surorile sale care presară

grâu și sare, ca să nu se lege ceva farmece.
În Oltenia, boabe de grâu sunt aruncate
asupra mirilor și nuntașilor iar în Bihor, în timpul
cununiei, în fața mirilor se așează o tavă cu
boabe de grâu, orez sau porumb ori se aruncă
cu boabe de grâu peste capul lor, gest care se
constituie într-un act menit să aducă tânărului
cuplu fecundidate și prosperitate
La casa mirelui tinerii sunt întâmpinați cu
boabe de grâu pe care soacra le aruncă asupra
lor în semn de rodire.
În Țara Zarandului, la venirea nuntașilor la
casa mirelui, după cununie, se aruncă cu boabe
de grâu în credința că noua familie va avea belșug
în casă.
În Bucovina, masa, în capul căreia sunt
așezați tinerii căsătoriți, este acoperită cu o față
de masă frumos brodată, iar în mijlocul ei, în
dreptul tinerilor, se așează un blid plin cu grâu
ales. În grâul acesta, mirele introduce câteva
monede de argint, iar mireasa o năframă cusută
de ea. Ulterior, ambii tineri caută în blidul cu grâu,
tânărul luând năframa, iar mireasa banii, după
care se aruncă cu grâu peste oaspeți. Ulterior,
în urma unui schimb de obiecte, năframa este
cusută la baiera unei trăistuțe, iar banii se prind
la cușmă pentru ca tinerii să trăiască mulți ani
împreună, în fericire. Aceste schimburi de
obiecte sunt numite generic încredințări.
În zona Munților Apuseni, când mireasa este
adusă la casa mirelui, în mijlocul curții se pune
o masă, pe care se află o față de masă nouă, un
vas cu grâu și unul cu apă. Când tânăra pereche
intră în curte, se aruncă cu grâu și este stropită
cu apă, după care masa se înconjoară de trei ori.
Acest obicei asigură căsnicia fericită, îmbelșugată
și îndelungată.

Grâul în obiceiurile de înmormântare

În Muntenia și în Moldova, grâul fiert,
din care se face coliva, înseamnă pe de o
parte moartea naturii umane, pe de altă parte
învierea morților. Coliva se împarte între cei
prezenți la înmormântare, dar se trimite și pe
la cunoscuți pe acasă pentru a le demonstra că,
fiind spiritualmente nemuritor, decedatul se va
bucura de viața eternă.
În zona Sibiului, coliva semnifică păcatele
mortului; de aceea se dă celor prezenți pentru
că se crede că atâtea păcate sunt iertate, câte
boabe de grâu are coliva.
În Crișana, boabe de grâu se pun în mormânt,
grâul fiind principalul mediator cu „lumea”
morților, în strădania de a păstra relații normale
cu ea și de a evita orice potențial factor de pericol
la adresa lumii celor vii.

Confluențe

La (A) Romanii de azi din Albania
Gelu CULICEA

Nistor Bardu s-a născut
la 15 01 1950, în localitatea
Nisipari, Județul Constanța, din
părinți aromâni moscopoleni,
originari din Albania. După
absolvirea Liceului ,,Nicolae
Bălcescu”
din
Medgidia,
devine student al Facultății
de Filologie a Universității
,,Al. I.Cuza” din Iași, secția
română-spaniolă(1969-1971) și
română–engleză (1971-1973).
Va funcționa o perioadă ca
profesor la liceul din Babadag,
iar din 1978 până în 1985
este bibliotecar la Biblioteca
Județeană Constanța. Din 1985
până în 1989 deține funcția
de inspector în cadrul fostului
Comitet Județean de Cultură
Constanța. Intre anii 1990-1991 va reveni în
calitate de profesor la școala din satul natal,
apoi la Liceul de Telecomunicații până în 1997.
De atunci își va începe cariera universitară în
cadrul Universității ,,Ovidius’’ Constanța până
la pensionare. Aici va preda în cadrul catedrelor
de Limba română și Limbi Clasice și Balcanice.
Preocupat de cercetarea științifică va publica
numeroase referate și comunicări, studii și
recenzii, cronici în domeniul Istoriei Limbii
Române și Dialectologiei. In paralel are numeroase
contribuții publicistice în diverse ziare și reviste.
In anul 2002 obține titlul de doctor cu teza ,,Limba
scrierilor aromânești de la sfârșitul secolului
al XVIII-lea’’, în cadrul Universității București,
obținând distincția ,,Cum Laudae’’. Dintre
volumele publicate menționăm: Limba scrierilor
aromânești de la sfârșitul secolului al XVIII-lea
(Cavalioti, Daniile, Ucuta), Constanța, 2004;
Lecturi vizuale etnologice la aromânii din Albania
(Gramsh, Elbasan, Pogradec), în colaborare
cu Emil Tircomnicu, București, Societatea de
Cultură Macedo – Română, 2017; <<Lecturi
vizuale etnologice la aromânii din Republica
Macedonia, Regiunea Bitolia-colaboratori: Stoica
Lascu, Emil Tircomnicu, Cătălin Alexa, Ioana
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Nistor Bradu

