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Editorial

Doar atât, Eminescu!
Aurelia LĂPUŞAN

Am scris mereu, voi mai scrie cât voi mai 
putea, că luna ianuarie este hărăzită, în calendarul 
întregii Planete, nouă, românilor, prin Eminescu. 
A fost dat ca Poetul să se nască în această lună a 
renașterii, a speranțelor, a credinței, atunci când 
încă ne salutăm, prieteni și abia cunoscuți, cu ”la 
mulți ani cu sănătate!”

Petre Tuțea scria testamentar că ”Eminescu, 
despre care Iorga spune că-i expresia integrală a 
națiunii române, iar Blaga că reprezintă „ideea 
platonică de român”, e românul absolut. L-am 
definit eu: sumă lirică de voievozi.” O frază de 
autoritate absolută, fără a mai lăsa cuiva drept 
de comentarii sau îndoieli.

Pe Eminescu îl purtăm în suflet. Este parte 
din ființa fiecăruia. Ne definește. Ne însoțește 
ca model al unei ființări puternic ancorate în 
viața țării și astăzi. Zicea în în urmă cu 140 de 
ani către cititorii săi de la Timpul: ”Părerea mea 
individuală în care nu oblig pe nimeni a crede e că 
politica ce se face azi în România și dintr-o parte 
și dintr-alta e o politică necoaptă, căci pentru 
adevărata și deplina înțelegere a instituțiunilor 
noastre de azi ni trebuie o generațiune ce-
avem de-a crește d-acu-nainte. Eu las lumea ce 
merge deja ca să meargă cum îi place Dumisale - 
misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele 
țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a 
generațiunii de va veni. Nu caut adepți la ideea 

cea dintâi, dar la cea de-a doua sufletul meu ține 
cum ține la el însuși.”

Așa scria Eminescu - lăsând creșterea morală 
și binele țării pe seama “generațiilor de vor veni.” 
Îndemn care este valabil mai ales în vremurile de 
astăzi, năclăite de pofte, trădări, nepriceperi, 
neputințe…

Despre Dobrogea, gazetarul înfocat scrisese 
în multe rânduri. Pentru el regiunea „e o 
dependență naturală a Ţării Românești; din 
punct de vedere istoric dreptul nostru asupra 
Dobrogei este incontestabil. Romană în vremea 
împăratului August, loc de exil al poetului Ovidiu, 
bizantină – în urmă, trecând de la asanizi la Ţara 
Românească, ea a rămas Ţării Românești până 
ne-a fost luată de turci, și de nimeni altul“.

Știm bine, Eminescu a fost tot atât de mare 
gazetar pe cât de mare a fost poet. Șerban 
Cioculescu spunea despre el că a avut vocații 
paralele. ”A nesocoti, dintr-un dispreț princiar, 
această producție majoră a spiritului românesc 
care este activitatea ziaristică înseamnă a trece 
cu vederea unul din modurile prin care ni se 
relevă geniul eminescian”.

Într-un articol de început, 22 aprilie 1870, 
intitulat “Echilibrul”, Eminescu afirma: ”Nu există 
nimica în lume ce n-ar trebui să fie cum e”, afară 
doar de ceea ce creează arbitraritatea omului”.

Foto: Iulia Pană



stăteau și în trecut pe vechiul nostru continent; 
iar națiunile continuă a munci azi precum au 
muncit ieri, așteptând să se producă circumstanțe 
și condițiuni de trai mai favorabile și mai bune.

Statele diferite ce trăiesc cu neliniștea zilei 
de mâine s-au înarmat și se pregătesc a face față 
evenimentelor ce sunt cu putință./…/

Aproape toate națiunile sunt preocupate de 
mari probleme politice, economice și sociale, 
de soluțiunea cărora atârnă viitorul lor. Deci le 
e cu neputință de-a se gândi la altceva. Apoi 
necesitatea păcii e atât de mare încât nici un 
suveran n-ar îndrăzni să ia asupră – și răspunderea 
de-a desfășura flagelul îngrozitor al războiului. 
Răspunderea ar fi atât de zdrobitoare încât 
nimeni nu consimte și nu vrea să și-o asume”.

A sta în calendar luna ianuarie este ca atunci 
când vorbim despre Eminescu. Despre el, ca 
despre ființarea noastră națională...

„Ora de poveste”
 
Fie că ne referim la poveștile spuse de bunicii 

și părinții noștri în copilărie, pe care le păstrăm 
ascunse prin diferite cotloane ale minții și pe care 
le scuturăm, din când în când, de praful uitării și 
încercăm să le readucem în prezent, fie la cele 
care ni se înfățișează în fața ochilor în paginile 
cărților pe care le citim, poveștile „vindecă”, 
înalță și de multe ori, ne fac mai buni, ne aduc 
mai aproape de alți oameni și de noi înșine. 
Astfel, în urma statisticilor efectuate pe pagina 
de facebook a Centrului Multifuncțional Educativ 
pentru Tineret „Jean Constantin”, s-a realizat că 

Info

Proiecte culturale de mare succes
Ana-Maria ŞTEFAN

audiența pentru astfel de povești este ridicată, 
fapt ce a motivat realizarea acestui audiobook. 
Parte dintre cd-uri au fost distribuite bibliotecilor 
școlilor din județ, facilitând informarea elevilor, 
copiilor bolnavi aflați în Spitalul Clinic Județean 
de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” cu ocazia 
sărbătorilor de Sf. Nicolae și în ajun de Crăciun, 
dar și elevilor cu dizabilități din cadrul Centrului 
Școlar pentru Educație Incluzivă ”Maria 
Montessori” Constanța și Centrului Școlar pentru 
Educație Incluzivă ”Delfinul” Constanța. 

Oferit cu titulu gratuit, audiobook-ul care 
conține 8 povești românești în interpretarea 
actorilor Ana-Maria Ștefan și Dan Cojocaru, a 

În perioada noiembrie – decembrie a anului precedent, Centrul Cultural Județean Constanța 
„Teodor T. Burada” a demarat trei proiecte culturale artistice sub formă de audiobook: „Ora de 
poveste”, „Constanța pitorească” și „Dobrogea de poveste” (în limba engleză).

Piața românească de carte se bucură de existența unui produs creat special să răspundă nevoilor 
publicului care din lipsa timpului nu mai citește atât cât si-ar dori, cartea audio sau audiobook-ul. 

1 ianuarie 1889. Cu doar puține luni până la 
fatidicul lui sfârșit, în revista “Fântâna Blanduziei” 
semna articolul - ultimul său articol - Ziua de 
mâine, profesiune de credință în menținerea 
păcii în Europa. 

„Anul acesta care declină spre sfârșitul său 
n-a prezintat semne caracteristice distinse cari 
să-l deosebească cu mult de premergătorii lui. 
El trece fără mult folos pentru popoare, dar și 
fără nenorocire și calamități, căci binele suprem 
al păcei s-a păstrat – deși cu multe sacrificii – și 
Europa a fost scutită de a fi aruncată în peripețiile 
funeste ale unor războaie de exterminare. Cu 
toate că un suveran ajuns la adânci bătrânețe 
și altul, atins de-o boală ce n-avea vindecare, 
au fost supuși ineluctabilei legi a naturii de care 
toți oamenii fără deosebire sunt stăpâniți, totuși 
puterea politică n-a făcut decât să-și schimbe 
dețiitorul, fără a-și schimba direcțiunea, încât 
în realitate lucrurile stau cam tot astfel precum 
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fost oferit în scop educativ dar și în speranța că 
poveștile vor reuși să aducă un zâmbet pe fețele 
copiilor care au uitat să zâmbească, devenind 
totodată o alternativă de petrecere a timpului 
liber al copiilor, având în vedere că din cauza 
situației actuale cauzate de Coronavirus, nu 
prea există alternative. Poveștile reușesc bine 
să stimuleze imaginația prichindeilor. Foarte 
important în viață este ca micuții să înțeleagă 
această lume, că pot să viseze orice și să ajungă 
prin puterea imaginației oriunde. Astfel, reușesc 
să capete încredere, să devină creativi, să își 
dorească să atingă diferite țeluri în viață.

„Dobrogea de poveste”
„Legends of the Black Sea,

Tales from Dobrogea”

Recunoscând valoarea acestui nou tip de 
produs, Centrul Cultural Județean Constanța 
„Teodor T. Burada”, a realizat proiectul cultural 
„DOBROGEA DE POVESTE”, materializat prin 
editarea unui audiobook dedicat regiunii 
Dobrogea. 15 dintre „Poveștile Mării Negre” 
ale scriitorului Cristian Cealera au primit o 
prezentare nouă, devenind o metodă alternativă 
de prezentare a Dobrogei, caracterizată prin 
contrastele etnice, religioase, geografice, 
istorice, prin mister și subtilitate, cu taine pe care 
numai pământurile foarte vechi le au.

Luând în considerare succesul de care s-a 
bucurat acest produs în rândul publicului, în anul 
2020, a fost realizată versiunea în limba engleză a 
acestui audio-book. 5 dintre povestirile incluse în 
varianta în limba română au devenit ambasadori 
ai regiunii în afara granițelor țării, urmând a 
fi folosit ca material de promovare al regiunii 
noastre. Lectura pentru realizarea acestui 
audiobook a fost asigurată de Lauren Elizabeth 
Engler – Educator și specialist în comunicare 

„Constanța pitorească”

Cel de al treilea audiobook editat în anul 
2020 este dedicat istoriei și culturii orașului 
Constanța. Centrul Cultural Județean Constanța 
“Teodor T. Burada” a venit în sprijinul iubitorilor 
de istorie și de cultură, în general, cu audiobook-
ul „CONSTANŢA PITOREASCĂ”, după cartea cu 
același nume, scrisă de Ioan Adam.

Audiobook-ul redă una dintre monografiile 
de început ale Constanței, lucrarea „Constanța 
pitorească”, scrisă în anul 1908 pe vremea când 
publicistul Ioan Adam era secretar al Primăriei 
Constanța, valoarea acesteia fiind recunoscută 
de către Academia Română. Poveștile sunt 
redate prin vocile actorilor Arina Cojocaru și 
Ionuț Dulgheriu. 