Iancu), București, Editura Etnologică, 2018 Și La
(A) Românii de azi din Albania, București, Editura
Etnologică, 2020, volum despre care vom face
câteva adnotări în cele ce urmează. Precedate de
un ,,Cuvânt Inainte, cele patru capitole ale cărții
sunt de fapt descrierea călătoriilor începute
în 2003-2004, urmate de cele din 2007-2008.
Autorul menționează în deschiderea volumului
că ,,ideea unei călătorii în Albania îi încolțise
în minte din anii studenției în urma lecturării
pe îndelete a studiului lui Theodor CapidanFârșeroții>, pentru realizarea unui referat privind
istoria limbii române urmată apoi de cartea
diplomatului Constantin N. Burileanu, De la
românii din Albania din 1906. Pe lângă interesul
științific mai existau și alte motive: părinții se
născuseră, copilăriseră, apoi se căsătoriseră întrun sat de munte, Grabova, în denumirea oficială
sau Greava, populat numai de români, cum
își spuneau ei. La un an după căsătorie, 1933,
împreună cu alte familii au venit în România
convinși că aici e țara mumă. Vizita de început
din 1989 s-a efectuat în ultimele momente ale
dictaturii comuniste, când nu a putut să-și noteze
nimic, avertizat fiind de un văr că puteau să fie
toți în pericol dacă află<Sigurimi>, echivalentul

Securității românești. Prima călătorie adevărată
(2003) a fost efectuată în tovărășia colegului și
prietenului Stoica Lascu, cunoscută personalitate
științifică dobrogeană.Au urmat celelalte
călătorii cu bogate impresii și peripeții, cu
întâlniri dintre rude mai apropiate sau mai
îndepărtate, cu oameni primitori și dornici de a
afla noutăți din țară - întâlniri în care se schimbă
impresii, se discută diverse subiecte și mai ales
se culeg date interesante și importante despre
această ramură a românimii balcanice.Se discută
și despre problema restaurării unor monumente.
Unul dintre interlocutori crede că ar fi de datoria
României să ajute pe aromânii de pretutindeni și
să aloce fonduri pentru ei. I se explică faptul că
problema nu e atât de simplă, că și în România
este nevoie de restaurarea multor monumente
istorice, iar pentru ajutor extern este nevoie
de acorduri interstatale. După călătoria din
2008 autorul se va întoarce în Albania pentru a
participa la Congresul Aromânilor organizat la
Tirana de către asociația ,,Aromânii din Balcani’’
cu sprijinul Ambasadei României din această
țară. La lucrări au participat atât reprezentanți

ai asociațiilor culturale ale aromânilor din
Albania, România, Republica Macedonia, Serbia
și oameni de știință din diferite țări europene,
precum și reprezentanți ai presei române și
albaneze. A urmat în 2013 ,,Conferința științifică
internațională cu tema ,,Relațiile culturale și
istorice româno-albaneze cu ocazia împlinirii
a 100 de ani de la stabilirea relațiilor culturale
dintre Albania și România. Printre participanți:
Nicolae Saramandu și Manuela Nevaci din
partea Institutului de Lingvistică ,,Iorgu Iordan”,
Alexandru Rosetti din București și Nicolae Șerban
Tanasoca și Cătălina Vătășescu de la Institutul de
Studii Sud-Est Europene din București. Au urmat
alte călătorii soldate cu apariția albumelor de
lecturi vizuale. În încheiere mi se pare potrivită
afirmația istoricului Stoica Lascu; acest volum se
poate citi ca o carte științifică dar și ca o lucrare
sentimental-afectivă. Autorul find un fiu al lumii
pe care o descrie –traiul și obiceiurile, graiul și
ocupațiile. Astfel, lectura acestei cărți devine și
plăcută, nu numai deosebit de interesantă’’.

Foto: Mihaela BENGHE
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Zestrea antichității pontice

Tradiţii culturale callatiene
Aurelia LĂPUȘAN

repetate până la moarte, textul incluzând şi lista
acestor sponsori. Riturile dionisiace se efectuau
în grote speciale unde se celebrau periodic.2
Panegyris era o altă sărbătoare tradiţională
grecească, cea mai populară, la Tomis, Histria şi
Callatis, devenind cu timpul o zi a iarmarocului.
Lângă oraşe, în spaţii speciale (forum) s-au
format puncte de întâlnire a mulţimilor pentru a
face comerţ şi a se distra.
Callatis are printre sărbătorile sale publice
şi una închinată direct umezelii roditoare a
ploilor de toamnă, Diombria, sărbătoare cu
totul caracteristică şi, pe cât se pare, până
acum necunoscută, din alte documente, nu
numai în lumea grecească din Pont, ci în toate
ţările elenistice.3 Jocuri presărate cu invocaţii,
mişcări sincopate, după un scenariu bine regizat.
Sărbătoarea arăta însemnătatea extraordinară
acordată de callatieni agriculturii, dar şi
creativitatea oamenilor de a da independenţă
culturală cetăţii lor.

Gerusia

Este vorba despre inscripţia datând din
secolul l p.Hr. care atestă o sărbătoare dată în
cinstea împăraţilor, numită Caesarea. Apollonios
este lăudat în această inscripţie. pentru că pe
lângă sărbătorile generale ale cetăţii, inclusiv cea
imperială, a instituit o dată cu colegiul bătrânilor,
Gerusia, o sărbătoare deosebită a acestui
colegiu, numită sărbătoarea de slujire, organizată
în legătură cu cinstirea cultului împăratului.
Apollonios era un cetăţean al Callatisului care
s-a oferit singur să ia asupra sa grija şi cheltuiala
jocurilor publice din cetate întrucât aceasta o
ducea greu financiar, iar respectivul era un om
foarte bogat, gestul lui fiind apreciat ca unul
de demnitate publică. El face jertfele cuvenite
zeilor şi ospătează poporul la praznice bogate.
Callatienii îl aleg gymnasiarch, pentru a se îngriji

În toate oraşele pontice erau organizate
sărbători consacrate divinităţilor elene, cea
mai mare fiind a lui Dionysos. Cultul acestui
zeu aparţine unui fond străvechi de datini şi
credinţe, el depăşeşte pantomima şi improvizaţia
dramatică, spectacolele publice aveau caracter
religios, concursurile muzicale. Dionysiile aveau
un cult public şi unul tainic, rezervat iniţiaţilor.1
Dionysos a semnificat totodată stăpânul naturii
care moare şi reînvie, un domn al sufletelor şi un
chezaş al nemuririi.
Două texte callatiene reprezintă decrete ale
unor asociaţii de închinători ai lui Dionysos. În cel
mai vechi dintre aceste texte atribuit de editori
secolului al lll-lea a.Hr. se face apel la mărinimia
credincioşilor în vederea construirii unui templu
lui Dionysos făgăduindu-se donatorilor distincţii
D.M.Pippide, Inscripţie oraculară din Callatis, în Studii
pe măsura dărniciei lor, în special încununări 2.
de istorie a religiilor antice, p.83-121
1. D.M. Pippidi. Studii de istorie a religiilor antice,
Bucureşti, 1969, pag. 284-310.
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3. Vasile Pârvan, Gerusia din Callatis, Analele Academiei
Române, secţiunea istorică, 39,1920,p.55

de educaţia efebilor, adică a tinerilor aflaţi la
vârsta serviciului militar. Gymnaziul din Callatis
era frecventat de cetăţeni de toate vârstele. Ca
gymnasiarch, Apollonios aduce sacrificii bogate
şi organizează periodic ceremonii închinate
zeilor. Mai mult, el introduce în cetate o
sărbătoare anuală a bătrânilor pentru care
asigură fonduri speciale, aceasta desfăşurânduse cu cel mai mare fast. Poporul, încântat de

având ca motiv cultul împăraţilor. Este adevărat
că acest cult al împăraţilor se celebra la Callatis
şi înainte de Apollonios. Dar sărbătoarea de
cinstire a împăraţilor nu era de altfel singura
preocupare a Gerusiei. Ea avea multe atribute
social-religioase, un local propriu care să poată
expune stela din marmoră cu laudele pentru
Apollonios.