Ziua Culturii Naționale

Chiar dacă vremurile pe care le trăim nu 
ne permit apropierea și nu putem organiza 
evenimente față în față cu publicul constănțean, 
Ziua Culturii Naționale nu putea fi omisă din 
calendarul activităților unei instituții de seamă cu 
rol major în educația permanentă și în ridicarea 
nivelului de cultură a unei mari categorii de 
persoane, de la tineri la adulți, așa cum este 
Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. 
Burada”, care a sărbătorit evenimentul dedicat 
Zilei Culturii Naționale de data aceasta în mediul 

online. Astfel, vineri, 15 ianuarie 2021, începând 
cu ora 17:30, pe rețelele oficiale de socializare ale 
instituției, s-au întâlnit elevi, studenți și oameni 
de cultură. Gazda evenimentului a fost Dan 
Cojocaru, Șef Serviciul Centrul Multifuncțional 
Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” și 
Exploatare a Filmelor Constanța. Evenimentul 
a celebrat totodată 171 de ani de la nașterea 
marelui poet, și prin intermediului mediului 
online, evenimentul a putut fi vizualizat de un 
număr mare de persoane, indiferent de orașul în 
care se aflau, ajungând la sufletele celor care îl 
omagiază, an de an, pe poetul nostru național.

În luna decembrie a anului 2020, Centrul 
Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, 
aflat în coordonarea Consiliului Județean 
Constanța,  a editat antologia de folclor 
dobrogean „Comorile uitate ale Dobrogei”.  

Proiectul, aprobat prin hotărârea CJC 
numărul 90/18.02.2020, anexa 2, poziția 4, 
fusese gândit mult mai amplu și presupunea 
culegerea și realizarea unui ciclu de documente 
antropologice, editarea olografă a cinci caiete 
scrise în perioada primului război mondial și 
editarea unui album fotografic. Pe plan cultural-
artistic însă, anul 2020 a stat sub semnul 
măsurilor de limitare a contactului social, în 
contextul pandemiei de COVID-19. Acest fapt a 
condus automat la limitarea sau chiar sistarea 
deplasărilor în județ, deplasări care constituiau 
baza pentru cercetările de teren. 

În acest context, proiectul a fost reconfigurat 
și a făcut posibilă realizarea și editarea unei 
antologii de folclor dobrogean. 

O parte din selecțiile și studiile comparative 
cuprinse în această antologie aparțin unor mari 
folcloriști precum Dumitru Galavu și Teodor T. 
Burada și ale profesorului Pompiliu Pârvescu. 
Alături de aceste studii ale cercetătorilor 
consacrați, în antologia de folclor dobrogean se 
regăsesc și materiale originale, nevalorificate 
anterior prin publicare, precum: colindele culese 
de către preotul Preda Ionescu din Constanța, 
precum și materialele culese și păstrate în arhiva 

personală a lui Nicu Irimia Munteanu din comuna 
Saraiu. 

Cu ajutorul surselor generoase de documente 
care au stat la baza editării acestei antologii, s-a 
putut obține o cartografiere mai clară a dinamicii 
sociale și culturale din Dobrogea. Volumul oferă 
o perspectivă complexă asupra evoluției în timp 
a colindelor practicate în județul Constanța, 
precum și a stadiului de conservare a unor 
obiceiuri tradiționale dobrogene (Caloianul, 
Paparudele etc.), a unor practici magice 
(descântece) și a obiceiurilor de pe axa vieții 
(nunta). De asemenea, în paginile lucrării cititorii 
vor găsi relatări ce acoperă o paletă largă de 
emoții, de la amintiri legate de primul Război 
Mondial, redate de martori și supraviețuitori, 
până la farmecul inefabil al jocurilor de copii. 

Realizat sub atenta îndrumare a conf.dr. 
Aurelia Lăpușan (redactor coordonator), acest 
volum reușește să împărtășească publicului, 
într-un limbaj accesibil, o parte însemnată din 
frumusețea și complexitatea folclorului Dobrogei.

Apariția acestei antologii de folclor a fost 
salutară dintr-un dublu punct de vedere: pe de o 
parte, pentru că  îmbogățește fondul de carte al 
instituției și al bibliotecilor județene și naționale, 
pe de alta, pentru că adresează publicului larg, 
nespecializat, invitația de a descoperi câteva 
repere identitare importante ale populației din 
această zonă a țării.

„Comorile uitate ale Dobrogei”
Ana-Laura PARFINOV
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În cataloagele marilor biblioteci ale României 
se mai poate găsi un exemplar din lucrarea Hora 
din Cartal, apărută în anul 1908, sub egida 
Academiei Române, autor Pompiliu Pârvescu. Din 
fericire, printre primele cărți anastatice editate 
de Consiliul Județean Constanța prin Centrul 
Cultural Județean Constanța ”Teodor Burada” 
a fost inclusă și aceasta, astfel încât, printr-o 
distribuire gratuită în biblioteci, numărul celor 
care pot accesa lucrarea a crescut considerabil. În 
unele descrieri bibliografice cuvântul Cartal este 
însoțit de traducerea din limba turcă însemnând 
Vulturul, denumirea unei cunoscute localități din 
Dobrogea, aflată la 80 de km de Constanța.

În raportul semnat de Ion Bianu, către 
Secțiunea literară a Academiei, aprobat la 
22 martie 1908, este subliniată valoarea 
manuscrisului propus spre tipărire care ”stă cu 
deosebire în faptul că este întâia lucrare de acest 
fel făcută cu privire anume la jocul poporului și 
la cântecele, strigările, obiceiurile și credințele 
legate de choreografia poporală: sunt descrise 
mișcările jocului și sunt notate ariile cu ajutorul 
cunoscutului profesor de muzică din Capitală, 
d-l Cordoneanu. S-au adunat din scriitori vechi și 
noi, români și străini, ceea ce au notat ei despre 
jocurile românești și ariile lor. Un asemenea 
material trebuie negreșit să fie publicat.”1

1. Hora din Cartal, Raportul d-lui I.Bianu către Secțiunea 
literară a Academiei, Academia Română. Din viața 
poporului român. Culegere și studii, București, 1908.

Personalități ale Dobrogei 

Pompiliu Pârvescu - un nume uitat pe o carte 
Aurelia LĂPUŞAN

Geneza primei lucrări folclorice
cu autor dobrogean 

Într-una din scrisorile adresate prietenului 
său Gh. T. Kirileanu Artur Gorovei scria, la 17 
aprilie 1908, printre altele: ”Am avut norocul a 
fi poftit într-o zi la masă la dl. Maiorescu tocmai 
când avea spre cercetare din partea Academiei 
un ms (n.n. manuscris) de literatură poporană a 
unuia Pompiliu Pîrvescu din Buzău. Cu acest prilej 
am luat vorba și despre culegerea lui Vasiliu și, din 
una în alta, mi-a spus să-i aduc și acest ms spre 
a-l prezenta secției literare a Academiei. I l-am 
trimis cu o scrisoare lămuritoare asupra culegerii 
și a culegătorului, și în ziua de Buna Vestire am 
primit vestea bună că secția a hotărât publicarea 
culegerii lui Vasiliu după tipărirea celei a lui 
Pîrvescu./.../”2 Editorul preciza în nota de subsol 
P.P., folclorist, colaborator la Șezătoarea, autorul 
lucrării Hora din Cartal, Buc., 1908.

Se înțelege că acel Pompiliu Pîrvescu din 
Buzău era un anonim, nu avea susținerea nimănui, 
iar Titu Maiorescu ar fi avut alte preferințe în a 
promova un debutant. Chiar Artur Gorovei nu-și 
amintea prea bine despre autorul manuscrisului. 
Cu toate că Pompiliu Pârvescu îl luase de mentor 
în marea lui întreprindere foclorică, solicitându-i, 
încă din anul 1905, când a început munca de 
culegător, un sprijin moral și îndrumări.

Din aceeași sursă, Scrisorile folcloristului 
Artur Gorovei, o personalitate a timpului, găsim 
mai multe scrisori pe care tânărul Pompiliu 
Pârvescu i le-a adresat începând cu luna 
decembrie 1905. Textul, extrem de reverențios, 
începea cu o autoprezentare: ”Stimate domnule 
Gorovei, Nu vă pot trezi decât o îndepărtată și 
ștearsă cunoștință – v-aduceți aminte, cred, 
de P. Pîrvescu-Dobrogea. Sunt nevoit acum să 
vă întrebuințez toată bunăvoința, câtă o va fi 
putut câștiga un colaborator al ”Șezătorii” și 
să îndrăznesc să vă adresez această scrisoare. 
Subsemnatul întreprinde o colecționare de 
cântece populare din țară. Pân-acum se găsește 

2. Scrisori către Artur Gorovei. Ed. Îngrijită și introducere 
de Maria Luiza Ungureanu, București, Editura Minerva 
1970, p.151
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în posesiunea unui însemnat număr de melodii 
ce se cântă la hori, jocuri. Melodiile le-a 
înregistrat cu un fonograf și a căpătat colaborația 
unui priceput maistru de muzică din București 
– care le transcrie pe note muzicale. Gândul 
nostru e acesta: să dăm în primul rând un tezaur 
de elemente pentru cunoașterea mai exactă a 
poporului. /.../ Am început lucrul de două luni de 
zile. Dorul nostru dă muncii spor. Sunt convins că 
lucrarea noastră va avea oarecare valoare. Totuși, 
vă mărturisesc, am momente de reculegere din 
bucuria cu care-mi așteaptă sufletul sfârșitul 
lucrării. Mi se pare că ce facem noi nu merită 
atâtea speranțe, câte pun eu. Domnule Gorovei, 
dumneavoastră sunteți un folclorist încercat și 
priceput, experiența dumneavoastră vă dă rece 
măsura exactă a însemnătății unor așa lucrări. Ce 
credeți?”

Autorul acestor timide fraze așteptând o 
încurajare de la un specialist semna Pompiliu 
Pârvescu, student la filologie, str. Ţărani nr. 27. 
(București)

Nu cunoaștem în acest moment care a fost 
răspunsul lui Artur Gorovei, dar în următoarea 
scrisoare, Pompiliu Pârvescu, uitând să precizeze 
data –poate din prea marea bucurie și grabă! – 
scria: ”Stimate domnule Gorovei, Abia am primit 
carta d-voastră poștală și m-am grăbit să vă trimit 
câteva foi. Mi-era să nu vă luați cuvântul înapoi. 
De acum aveți cu ce vă bate capul o vacanță.

Vă trimit ”Introducerea”(din vreo 7 capitole) 
și ”Hora”(un capitol din corpul lucrării). Dintre 
textele muzicale nu v-am putut trimite mai mult. 
Dl. Cordoneanu atâta gătise și celelalte bucăți 
avea să le reție să lucreze în vacanță. /.../

Poate că primul capitol din introducere să 
aibă caracterul unui capitol prea de sine stătător, 
prea extins, aș vrea să-l las așa, fiindcă nu știu 
dacă voi mai avea prilejul să vorbesc despre cele 
ce-am spus acolo. Afară numai dacă d-voastră 
credeți că fac rău lăsându-l așa. /.../”

Pompiliu Pârvescu îi scria, la 20 decembrie 
1907, o altă lungă epistolă consultantului său, 
Artur Gorovei, în aceiași termeni de neîncredere 
privind valoarea cercetărilor sale. ”Stimate 
domnule Gorovei, Acum doi ani vă anunțam într-o 
scrisoare începutul unei lucrări asupra danțurilor 
noastre populare. Și vă comunicasem atunci un 
plan, pe care-l aveam în minte, despre care voiam 
eu să execut lucrarea. Acum, domnule Gorovei, 
îndrăznesc să vă tulbur și să vă împărtășesc că 
lucrarea mea e gata, însă nu tocmai în cadrul 
închipuit. Singur, d-voastră părea că rămâneserăți 

atunci c-o simțire de neîncredere 
și aveați dreptate. O așa lucrare nu 
era în puterile mele și aveam nevoie 
cel puțin de un colaborator, care 
să cunoască bine muzica populară 
și încă nu numai a noastră. Un așa 
colaborator era greu de găsit. Am 
putut găsi cel puțin un maistru 
de muzică, care să noteze exact 
melodiile danțurilor de pe fonograful 
meu. Prin urmare, lucrarea mea de-
acum se mărginește aproape să dea 
numai un material de chorentică 
populară. Și fiindcă mi-a rămas de 
făcut numai tabla cu note, pot să-
mi permit să vă enumăr capitolele 
lucrării: o introducere asupra 
danțurilor, unde exemplific câteva 
observațiuni generale de altminterea 
în toată literatura noastră populară. 

Un istoric al danțurilor noastre. Instrumentele 
muzicale. Izvoarele chestiunii. Câteva lămuriri 
asupra felului cum am adunat melodiile. Pe 
urmă am strâns toată literatura creată în jurul 
danțurilor: povești, superstiții, datini, cimilituri. 
Descriu o horă din Dobrogea. Descriu o nuntă, 
apoi urmează 60 de melodii românești, între care 
pentru comparație și cercetări viitoare sunt puse 
două arii țigănești și două bulgărești. Melodiile 
sunt adnotate. Au observații asupra măsurii 
frazelor muzicale... Mai îmi rămânea să strâng la 
sfârșit notele, pe care nu vreau să le las în josul 
paginilor.” În finalul scrisorii, Pompiliu Pârvescu, 
cu nemăsurată precauție și reverență, îi cerea 
îngăduința destinatarului să primească spre 
lectură parțial lucrarea neterminată. De această 
dată, adresa expeditorului era str. General 
Lahovary 29 București.

Giamparalele. Reproducere foto din cartea Hora din Cartal
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O ultimă scrisoare transcrisă în volumul 
”Scrisori către Artur Gorovei” este datată 13 
ianuarie, fără an, cu adresa Iași, șos. Nicolina 11.

Semnatarul, Pompiliu Pârvescu, de data 
aceasta fără niciun adaos identitar, își exprima 
dorința de a-i fi publicată lucrarea: ”Ca s-o public 
(cu tot luxul cuvenit, adică cu hartă, cu desene 
și fotografii, texte muzicale) m-am gândit s-o 
dau Academiei. Dar mă tem că vor zăbovi-o sau 
mi-ar impune condiții. S-o public eu, nu pot. Din 
nefericire sunt sărac și acum, deși-s licențiat 
în litere, îndur chiar mai multă lipsă decât pe 
vremea când eram student (atunci eram bursierul 
statului) și când în loc să pun bani de-o parte, 
cheltuiam bursa pe lunile de vară cumpărând 
fonograf, tuburi și cărți și colindând Dobrogea 
cu harabaua. Dacă ziceți că lucrarea merită 
vreo atenție, mi-ați putea înlesni publicarea 
recomandând-o dlui Bianu etc. Eu tare m-am 
săturat umbând zadarnic pentru alte lucruri și 
neavând pretutindeni alt stăruitor decât pe mine 
însumi. Manuscrisul vă rog să mi-l trimiteți pe 
adresa: P.Pârvescu, Hârșova, Dobrogea, unde 
stau până la 8 ianuar.”

Tânărul autor mulțumea în postscriptum 
pentru revista primită. Era vorba de Șezătoarea, 
revista de folclor editată de Artur Gorovei și în 
care Pompiliu Pârvescu a semnat mai multe 
articole  folosind pseudonimul P. Dobrogeoi.

Fonograful lui Pârvescu

În anul 1877, tânărul poet și inventator 
francez Charles Cros a inventat o variantă a 
gramofonului prezentând-o în plenul Academiei 
Franceze de Științe. În toamna aceluiași an, 1877, 
Thomas Alva Edison construia în America primul 
fonograf.

Apariția fonografului și utilizarea lui ca mijloc 
rapid și eficient de înregistrare a melodiilor va 
duce la dezvoltarea unui sistem de transcriere 
amănunțită a melodiilor. Se va cristaliza și 
dezvolta cu timpul o metodologie de cercetare, 
culegere și arhivare a materialelor înregistrate 
pe teren.

Primele înregistrări în România s-au efectuat 
în anul 1901, iar studentul Pompiliu Pârvescu își 
cumpăra din banii economisiți din bursa primită 
de la stat, un fonograf patru ani mai târziu, în 
1905! 

Cartea sa, Hora din Cartal, este astfel prima 
culegere din România în care înregistrările s-au 
făcut pe un fonograf, deci într-o tehnică modernă 
pentru acele timpuri chiar în Europa, urmată, în 
anul 1913, de culegerea lui Bela Bartok „Cântece 
populare românești din comitatul Bihor”.

Contributor la Hora din Cartal -
C. M. Cordoneanu

C. M. Cordoneanu era la acea dată cunoscut 
critic muzical, flautist, profesor, considerat unul 
dintre „regeneratorii culturii muzicale didactice”.

Constantin M. Cordoneanu spunea:„...un 
popor care nu-și iubește muzica este întocmai 
ca o armată care pleacă capul rușinată în fața 
inamicului plin de vigoare și curaj, produs de 
muzica lui națională patriotică.” Sau cu alt prilej: 
„A desconsidera muzica unui popor înseamnă a 
nu prețui piatra de aur. A voi să însuflețești pe un 
popor pentru o muzică străină caracterului său 
înseamnă a-i încălzi inima cu gheață.”

C. M. Cordoneanu a fost inclus în rândul 
etnologilor români pentru contribuția adusă 
la transpunerea de pe cilindrii de fonograf în 
partituri a celor 63 de melodii de jocuri incluse în 
volumul Hora din Cartal, prima apariție editorială 
din seria „Din viața poporului român” editată de 
Academia Română.

Profesorul Cordoneanu a rămas în istoria 
muzicii prin înființarea și susținerea prin trudă 
și pasiune a celei mai impunătoare reviste 
muzicale românești a perioadei,  România 
Musicală. Numele său se alătură altor 
importante personalități ale muzicii secolului al 
XIX-lea, incluse în ediția din 2001 a documentatei 
enciclopedii „New Grove Dictionary of Music” 
apărută sub egida Oxford University Press.3

Dobrogeanul Pompiliu Pârvescu 

Nu l-am găsit decât în câteva lucrări de 
referință, cum ar fi Dicționarul etnologilor români, 
volumul al doilea, autor Iordan Datcu, sau în 
Hronicul muzicii româneşti, de Octavian Lazăr 
Cosma și în câteva articole de presă. Biografia 
lui se încropește greu chiar dacă la elucidarea 
unor informații autorul articolului a beneficiat de 
sprijinul profesionist al bibliografilor Dorina Bălan 
de la Biblioteca V.A.Urechia Galați și Luminița 
Stelian de la Biblioteca județeană I.N. Roman 
Constanța, al șefei Direcției județene Constanța 
a Arhivelor Naționale, Nicoleta Paraschiv.

Pompiliu Pîrvescu (în unele studii apare 
în varianta Pârvescu) s-a născut, probabil, în 
localitatea Vulturu, fost Cartal, dar în arhivele 
existente nu sunt înregistrări ale nașterilor din 
anul 1883. Foarte probabil că ar fi fost înregistrat 
la Horia în acea perioadă, dar pentru Horia acte 
de stare civilă există începând cu anul 1895. În 

3. 193.231.136.3/infoghid/index.php/Constantin_M._
Cordoneanu
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anumite perioade documentele de la Vulturu 
se înregistrau la Pantelimon sau Grădina, însă 
nici pentru aceste localități nu se mai păstrează 
actele de stare civilă din anul 1883.

Despre originea lui Pârvescu pomenește Ion 
Bianu, în Raportul adresat Academiei Române 
și în care propunea publicarea lucrării Hora 
din Cartal, recomandând să nu fie publicate 
”descrierea călătoriilor și a impresiilor autorului 
de când ca copil, în vacanțele școlare, când se 
întorcea la ai săi în Cartal, nefiind în legătură 
necesară cu subiectul lucrării”.