mărinimia lui Apollonios îl încununează pe viaţă
şi cu fiecare sărbătoare publică pristavul oraşului
era dator să vestească: ”poporul încununează
pe gymnastiarchul şi agonothetul şi pe primul
întemeietor al Gerusiei şi gerusiarhul dintru
început al său, cinstindu-l pre dânsul cu înălţarea
dec statui de aramă şi chipuri pictate...”Decretul
prin care poporul decidea această onorare a lui
Apollonios era scris pe o stelă din marmoră şi
expus în locul cel mai important din gymnaziul
cetăţii. Mai mult, este scris în dialect doric
stabilind filiaţia cu patria mamă, Heracleea
Pontică, şi diferenţiind-o de Tomis, de sorginte
ionică.
Apollonios este deci întemeietorul Gerusiei
din Callatis, fiind astfel ales şi gerusiarches,
preşedinte al ei, Gerusia fiind un fel de fundaţie
de astăzi. El întemeiază această manifestare
specială celebrată numai cu bătrânii Callatisului

Gymnasiul oraşului servea de obicei ca
punct central al adunării şi al serbărilor. Odată
pe an, la serbare participau deopotrivă femeile
şi copiii, dar şi sclavii, fiind considerate sărbători
naţionale. Cheltuielile erau de asemenea
suportate de un magistrat bogat, din averea lui.
Dintre toate manifestările culturale mai
importante rămân cele teatrale, spectacolele.
Dacă himnoizii histrieni se manifestau în
cadrul unor festivităţi cu caracter de spectacol,
concursuri gimnastice şi muzicale, „organizate
de obşti prin împuterniciţi anume”, inscripţia
greacă săpată în cinstea lui Epicrates, fiul lui
Nicolau, originar din Bizanţ, releva un alt aspect.
Arhitectul era sărbătorit pentru aportul său la
reconstruirea oraşului, dar nu oriunde, ci în teatrul
cetăţii. Iată că din secolul III î.Ch. avem prima
atestare epigrafică a unei construcţii destinate
spectacolelor în Dobrogea! Şi asta în condiţiile
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în care la Roma, capitala Imperiului Roman,
se construiau primele edificii teatrale pentru
spectacole populare, cu mimi şi pantomimi, mult
mai târziu!
Dar cele mai multe sărbători şi manifestări
teatrale se datoresc romanilor. Să nu uităm că,
ajungând posesiune romană cu mai bine de
un secol înainte de cucerirea Daciei de către
Traian, şi rămânând în hotarele imperiului încă
o perioadă îndelungată după părăsirea Daciei de
către Aurelian, Dobrogea se romanizează deplin
şi devine un leagăn al zămislirii poporului român
şi nu unul dintre cele mai puţin însemnate.
Ca o provincie mărginaşă şi ca o cetate
înaintată spre stepele pontice, de unde venea
lumea barbară, Dobrogea continuă tradiţia
romană şi mai târziu.

Rusaliile

trăznetului.
Dintre toate sărbătorile populare, mai des
pomenite erau cele din mijlocul verii prăznuite
în cinstea răposaţilor, la mormintele lor. Rosaliile
sunt aduse din Roma de coloniştii romani şi
răspândite repede în tot ţinutul tracic dintre
Marea Egee şi gurile Dunării. Sărbătoarea se
potrivea foarte bine cu datinile şi obiceiurile
tracilor care credeau în nemurirea sufletului.
Cine serba Rosaliile dovedea că nădăjduieşte
în dăinuirea fiinţei şi după moarte, ca un somn
blând şi împăcat. Răposatul era închipuit în
lumea cealaltă ca un duh apărător al celor
rămaşi dincoace, un erou. De aceea i se aduceau
închinări, ca sfinţilor şi zeilor care locuiesc în
adâncurile pământului. La Rosalia se organizau
în toate târgurile şi satele greco-geto-romane din
Scytia Minor mari sărbători cu praznice pentru
vii şi morţi, deopotrivă. Pe morminte se puneau
flori, multe flori, lumânări aprinse, se împărţeau
colivă, vin, pâine. Aceste gesturi refăceau puntea
dintre cei dispăruţi şi cei vii, dădeau putinţa celor
care participau la asemenea festine să înţeleagă
moartea ca o blândă odihnă.4 Şi astăzi, după două
milenii, aceste sărbători ale morţilor, numite
tot Rusalii, sunt în Dobrogea de mari proporţii,