În Dicționarul lui Iordan Datcu scrie: 
”Pîrvescu Pompiliu Z, născut 26 noiembrie 
1883, Ostrov4, județul Constanța, m?. Studii 
universitare de literatură la București (absolvent 
1907). Profesor la Buzău (de la 20 ianuarie 1908) 
Turnu Măgurele (de la 15 octombrie 1908), Tecuci 
(de la 1 noiembrie 1909), Focșani. Colaborări la 
Convorbiri literare.”5

Din cercetările noastre din Monitorul oficial 
al cadrelor didactice îl găsim în lista autorizată a 
profesorilor din România, menționat ca profesor 
titular la Colegiul Național Iași în perioada 1919-
1928, cu specializarea limba latină. La Gimnaziul 
Sf. Haralambie din Turnu Măgurele predase 
latina, istoria și fizica, iar o altă informație îl 
prezintă profesor de latină la Liceul Unirea din 
Focșani.

Pompiliu Pârvescu semnează diferite recenzii 
în revista Viața românească din anul 1921 
(Recenzie la cartea Sandu-Aldea, C. Călugărenii 
– București, 1920 și la cartea Vissarion, I. C. 
Petre Părcălabul (roman). – București, 1921, 
colaborează, după cum preciza Artur Gorovei, la 
revista acestuia, Şezătoarea.

În anul 1 9 2 1, semnează traducerea 
romanului Campania în Franța de Johann 
Wolfgang Goethe, apărut la Iași, în Editura Viața 
Românească.

Dobrogea lui Pârvescu

„De sus, din umbra dumbrăvilor Topologului, 
până devale, pe dealurile din spatele Medgidiei, 
coborând albiile văilor spre dunga de oțel a 
apelor Dunării sau înaintând spre soare, până în 
șesurile de la Tariverde și în preajma nisipurilor 
mării, se rotesc aproape aceleași hori și ai să 
vezi că se frământă aproape aceleași brâie. Sunt 
câteva deosebiri. La Seimeni, Boașcic, prin satele 
de lângă baltă, o să mai găsim căzăceasca, jucată 

4. În registrele de nașteri de la Ostrov, nu figurează 
numele Pompiliu Pârvescu pentru anul 1883
5. Datcu, Iordan. Dicționarul etnologilor români. Vol. 2. 
București: Saeculum I. O., 1998, pp. 155-156

domol, în horă de fete. O să vedem romanul, 
ciurdelul învârtit iute, ca o ciubotărească de 
flăcăi. O să auzim frânturi de ceardaș, mișcat 
însă ușor ca o horă domoală. Colo sus, la Dăeni, 
se joacă polca în șapte pași și se învârte hora 
săltată ca un fârlicundac bulgăresc. La Tortoman 
se rotește ciocârlia, iar mai devale, pe lângă 
surpăturile Cavargicului, se mișcă în fugă valul 
furios ca o țigănească. Și mai devale, pe o uliță 
a Caramuratului, o să vezi cum se joacă un 
padecatru ori o craițpolcă și un padepatiner. Și 
în tot mijlocul acesta al Dobrogei cam a treia 
parte din lungimea ei, o să dai peste o grădină 
de jocuri, din care fiece horă de flăcăi o să rupă 
ce-i place.

În Cartal se cântă peste 30 de hori și aproape 
15 învîrtite. Dar dacă în partea de răsărit, flăcăii 
îndrăgesc horele și polcile, băltăreților le place 
să se legene numai în hori și să tropăie numai 
în brâuri. De aceea, la Boascic, Seimeni, Dăeni 
învîrtitele se mulțămesc numai cu cinci-șase 
melodii, așa că nu-i de mirare să găsim pe lângă 
Dunăre oița jucată ca o horă, iar la Cartal o să 
vedem șovăind între gustul de a se învârti lin-
încetișor sau de a aprinde vânt în pași de polcă. 
Sau s-auzim țânțărașul îngăduind pe lângă Baltă 
rotiri domoale de horă...

Alături de adaptarea împrumuturilor din 
satele vecine, observăm desnaționalizarea 
jocurilor străine. În hori au pătruns câteva jocuri 
bulgare: propca, șirimboiul și paidușca. Paidușca 
și șirimboiul sunt învârtite. Tropca se clatină în 
vers de horă în toată Dobrogea, până la Dunăre, 
în valea Seimenilor. Dar același lucru se întâmplă 
și cu jocurile noastre, când se adăpostesc în 
horile bulgarilor. Alături de fîrlicundac și grețcă 
se joacă haiduceasca și moldovanscata, însă 
încet, de-abia picăind pământul, iar prin satele 
bulgărești din preajma Mării, pe unde românii la 
număr stau ca o slabă piatră de hotar a neamului 
nostru, în Râmnic, de pildă, ai să vezi feciori de 
români prinzându-se alături de bulgăroaice cu 
fața ca floarea de mușețel. Sigulca o să îngâne 
în ison de țânțar o melodie slabă, leșinată și ai 
să crezi că ai a face cu niște umbre, așa o să se 
clatine roata de încet și fără zgomot. N-ai să vezi 
decât brațe încrucișate prinse de brâuri late ori 
de șurțe scurte învâstrate frumos, cu roșu, și 
legate ușor de mijloc. Și n-ai să vezi decât picioare 
albe, curate, lepăind scurt sub fruntea neagră a 
papucilor. Și doar rar de tot dacă se va trezi unul 
din amorțeală, va sări odată în sus și va striga pe 
românește: Foaie verde și-o lalea, Și la dreapta 
iar așa.

Jocuri românești se întind și în satele bulgărești 
de peste Dunăre. Iar devale, în Macedonia, se 



Așa s-a întâmplat că la un Paște în Cartal 
am găsit odată șapte cântece străine: o sârbă, 
o învârtită, Hora Plevnei, Curelușa, Paidușca, 
Grivița și Olteanca.

Și în fiecare an, ca niște petale se scutură prin 
sate bogăția de hori și polci. Brâurile își primenesc 
cântecele mai greu, de aceea melodiile lor nici 
nu trec cu mult peste zece. Însă celorlalte tipuri 
de jocuri li se adaptează foarte lesne cântecele 
de dragoste, mai ales acelea care se prezintă cu o 
fizionomie ștearsă, fără nicio însemnătate.

După ce a început să se facă uz de 
instrumente muzicale, cântecele de danțuri și-au 
pierdut valoarea. Cea mai mare parte s-a uitat și 
n-au mai rămas din ele decât versuri singuratice, 
cari în răstimpuri plutesc ca un chiot pe deasupra 
horelor și îmbie picioarele în fierbințeala 
ropotului“.

În larga prefață, Pompiliu Pârvescu mai 
preciza, printre altele: ”Dar horele sunt adunate 
numai din mijlocul acelei provincii-bucata de 
pământ desemnată pe hartă. Pe motive bugetare 
nu mi-am putut întinde mai departe călătoriile.
De altfel locurile acestea le cunoșteam și mai 
bine și n-am avut să sufăr zăboviri din partea 
lăutarilor sau țăranilor. Căci oamenii aștia sinceri 
și buni sunt foarte bănuitori./…/ Dar cum spun, 
eu n-am avut să mă tem atâta de neîncrederea 
oamenilor. Crescut în mijlocul lor, trăind prin 
părțile acelea, mă cunoșteau ei, dacă nu știam 
eu de unde să-i iau. Melodiile le-am strâns cu 
fonograful. Când m-a văzut lelea Silica Săcuiului 
din Cartalul desfăcând cutia și așezând pâlnia, s-a 
uitat lung la mine cu mâna sub bărbie. /.../”

Va urma

întâlnește același obiceiu de adaptare a jocurilor 
străine. Învârtita se joacă în unele locuri în horă 
sau în șir desfăcut. În alte părți, pe unde bunăoară 
epopeea haiducească este așa de puternică, 
încât este pusă la contribuție de vecini, aceștia 
vor fi făcând împrumuturi însemnate și din 
choreutica aromânilor. În genere, însă, tradiția 
macedonenilor suferă o năvală de obiceiuri din 
partea popoarelor vecine./…/

Jocurile în favoare în Dobrogea sunt: horele, 
brâurile și învârtitele. Mâna și Lelița Ioana, tot se 
mai joacă. Pe când horele și polcile se schimbă 
de câte șapte-opt ori într-o sărbătoare, Mâna și 
Lelila Ioana se cântă de cel mult două ori. Dar 
Mușamaua nu se mai aude în Cartal. În călătoriile 
mele dintr-o vară am văzut-o numai la Seimeni: 
prin Tortoman, Răhman, Cavergic etc, flăcăii nu 
mai știu cum se fac pașii, cu toate că unii dintre 
ei au jucat-o cu vreo doi ani în urmă. N-are să mai 
treacă mult și melodia o să rămână și ea 
un document de choreutică populară.

Danțurile se răspândesc prin flăcăi 
sau lăutari. La Saragea venise la treierat 
într-o vară o companie de soldați. După 
o lună am găsit romanul. Prin bâlciuri, 
dacă a trecut vremea prânzului și 
oamenii au mântuit de târguit și de 
văzut, se strâng toate rubedeniile de 
prin atâtea sate împrăștiate și după un 
pahar, două de vin, strigă lăutarii... La 
cazarmă, prin ungherele regimentelor, 
flăcăii își împrumută unul altuia 
jocurile satelor lăsate departe în 
calea dorului...Așa au deprins unii să 
învârtească Paidușca.

Dar cei care poartă teșila încărcată 
cu danțuri și cu cântece sunt lăutarii. La 
Saragea am găsit un Ţigan care cântase vreo doi 
ani în Cartal. În fiecare an se deschide odată cu 
cel dintâiu vânt de toamnă panairul din marginea 
Hârșovei. Atunci, vreo câteva duminici de-a 
rândul satele de prinprejur rămân fără horă. Și de 
pe unde nu vin Ţiganii? Se coboară unii de prin 
coastele acoperite cu crânguri ale Făgărașului, 
sau vin de departe de pe drumul Siretului...Și 
cu toții tăbărăsc ca o armată printre dughene, 
așteaptă, își dreg arcușurile, își împărtășesc 
amintirile și pe dată se trezesc cu cântece noi 
învățate. Apoi, târziu, când au prins cei dintâi 
fulgi să joace în aer, coboară toți pe la sate, trec 
pe la cârciumi încărcați stup cu cântece noi, sau 
așteptă nerăbdători primăvara să încerce o polcă 
proaspătă.

Hora. Reproducere din lucrarea „Hora din Cartal“
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„O fotografie nu este doar rezultatul întâlnirii 
dintre un eveniment şi un fotograf. A fotografia 
este un eveniment în sine, cu drepturi, din ce în 
ce mai pregnante, de a se implica, de a invada 
sau de a ignora ceea ce se întâmplă. Felul în 
care înțelegem o situație este acum articulat de 
intervențiile aparatului foto. Omniprezența lui 
sugerează că timpul constă într-o succesiune de 
evenimente interesante, care merită fotografiate. 
Ceea ce înlesneşte senzația că fiecare eveniment, 
odată ce a început, trebuie lăsat să se desfăşoare, 
indiferent de caracterul moral, pentru a putea 
genera crearea a ceva nou: o fotografie. După 
încheierea evenimentului, imaginea va continua 
să existe, conferindu-i acestuia un soi de nemurire 
(sau importanță) de care, în alte condiții, nu 
s-ar fi bucurat. În vreme ce oamenii omoară alți 
oameni, fotograful rămâne în spatele aparatului 
său, dând naştere unui mic element al unei alte 
lumi: lumea-imagine care va rezista mult după 
noi.1

Sunt un fotograf pasionat, care caută zilnic în 
cotidian, dar și în trecut subiectul unor cercetări 
vizuale. Am demarat un proiect independent 
de cercetare fotografică și filmică în Dobrogea, 
spațiul în care m-am născut și trăiesc. Spațiul îl 
restrâng la cartier și localizez în jurul casei mele, 
vecini turci, tătari, aromâni, nemți, armeni, țigani 
musulmani. Un mozaic interetnic cum nu găsești 
nicăieri în Europa, pentru că el nu s-a dezvoltat 
o dată cu globalizarea, el este arhaic. Am putea 
prin cercetare arhivistică și a albumelor de 
familie să putem realiza în Dobrogea o modestă 
alternativă a proiectului lui Edward Steichen, 
celebru fotograf dar și curator la Moma NY, 
care a realizat cea mai amplă expoziție dedicată 
umanității, “The Family of Man”, colectând mii 
de fotografii realizate de profesioniști, dar și 
de amatori. În consecință, partea practică va 
oferi o serie de exemple de fotografii, realizate 
personal, în contextul unor încercări de cercetare 
a ceremonialurilor specifice, a câtorva etnii din 
Dobrogea.

1. Susan Sontang,”Despre fotografie”, Editura 
Vellant, Bucureşti, 2014, p.19 

Comunitățile etnice dobrogene

De la analog la digital - o privire fotografică
Iulia PANĂ

„Seeing comes before words” – Berger 

 Studiul de caz se concentrează pe câteva 
fotografii pornind de la 1900-1940 (Anatol 
Magrin, Kurt Hielscher și Willy Pragher) și pe 
cercetarea mea personală.

În ce fel poate complementa capacitatea 
vizuală a fotografiei, de la fotografia analogă 
la cea digitală, studiile antropologice actuale? 
Fotografia în spațiu etnografic pe care îl au în 
comun antropologia și arta, prezintă interes 
pentru cercetarea mea. Diferiți teoreticieni 
se preocupă asupra înțelesurilor derivate din 
noțiunea de identitate culturală, însă cum poți 
face o asemenea identitate să fie vizuală?

Antropologii Anna Grimshaw și Amanada 
Ravetz au o abordare diferită: ele nu încearcă 
să definească identitatea culturală, însă caută 
modalități de a vizualiza antropologia. Ele au scris 
prefața la Visualizing Anthropology, o ramură 
a antropologiei sociale care, printre altele, are 
de-a face cu studierea și producerea fotografiei 
etnografice. Ele exprimă nevoia urgentă de a găsi 
noi forme vizuale care să sprijine antropologia pe 
care vor să o urmărească și să găsească o posibilă 
soluție în lucrul dincolo de granițele disciplinei. 
Aceasta este una din liniile conducătoare și în 
cercetarea mea, pentru că îmi propun discutarea 
rolului fotografiei în discursul științific, unde 
fotografia poate fi ilustrație, resursă sau 
instrument de cercetare, metodă de comunicare 
în discursul etnografic, antropologic. Fotografia 
etnografică este un subgen al antropologiei 
vizuale și se referă la modalitatea fotografică 
a acesteia. Deși privat de o definiție general 
acceptată de către teoreticieni și practicanți, 
termenul desemnează, în sens general, acel gen 
de fotografie documentară, care reflectă, într-un 
fel sau altul, o anumită înțelegere etnografică. 
Fotografia etnografică, este atât un subgen 
al antropologiei și mai precis al antropologiei 
vizuale, cuprinde studiul sistemelor vizuale, 
fotografia etnografică, dar și filmul etnografic.

Această lucrare își propune să înțeleagă 
fotografia etnografică, ca un gen aflat la 
intersecția celor două domenii, ca două modele 
epistemologice, care contribuie în mod diferit 
la construcția fotografiei etnografice, ca un 
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domeniu particular de cercetare a „realităților 
etnografice”. Voi încerca să explorez, în 
consecință, modul în care se realizează cercetarea 
etnografică prin intermediul fotografiei și 
relevanța ei pentru antropologie sau, cu alte 
cuvinte, voi încerca să răspund la întrebarea: cum 
este cunoașterea antropologică prefabricată prin 
fotografie. “Imaginea fotografică era pusă pe un 
“plan orizontal, manevrabil” și putea fi supusă 
deopotrivă observației științifice și plăcerii 
estetice, fiind “măribilă, măsurabilă” și dotată 
cu“criterii optimale de legibilitate științifică.” 
(Faeta 1998: 102—103).

Așa cum aminteam anterior, nu toți fotografii 
sunt conștienți de acest potențial al antropologiei 
vizuale, precum nu sunt conștienți nici de 
posibilitatea ca fotografiile create să devină 
vreodată subiect al antropologiei vizuale. Dacă 
demarăm o incursiune în teritoriul antropologiei 
vizuale și urmărim demersul fotografic propus 
vom observa cum fotografii urmăresc cu un 
interes al cunoașterii și mai ales al identității. 
Dar dacă începem să ne întrebăm despre 
comportamentul oamenilor și semnificația 
acestui comportament? Putem atunci să 
începem să înțelegem eventuale poziții sociale în 
funcție de limbajul corporal înregistrat, putem să 
întrezărim elemente ce ne indică poziția femeii în 
societate sau a bărbatului. Felul în care oamenii 
se comportă în mulțime ne indică repere despre 
definiția spațiului intim atunci când ne aflăm în 
spațiul public și lista poate astfel continua.

Evident că avem și factori de ponderare, de 
exemplu, percepția fotografului, sensibilitatea 
emoțională a acestuia, precum și o puzderie de 
alte elemente de ordin tehnic ce influențează 
momentul declanșării. Dacă avem în vedere 
cel de-al treilea principiu, și anume intențiile 
fotografului, putem considera poziția emoțională 
sau intenția fățișă de a influența privitorul prin 

intermediul cadrelor.
„Este dificil să privim scopul antropologiei 

vizuale fără a considera toate funcțiile de cercetare 
ale fotografiei și asta pentru că metodologic 
aparatul foto a transformat analiza vizuală într-o 
realitate a științelor comportamentale“. (Collier, 
2003). Aceste principii ne ajută să aprofundăm 
și să poziționăm ceea ce privim și aceste 
principii reprezintă doar un mic fragment din 
complexitatea antropologiei vizuale.

Fotografia etnografică în Dobrogea

Constanța – orașul cel mai însorit, oaza de 
liniște și băi de soare, marea cu întinderea-i 
nemărginită, exotismul locuitorilor și felul 
lor de viață au atras încă de la începuturile 
fotografiei, pasionați ai artei fotografice. Cei 
care s-au stabilit aducând cutiile lor magice, 
apoi cu ateliere mobile sau chiar studio-uri, au 
deschis un portal magic între știință și artă. Nu 
se știe exact însă când au apărut primii fotografi 
de sezon la Constanța. Pe lângă alte atracții din 
sezon, panorame, tir, acrobații, flașnetari, turiștii 
aflați vara la Constanța găseau și fotograful care 
avea să le imortalizeze trecerea lor prin orașul 
de la malul mării. În dosarele arhivei primăriei 
Constanța, există un document din 6 iulie 1898, 
prin care fotograful Herman Glückman solicita 
permisiunea primarului spre a-și desfășura 
activitatea aici “Domnul primar, dorind a instala, 
ca în anul trecut, un atelier de fotografie à la 
minut, respectuos vă rog a-mi închiria din locul 
comunei de pe strada 11 Iunie, o întindere de 40 
m.p., obligându-mă a plăti taxa cuvenită comunei 
și chiria din anul trecut”. Cererea îi era aprobată, 
primind locul dorit, pe strada care azi se cheamă 
Cuza Vodă, cam în dreptul Pieței Unirii de acum, 
“numai pe timpul stagiunii băilor”. Se vede că 
era un loc cu vad, pentru că doar câteva zile mai 

Foto: Iulia Pană
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târziu, L. Canton, fotograf din București, solicita și 
obținea și el un loc de 32 m.p., pe aceeași stradă, 
“lângă panorama”. Ceva mai sus, adică pe strada 
zisă atunci Mangaliei nr. 65 (azi Ștefan cel Mare), 
se instala și o femeie fotograf, Adela Davidescu, 
venită pentru sezon, tot de la București. Conform 
documentelor, “atelierul pentru fotografie va 
consta în facerea unui cort de pânză în interiorul 
curtei din strada Mangaliei, iar la față așezând-se 
numai un galantar, în care se va expune numai 
fotografiile.