Apariţia unor anumite sărbători în Scythia
Minor demonstrează amestecul ce s-a produs
în cadrul populaţiei ţinutului. Tracii împrumută
de la romani sărbătoarea celor morţi, „Ziua
Trandafirilor”, Rosalia; romanii adoptă de la
traci credinţa în zeul nemuririi sufletului, Heros
Domnus. Din Asia Mică şi din Persia se aducea
credinţa în Mithras, soarele nebiruit, din Siria 4. Pârvan, Vasile, Începuturile vieţii romane la gurile
de miazănoapte, credinţa în zeul cerului şi al Dunării, Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1974.
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respectate de toate familiile, ca o sacră datorie
faţă de cei dragi, plecaţi în eternitate, şi nimic din
toate etapele sărbătorii nu este omis.
O altă manifestare artistică, proprie pe
meleagurile pontice, s-a numit cultul imperial. Ca
semn de sinceră recunoştinţă faţă de autorităţile
romane din Dobrogea - să nu uităm că ele
instalaseră, pe aceste meleaguri, aşa numita
Pax Romana, cea mai înfloritoare perioadă din
viaţa provinciei -, acest cult este repede însuşit
de populaţia autohtonă. Despre aceasta avem
mărturii lăsate de poetul Ovidius Publius Naso,
care afirmă că el însuşi a celebrat la Tomis,
în casa sa, şi nu numai, acest ceremonial.
Poetul exilat era, de altfel, investit cu gradul de
agonothet al cetăţii5. Aceasta se realizase în anul
15 d. Ch, cu prilejul unei ceremonii consacrate
memoriei împăratului Augustus. Ce însemna
această funcţie? Un fel de preşedinte al juriului
pentru serbările muzicale şi sportive aranjate de
oraşele-cetăţi. Ca semn de recunoaştere publică,
poetul latin era împodobit cu o coroană bogată
din flori. Agonothetul era definit ca un cetăţean
foarte bogat, doritor să-şi atragă prin libertăţile
sale favoarea populară şi care asigura timp de
un an îndatorirea onorantă de a pregăti corurile
5. Vulpe, Radu, Studii Ovidiani, Editura Academiei,
Bucureşti, 1984, pag. 59.

lirice şi dramatice.6 Este posibil ca, astfel numit,
cu responsabilităţi clare de impresar artistic,
poetul Ovidiu să fi colindat Dobrogea.
Altminteri cum ar fi scris asemenea versuri:
„Străine, noi trăim
Departe de-ale voastre ogoare. Şi noi ştim
Cuvântul prietenie. Cu numele curat,
Trăieşte-n cinste mare la Istrul îngheţat...”7.
Dacă Rosalia, ziua trandafirilor, sărbătoarea
primăverii (planificată în intervalul 13 mai
- 13 iunie), era ziua cea mai importantă din
viaţa agricultorilor, prezenţa ritualului agrar al
Drăgaicei era neaşteptat de frecvent în satele
ponto-danubiene.
În secolul al II-lea d. Ch., în timpul împăratului
Hadrian, oraşele pontice Tomis, Histria şi Callatis
au fost vizitate de o trupă de actori ambulanţi
greci. „Evenimentul avea loc într-un mediu
cultural evoluat, în care astfel de spectacole nu
au un caracter neobişnuit decât prin sosirea unor
metropolitani în turneu pe scenele coloniilor.”8
6. Baty, Gaston şi Chavance, René, Viaţa artei teatrale,
Editura Meridiane, Bucureşti, 1969, pag. 42..
7. Ovidius. Cele mai frumoase poezii. Traducere, Maria
Valeria Petrescu, Editura Albatros, 1969, p.31.
8. Pârvan, Vasile, op. cit., pag. 36.