Proprietarul primului studio fotografic din 
Constanța a fost francezul Anatole Magrin. Se 
naște în anul 1858, în Arcey (Doubs), nord-estul 
Franței. Deși familia sa își dorea ca acesta să 
devină preot, Anatole preferă să călătorească. 
Astfel că, într-un voiaj pe Dunăre, venind de la 
Viena, ajunge pentru prima oară la Constanța, în 
1875. Se stabilește la Constanța probabil în 1878, 
în epoca negocierilor de pace care încheiau 
Războiul pentru Independență. Activitatea sa 
era dedicată diplomației și în același timp artei 
fotografice, cu realizări notabile în ambele 
domenii. Ca diplomat s-a remarcat ca secretar al 
consulului Franței la Constanța, apoi vice-consul 
și consul în anii de început ai secolului XX, calitate 
în care a inițiat comemorarea soldaților francezi 
căzuți pe frontul războiului Crimeii și înhumați 
la Constanța. Ca fotograf, pe lângă alte reușite, 
publică în 1910 remarcabila operă „Album de 
la Dobrudgea”, raritate astăzi a genului. Este 
autorul primelor fotografii cunoscute despre 
orașul Constanța. Regele Carol I l-a decorat și i-a 
acordat statutul de „fotograf al Curții Regale”. 
Este decorat cu Ordinul Coroana României. 
Anatole Magrin a încetat din viață în jurul anului 
1921.

Tătari din Dobrogea

Jurnalistul tulcean Dan Arhire descoperă 
fotografii inedite semnate Anatole Magrin și 
le reunește într-un album cu titlul, “Dobrogea 
– cheia de boltă”. “Dobrogea – cheia de boltă” 
e un dublu produs, nu doar jurnalistic, ci și de 
cercetare etnografică. Albumul cuprinde 46 
de imagini dintr-un exemplar necunoscut al 
albumelor lui Anatole Magrin, fotografii care 
sunt însoțite de texte referitoare la aceleași 
subiecte, preluate din lucrarea lui M. D. Ionescu, 
intitulată „Dobrogea în pragul veacului al XX-
lea”. M.D Ionescu declara că magnetismul 
Dobrogei este molipsitor și numește Dobrogea 
o ”Californie a României “.„Am considerat că 
această îngemănare a fotografiilor lui Magrin cu 
textele lui Ionescu poate reprezenta un demers 

Cerchez şi Tătar – Anatol Magrin - Album de Dobruja

Kurd şi Turc – Anatole Magrin –Album de Dobrudjea

fericit, folositor în înțelegerea Dobrogei, așa cum 
era ea înainte de 14 Noiembrie 1878, băltind 
în atemporalitatea sfârșitului de imperiu, dar 
și după alipirea la România, prinsă în frenezia 
clocotitoare începutului unei noi vieți, cea 
europeană. (Dan Arhire)

Între reprezentanții protipendadei 
Constanței din ultimele decenii ale secolului 
al XIX-lea și primele decenii ale secolului al XX-
lea, fără îndoială Anatole Magrin ocupă un loc 
important. Mărturiile arhivistice relevă faptul că 
la 20 ianuarie 1895 a înscris o firmă cu sediul în 
Constanța, str. Română nr. 9, unde a activat ca 
fotograf. La solicitarea adresată în data de 17 
decembrie 1898 Primăriei Constanța de către 
directorul Oficiului Sanitar al Portului Constanța, 
Al Tălășescu, cel care deținea și funcția de „medic 
al Băilor”, Anatole Magrin va realiza fotografii 
tematice din diferite zone ale orașului nostru, dar 
și din regiune, pentru a ilustra lucrarea “Despre 
efectele fisiologice și terapeutice ale băilor de 
mare din Constanța”. Practic, prin ilustrațiile 
realizate cu tehnică și talent de-a lungul vieții, 
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Bătrân tătar din Dobrogea -1930.
Fotograf: Kurt Hielscher

Tătari din Cobadin la Moschee. Foto: Iulia Pană

documente neprețuite despre istoria și viața 
socială a orașului și a împrejurimilor sale - în 
imaginile sale, păstrate în diverse colecții, putem 
redescoperi o lume cosmopolită, orașul portului 
și diversitatea etnică a satelor Dobrogei, cu 
populații de tătari, turci, lipoveni și macedoneni.

Cercetarea vizual antropologică a lui Magrin 
în zona etniilor dobrogene se remarcă atât prin 
calitatea tehnică, dar mai ales printr-un simț 
compozițional remarcabil. Seria de fotografii ale 
turcilor, tătarilor pe care îi separă de cerchezi, 
prin adnotări direct pe fotografie, dar și a turcilor 
de kurzi, dovedește că Magrin a intuit valoarea 
etnologică a acestui incurs fotografic. 

Aromânii

Precum diplomatul francez Anatole Magrin 
(1858-1921) care a fotografiat oamenii Dobrogei 
la 1900, neamțul Kurt Hielscher (1881-1948) 
a imortalizat chipurile națiilor care populau 
Dobrogea în anii ’30. Români, aromâni, turci, 
țigani au fost pozați de germanul născut în 
Polonia, iar fotografiile sepia au fost cuprinse 
într-un album dedicat Regelui Carol al II-lea. 

a jucat un rol important în promovarea primei 
stațiuni balneare de pe litoralul românesc al 
Mării Negre. Lucrând aproape jumatate de 
secol ca fotograf în Constanța, Magrin ne-a lăsat 

Aromâni, 1930 – port tradițional.
Fotograf Kurt Hielsche



Jurnalista aromâncă Steliana Bajdechi
în rochia bunicii

Suveranul îl invitase pe Hielscher să viziteze 
România și să realizeze un album fotografic cu 
imagini pitorești. O serie de poze din Dobrogea 
sunt făcute în Cadrilater, regiunea dobrogeană 
rămasă în componența Bulgariei: la Turtucaia, 
Cavarna, Bazargic (actuala Silistra), dar și la 
Mangalia. Aromânce bogate, cu port popular 
împodobit, țigănci focoase, românce în bătătură 
sunt fotografiate de neamț. De altfel, dintre 
cele 300 pagini foto ale albumului „România“, 
30 sunt dedicate Dobrogei. Albumul „România” 
a apărut în anul 1933, la Editura F.A. Brockhaus 
din Leipzig - Germania, ce este fondată de un 
renumit publicist de enciclopedii, Friedrich 
Arnold Brockhaus (1772-1823). Albumul este 
subintitulat „Peisaje, arhitectură, viață populară“ 
și se mai găsește de vânzare pentru colecționari. 
Are în jur de 330 de pagini, dintre care 300 sunt 
numai cu fotografii. Fotografiile sunt realizate 
în tehnica sepia, iar albumul este prefațat de 
Octavian Goga.

Va urma

,,Lăsata secului - Hasca“, la aromâni în localitatea Mihail Kogălniceanu.
Fotografii secvențiale din material filmat - Iulia Pană
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Puțini știm că, printre valorile românești 
aflate pe lista elementelor de patrimoniu 
cultural al UNESCO (United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization), alături de 
Ritualul Călușului (2005), Doina (2009), Ceramica 
tradițională de Horezu (2012) și Jocul fecioresc 
din România (2015), este inclus și Ritualul 
Colindatului de ceată bărbătească din România și 
Republica Moldova (2013). Chiar dacă literatura 
populară nu mai este o temă prioritară, totuși 
trebuie să recunoaștem că acest domeniu 
rămâne unul al esențelor spre care s-au aplecat 
cei mai de seamă scriitori români: V. Alecsandri, 
B. Petriceicu-Hasdeu, A. Russo, Creangă, 
Eminescu, Slavici, Blaga etc. vin direct din spațiul 
folcloric, cu toții au cules și tipărit antologii de 
literatură populară, valorificând bogatul tezaur 
al neamului nostru. Constantin Brâncuși, George 
Enescu, Mircea Eliade etc. sunt numai câteva 
dintre personalitățile românești care, valorificând 
folclorul autohton, l-au făcut cunoscut lumii 
întregi. În studiul intitulat Poezia poporală, Alecu 
Russo susține că ,,Datinele, poveștile, muzica și 
poezia sunt arhivele popoarelor… Între diferitele 
neamuri răspândite pe malurile Dunării, nici unul 
nu are, ca neamul românesc, o poezie poporală 
atât de originală, atât de variată, atât de frumoasă 
și atât de strâns unită cu suvenirile antichității” 
(Pe-un picior de plai, Chișinău, Ed. Hyperion, p. 
3). Pentru a-și argumenta concepția, aduce drept 
exemplu câteva versuri dintr-o baladă: ,,Viața 
omului/ Floarea câmpului!/ Câte flori p-acest 
pământ/ Toate se duc la mormânt;/ Însă floarea 
lacului/ Stă la ușa raiului/ De judecă florile,/ Ce-
au făcut miroasele!” ,,Folclorul înseamnă un mod 
de a trăi și de a gândi”, ,,o continuă și diversă 
frământare a câtorva credințe și înțelepciuni 
fundamentale, închegate adânc sub acest tumult 
de viață – într-un tot de o rară armonie”, susținea 
Ovidiu Papadima (O viziune românească a lumii, 
Editura Saeculum, București, 1995, p. 14, 16). 