Info

În sprijinul afirmării tinerelor talente
Dan COJOCARU

Una din misiunile Centrului Cultural Județean
Constanța „Teodor T. Burada” este aceea de a
descoperi și promova talente autentice, tineri
care demonstrează că posedă de la o vârstă încă
fragedă aptitudini în domeniul artistic.
Este cazul în această poveste despre MariusAram Niță, elev în clasa a XI-a la Colegiului
Național de Arte „Regina Maria”, care în urma
participării la numeroase concursuri de pian a
obținut un număr semnificativ de premii.
Pentru participarea la ultimele concursuri
unde a și câștigat câteva premii Marius Aram
Niță a beneficiat de suportul tehnic acordat de
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor
T. Burada” prin înregistrarea pieselor la sediul
Centrului Multifuncțional Educativ Pentru Tineret
”Jean Constantin” unde a fost folosit pianul de
concert Steinway. Calitatea muzicii sale a dus la
premiile obținute la Orbetello în Italia, la Iași și la
Smederevo în Serbia și la Moscova.
Este proaspătul câștigător al unei burse în
valoare de 2000 de euro pentru care a concurat
alături de absolvenți de Conservator.
I-am adresat câteva întrebări.
- Cum a început povestea ta în muzică?
- Cred că muzica a fost mereu undeva
înăuntrul meu, chiar dacă nu știam asta. Până la
vârsta de 4 ani, când am avut pentru prima dată
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contact cu clapele pianului, asta chiar înainte să
învăț alfabetul. De atunci am continuat să mă joc
la “jucăria cu clapele” și să am ore de pian de la
grădiniță.
- De ce pianul?
- Mama mea a făcut 8 ani de pian din clasa
1. La bunici aveam o pianină veche, prima dată
părinții mei au vrut să încerc să cânt la ea ca să
văd dacă îmi place. Prima melodie a fost “La
mulți ani”, cântată doar cu degetul arătător după
ureche. De atunci m-am îndrăgostit de sunetul
clapelor.
- Ce reprezintă pianul pentru tine?
- Pianul este o altă lume în care mă afund
și trăiesc tot felul de sentimente profunde. De
fiecare dată când sunt în culise și trebuie să am
un recital sunt niște emoții pe care le simt precum
niște fluturi în stomac, mâini reci și o senzație
fantastică. Apoi este momentul scenei când îmi
interpretez piesele, scopul meu fiind să dau mai
departe ceva din mine, o poveste sau o amintire
pe care am trăit-o, ca apoi să urmeze cel mai
frumos moment: aplauzele! Oameni străini sau
apropiați vin și te ascultă ca să simtă și ei ce simți
și tu, iar momentul aplauzelor este unul atât de
sincer încât te ridică pe cele mai înalte trăiri.

- Cum te pregătești pentru a putea să te
afirmi în lumea muzicii?
- Pregătirea se face prin studiul detaliat al
fiecărei partituri. Fiecare pasaj și notă trebuie
lucrată la cel mai mic detaliu pentru a atinge
frumusețea muzicii. Suportul familiei, ore cu
profesori, Masterclass-uri cu personalități din
domeniu și concursuri pentru a trăi și emoția
mizei și concurența aprigă. Acestea te ridică în
așa fel încât să poți să ajungi un artist desăvârșit!
- Câte ore studiezi zilnic?
- Orele de studiu variază în funcție de stare,
dar și de programul școlar. In general studiez
minimum 4 ore pe zi, dar au fost și unele veri
când studiam aproximativ 8 ore zilnic. Cel mai
mult contează cum studiezi, cât de concentrat
ești, nu câte ore faci, așa se ajunge la rezolvarea
problemelor muzicale, cât și a celor tehnice.
- Unde te vezi peste 10 ani?
- Asistent universitar, care concertează în
România, dar și în afară la cele mai mari săli de
concerte din lume. Însă viitorul este incert, de
aceea trebuie mereu să mă gândesc ce vreau
să fac acum, ca ulterior să pot avea o carieră
de succes, explorând, înțelegând și interpretând
muzica la cel mai înalt nivel.
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