Nu numai etnologii și folcloriștii sunt 
preocupați de cercetarea și promovarea 
folclorului, ci și unii profesori care nu pot asista la 
marea ignoranță, tipică unei societăți de consum, 
care nu mai are memorie culturală. Prin studiul 

Zestrea românilor

Colindele, printre elementele de patrimoniu al UNESCO
Anastasia DUMITRU

folcloric Elemente mitice precreştine şi creştine 
în colinda românească (Editura Etnologică, 
București, 2016), profesoara Aura Văceanu 
dovedește că este interesată de păstrarea 
tradițiilor. Mărturisesc că îmi sunt cunoscute 
preocupările autoarei, fiindcă aveam de gând 
să inițiem un proiect educațional, Zestrea 
bunicilor, pentru a promova cultura populară, iar 
după ce am derulat proiectul Școala părinților, 
Aura Văceanu, în repetate rânduri, aducea în 
discuție subiectul studiului său, început în 1997. 
Am prezentat împreună lucrările Simbolismul 
centrului în patrimoniului cultural din Dobrogea 
și Semnificații mitico-simbolice în balada 
,,Meșterul Manole” la două ediții ale Colocviilor 
„Constantin Brăiloiu”, desfășurate la Institutul de 
Etnografie și Folclor al Academiei Române, prilej 
de a-i cunoaște pe mulți specialiști, care să-i 
asigure și să-i faciliteze rigoarea științifică a acestei 
cărți. M-am bucurat când în preajma sărbătorilor 
de iarnă am văzut volum tipărit. Avându-l drept 
consultant științific pe academicianul Sabina 
Ispas, directorul Institutului de Etnografie și 
Folclor, București, în studiul prefațat de Ioana-
Ruxandra Fruntelată, Aura Văceanu încearcă să 
demonstreze că poeziile ceremoniale, îndeosebi, 
colindele, ,,aceste nestemate spirituale”, 
vor dăinui, pentru că poporul român este 
preocupat de conservarea tradițiilor, a datinilor 
și a obiceiurilor. În primele două capitole, 
sunt sintetizate studiile folcloriștilor și (etno)
muzicologilor privind preocupările în domeniul 
cercetării colindei/ colindatului, amintindu-se 
despre cele mai importante colecții, culegeri, 
antologii și studii referitoare la originea și 
istoricul colindei. Autoarea analizează diacronic 
și sincronic lucrările de referință, pornind de la 
primele atestări scrise ale colindelor și până în 
actualitate. Este parcursă întreaga bibliografie 
de specialitate, Aura Văceanu căutând mărturiile 
lui Anton Pann, Atanasie M. Marienescu, G. 
Dem. Teodorescu, Teodor T. Burada, Alexiu Viciu, 
Constantin Brăiloiu, Alexandru Rosetti, Traian 
Herseni, Constantin Ionescu, Monica Brătulescu, 
Petru Caraman, Tudor Pamfile, Sabin Drăgoi, 
Sabina Ispas, Vasile V. Filip etc. Sunt sintetizate cele 
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mai importante cărți despre universul colindei 
românești, iar în capitolul al II-lea sunt abordate 
originea și istoricul colindei/ colindatului, de la 
precolindul din perioada daco-romană, la colinda 
românească din majoritatea zonelor, încadrându-
le în mai multe subcategorii, în funcție de 
vechimea lor, structura epico-lirică, tematica și 
limbajul artistic, referindu-se la ceremonialul 
interpretării colindului de ceată bărbătească. Pe 
lângă semnalarea dificultății găsirii unei singure 
etimologii general acceptabile a colindelor, 
autoarea se oprește asupra clasificării tematice 
și analizei comparative, identificând diferențele 
dintre colindele și ceremonialul colindatului la 
români și la popoarele învecinate, în special la 
ucraineni, bulgari, sârbi, bieloruși, polonezi și 
slovaci. Aura Văceanu a distins cele două curente 
ideologice ale etnogenezei noastre: adepții 
traco-daci, care caută rădăcinile zamolxiene ale 
colindelor, și latiniștii, contestatarii primei teorii. 
Autoarea aduce multe informații valoroase. Am 
reținut inclusiv o notă la volumul lui Constantin 
Ionescu, Colinde din Transnistria, din care aflăm 
că, în noiembrie 1944, cercetătorii au fost nevoiți 
să topească tot ce se referea la românii aflați sub 
administrația din Transnistria. Lucrarea, apărând 
în decembrie 1944, nu a fost ,,corectă” din 
punct de vedere ,,politic”, așa că informațiile au 
vizat ,,instituțiile sovietice”, nu satul românesc 
interbelic, ci ,,satul moldovenesc, adică românii 
de dincolo de Nistru” (p. 30). Menționez că 
primul jurnal al detenției este scris de Alecu 
Russo în timpul exilului la Soveja. Pașoptistul a 
supraviețuit ,,incorectitudinii politice”, aducând 
cu sine balada Miorița, un alt text blamat de 
unii, neînțeles de alții, nestudiat temeinic în 
manualele de liceu, așa cum nu se amintește 
nici măcar de frumusețea colindelor românești, 
cu excepția manualului de clasa a VI-a, Editura 
All, care conține o pagină dedicată tradițiilor de 
iarnă.

Următoarele două secțiuni ale studiului 
Aurei Văceanu se referă la elementele mitice 
(pre)creștine în colinda românească. Autoarea 
observă un sincretism al motivelor cosmogonice și 
solare în poezia obiceiurilor de iarnă, identificând 
semnificațiile în colinda de tip „Furarea astrelor” 
(teomahia; somnul malefic; sfinți înfricoșați); 
motive inițiatice (motivul luptei cu leul; motivul 
cerbului); motive dendrologice (paltinul; 
mărul). Recurgând la mitocritică, la teoriile lui 
V. Kernbach și la cele ale lui Mircea Eliade, sunt 
identificate simbolurile centrului, semnificațiile 
peșterii ca prim templu, colindătorii având rolul 
de a scoate Cosmosul din Haos, fiindcă versurile 
colindei vorbesc despre ,,o dramă cosmică”. 

,,În momentul restabilirii timpului și al spațiului 
sacru, se produce comuniunea divinitate-om. 
La mese «beau și se veselesc bunul Dumnezeu 
- bătrânul Crăciun și Sf. Sângeorz», împreună 
cu gazda”, susține autoarea, analizând textul 
Colindecului cu cei nouă ciobănuși (p. 132). Sunt 
reliefate semnificații arhaice, demonstrându-
se că de Crăciun, în mod ritual, este restabilită 
starea întreruptă „in illo tempore,” din cauza 
păcatelor omenești. Analizând cele mai 
cunoscute versuri ale colindei: ,,Sculați, sculați 
boieri mari/ Că vă vin colindători/ (...) Că v-aduc 
pe Dumnezeu...”, cercetătoarea se referă, pe de 
o parte, la ,,somnul malefic” al oamenilor, iar pe 
de alta la imaginea paradisiacă, în care cerul este 
așa de apropiat de pământ, încât Dumnezeu și 
sfinții lui umblau printre oameni. În acest sens, 
concluzionează ,,Colindatul este principalul act 
ritual, prin care această stare primordială este 
ciclic reactualizată”.

În partea finală, sunt cercetate colindele 
din perspectiva strict religioasă, făcându-
se trimiteri la Noul Testament, demers care 
atestă colaborarea autoarei atât cu preoții dr. 
Cornel Popescu și pr. Dr. Sebastian Marin, cât 
și cu alți cercetători, întrucât este o abordare 
transdisciplinară în care sunt aduse în prim-
plan colindele despre tainele Bisericii Ortodoxe: 
Botezul, Mirungerea și Sfânta Euharistie. Alte 
abordări ale colindelor vizează Nașterea lui Iisus; 
imaginea Maicii Domnului; motivul deschiderii 
cerurilor; motivul mării; teme și motive socio-
morale. În Anexe, sunt câteva imagini și colinde 
din arealul dobrogean ceea ce demonstrează 
că autoarea a urmărit să valorifice și colindele 
din zona constănțeană și ialomițeană, de unde 
provine. Aura Văceanu a citat contribuțiile 
cercetătorilor la spațiul danubiano-pontic, 
amintind de: Călătoria în Dobrogea (1880) a lui 
Teodor T. Burada; Tradiția populară a Dobrogei 
– Datini și obiceiuri de iarnă (2011) a lui Dumitru 
Galavu; Dobrogea – studiu etnografic, coordonat 
de Maria Magiru. Penultimul motiv, abordat 
de Aura Văceanu, înaintea celui socio-moral, 
este, poate nu întâmplător, cel al mării, în care 
identifică limanul ca loc de salvare, ca mănăstire. 
Mergând pe urmele Sabinei Ispas, reiterează 
că simbolismul acvatic al izvorului, lacului, 
râului reprezintă diferitele „mesaje teologice” 
ale năvodului, pescuitului divin și ale corabiei 
care se îndreaptă spre liman. Printre alte studii 
sintetizate sunt cele ale Monicăi Brătulescu, 
selectând tipurile colindelor: Ciobanul și marea 
(tip 45); Marea și pomul (tip 47); Marea și 
flăcăul (tip 48), Vămeșoaia (tip 409); Pescarii și 
vidra (tip 519); Dulful și monstrul mării (tip 52); 
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Leagăn de mătase (tip 80) etc. Aura Văceanu ne 
amintește motivul corabie-biserică, inserând un 
colind de preot cules de Constantin Brăiloiu, de 
la Gheorghe N. Lupoi (23 de ani, din Seimenii 
Mari, Constanța, locul culegerii: București, 
23.12.1940) în transcriere muzicală de George 
Marcu: ,,Prundurile Mării Negre/ Ler, doamnele 
la dalbele mănăstiri/ Merg noa preoz bătrâni” 
(Sabina Ispas, Sub aripa cerului, 1998, p. 66, 

în noaptea Crăciunului sunt mesagerii păcii” 
demonstrând această aserțiune prin versurile: 
„Să trăiți/ Să vă veseliți/ Viețuind în pace/ Cum 
și lui Dumnezeu îi place” (A. Viciu, p. 173) sau 
prin: „Și de-acum până-n vecie/ Mila Domnului 
să fie/ La mulți ani cu bucurie (...)/ La creștini de 
veselie/ Pacea tuturor să fie”. (Gh. Cernea, op. 
cit. p. 7, apud, p. 183).

Vasile Alecsandri, cel care a publicat balada 
Miorița, descoperită de A. Russo, era convins că 
literatura populară este ,,o avere demnă de a fi 
scoasă la lumină cu titlu de glorie pentru nația 
română”. Lui Alecu Russo versurile folclorice 
i se păreau ,,poleite cu razele geniului”, de 
aceea, astfel de volume, cum este studiul Aurei 
Văceanu, Elemente mitice precreştine şi creştine 
în colinda românească, sunt binevenite mai 
ales în contextul globalizării, când fiecare popor 
încearcă să-și păstreze tezaurul milenar. Într-o 
societate bântuită de incertitudini și de isme 
trecătoare, colindele ne reamintesc de singurul 
mare Adevăr: nașterea lui Iisus, de începutul 
timpului Mântuirii, când cerurile se deschid 
pentru a coborî Domnul și a-l ajuta pe om să urce 
pentru a-l readuce acasă. Divinitatea coborâtă 
pe pământ este împovărată de grijile lumești, 
iar omul se simte ,,boier”, așa cum reiese din 
colindul A cui sunt aceste curțuri?: ,,A cui sunt 
aceste curțuri,/ Numele lui Domn din cer,/ Așa-
nalte, minunate,/ Cu hlanțug din cer legate./ La 
icoane - sfântul soare,/ Pe podele - turturele,/ 
Pe pereți - păunuri verzi,/ La ușori - mănunchi 
de flori,/ Flori domnești pe la ferestre,/ Dar în 
casă cine este?/ Tot Ajunul cu Crăciunul./ Sunt 
în casă, stau la masă, /Se cinstesc și se măresc,/ 
De-amar greu se jeluiesc,/ Că au fini de botezat/ 
Și mai mari de cununat./ După legea lui Hristos,/ 
Pentru-al nostru doar folos./ Pentru neamul 
românesc,/ Pentru neamul creștinesc.”1 ,,Tot 
Crăciun-Crăciun Bătrân/ Și cu fratele Ajiun” sunt 
cei care se sfătuiesc să facă ,,o cetate/ și-n cetate 
o fântână,/ și-n fântână apă bună”. Cine va bea 
din fântână va descoperi arhetipul său divin, va 
fi conștient de noblețea și descendența celestă. 

,,Florile dalbe” și, implicit, fructele lor au 
devenit purtătoare ale mesajelor de esență 
creștină, fiind, totodată, părți alcătuitoare ale 
imaginarului și simbolicii teologice caracteristice 
creștinismului. Pomul are valoare simbolică și 
alegorică. ,,Florile dalbe” așteaptă se rodească în 
inimile noastre, să dea în pârg mărul de ,,aur”, 
când omul își recunoaște esența ,,domnească” 
și aureolată, ,,dalba împărăție a lui Adam”, omul 
1. Ilenuța Româncuța, culegere de folclor de Ștefan 
Sofronovici, Tatiana Sofronovici, Editura Cu Drag, 
Chișinău, 2009, p. 29.

Colindători - desen de Damian, reproducere din 
lucrarea lui G.Breazul

apud, p. 177-178). Aura Văceanu își încheie 
exegeza prin a identifica mesajul moral și virtuțile 
evocate în colinde: bărbăția și răbdarea în fața 
greutăților și a suferințelor, așa cum apar ilustrate 
în câteva colinde din colecția A. Viciu: Lupta 
voinicului cu leul, Junelui, Calul lui Ion, Colinda 
cătanei (p. 110, 137; 139-142). Colindele detestă 
și condamnă patimile și păcatele omenești: 
lăcomia sau avariția, minciuna, imoralitatea. 
Autoarea demonstrează, pe texte, că poporul 
nostru a dorit și a prețuit pacea, adusă odată 
cu cetele îngerești la Nașterea Fiului Domnului, 
mesaj găsit pe inscripțiile de pe crucile din 
Dobrogea, dar și în textele colindelor: „Și pe 
pământ păciuire/ La toți oamenii să fie/ De-
acum până-n vecie.” (Gh. Cucu, Colinde din zona 
Cahulului, București, 1937, p. 32). ,,Colindătorii 
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sacralizat și cosmicizat se adapă de la izvorul 
cuvântului și înțelege ,,taina mare”. Colindele 
ne amintesc de simbolismul centrului (păsările, 
crucile, copacii ca axis mundi), sunt motivele 
prezente în colindele din întreg arealul românesc. 
Suntem printre puținele popoare care cântă 
frumusețea și firescul ,,frunzei verzi” și a ,,florilor 
dalbe”, importanța trezirii, de aceea studiile 
despre folclor sunt binevenite, mai ales pentru 
tinerii care au pierdut reperele existențiale și 
ontologice. Dacă am asculta mesajul colindelor, 
ne-am simți cu toții copiii Domnului și am fi ,,sub 
aripa cerului”, vers al colindei culese de Teodor T. 
Burada (Opere, vol. IV, Ed. Muzicală, 1980, p. 15, 
apud, p. 131), devenit titlul sugestiv al volumului 
alcătuit de Sabina Ispas. Un alt vers impresionant 
este titlul unei antologii populare de colinde, Sus 
în slava ceriului, din culegerea lui Breazul, 1993, 
în care jidovii fură ,,cheile raiului”: ,,Au luat 
Raiului cununa/ Au luat luna cu lumina/ Soarele 
cu razele/ Stele cu florile” (p. 118, apud, p. 141). 
Aceste motive și teme sunt comune tuturor 
operelor populare, în basme un răufăcător fură 
stelele, luna, perturbând echilibrul și numai 
un erou, cu forțe supranaturale, ajutat de 
obiectele magice ori de personajele benefice, 
miraculoase, reușesc să treacă probele inițiatice 
și să readucă armonia. Sunt identificate și 
simbolurile arhetipale în colindele culese de G. 
Dem. Teodorescu (de exemplu, paltinul cosmos-
pasăre-suflet), precum și motivul mărului, 
așa cum apare în culegerea de folclor Ilenuța 
Româncuța, care fac parte din repertoriul 
ansamblului „Ţărăncuța”, din orașul Durlești, 
Republica Moldova. Pornind de la cântecele de 
stea, Aura Văceanu analizează colinda La doi 
meri, la doi prăsazi, pe care o interpretează ca 
o colindă pentru tineri logodiți, prin prezența 
cifrei doi, simbolică pentru ideea de cuplu: „La 

doi meri, la doi prăsazi,/ Asta-i seara, seara de 
Crăciun,/ La tulpina merilor/ Este-o masă de 
mătasă./ Dar la masă cine șade?/ Șade un moș 
bătrân, Crăciunul,/ Și cu fratele-i Ajunul./ Ei 
se vaită, se oftează./ N-au nici casă, n-au nici 
masă./ De-ar ajunge-n primăvară/ Și-ar face o 
casă și-o cămară./ Lângă casă - o livadă,/ în livadă 
o fântână,/ În fântână - apă lină,/ Pe fântână o 
prăjină,/ Pe prăjină - doi hulubi./ Hulubașu-i 
Ionică,/ Hulubița-i Mărioara./ Dă-le, Doamne, 
lor viață/ Într-un smoc de mintă creață,/ Dă-le, 
Doamne, lor noroc într-un smoc de busuioc/... 
Asta-i seara, seara lui Crăciun.”2

Poate că ar fi important să se știe că poeziile 
populare ale românilor au fost cele dintâi versuri 
traduse în franceză, germană și engleză. Folclorul 
literar a fost primul ambasador al poporului 
român în cultura universală, comunicând 
nu numai reperele identitare, ci și adevăruri 
esențiale despre rostul omului pe pământ. 
Promovarea folclorului și a frumuseții patriei, 
a istoriei și mitologiei, idei culturale, regăsite în 
programul Daciei literare, au dus la Marea Unire 
din 1918. Poate că mesajul ,,deșteptării” boierilor, 
al primenirii curții și al „înnoirii” va fi un ecou în 
inimile noastre. Toți scriitorii recunosc strânsa 
legătură dintre poezia populară și caracterul 
nostru național, în acest sens, una dintre 
concluziile cărții Aurei Văceanu este că ,,aceste 
nestemate pot ține trează flacăra iubirii de patrie 
și de neam” (p. 188). Simbolismul colindelor 
românești este unic în lume, semnificând o 
transcendere, o coborâre a divinului pe pământ și 
nădejdea urcării omului spre cronotopul ,,florilor 
dalbe”. Colindele semnalează că ,,porțile cerului 
sunt deschise”. Poate că tocmai o cultură minoră, 
la care făcea referire Lucian Blaga, blamată pe 

2. Ibidem, p. 21, apud, p. 160.

Colindători - desen de Damian, reproducere din lucrarea „Colinde“ de G. Breazul
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nedrept, tocmai acest mioritism (sau orfism), 
bazat pe miturile atât de bine înrădăcinate în 
mentalitatea arhaică a poporului român, este 
necesar culturii majore, lipsite de perspective, 
de firescul și de profunzimea celei folclorice. 
,,Prin folclor, omul satului ajunge deopotrivă un 
adânc simțitor al transcendentului, un credincios 
și un desăvârșit cunoscător al lumii sale reale”3, 
susținea Ovidiu Papadima, considerând că omul 
arhaic era integrat prin folclor în armonia firii. 
Folclorul nostru nu este numai o moștenire a 
civilizației tracice, ci conține o mulțime de credințe 
orientale, care l-au ,,orientat” pe omul simplu 
spre cosmos, iar creștinismul, în decursul evoluției 
sale, s-a întemeiat pe credințele autohtonilor în 
3. O viziune românească a lumii, Editura Saeculum, 
București, 1995, p. 10.

nemurire. Colindele demonstrează că folclorul 
nostru este rodul unei îndelungate și complexe 
elaborări, care încă mai continuă, pentru că 
,,ethosul folcloric este un sistem deschis”, după 
cum considera Vasile Tudor Crețu, în cartea cu 
același titlul4. Studiul folcloric al Aurei Văceanu 
este util nu numai specialiștilor, ci și publicului 
larg, interesat de căutarea arhetipurilor și de 
înțelegerea ,,creștinismului cosmic”, repere 
esențiale, proprii folclorului nostru, dar care dau 
stabilitate și patrimoniului cultural european. 
Numai patrimoniul cultural ne definește, el este 
chezășia identității și dăinuirii noastre.

4. Vasile Tudor Crețu, Ethosul folcloric - sistem deschis. 
Existența ca întemeiere, ediția a II-a revizuită, prefață de 
Otilia Hedeșan, Editura Universității de Vest, Timișoara, 
2014.

După ce glasul colindelor de Crăciun se 
ostoiește, în liniștea lungilor seri de iarnă, când 
frigul pune stăpânire pe natura amorțită, cu 
toții așteptăm Anul Nou cu toată suita lui de 
sărbătoare. Privesc cu ochii adultului , copilul de 
odinioară care se pregătea sufletește de o altă 
”șarjă” de colinde. Și, deși eram doar un copil, 
am perceput de foarte devreme diferența între 
sărbătorile Crăciunului care aveau amprenta 
religiosului, aveau acel aer sacru pe care nu mi-l 
explic nici până astăzi și sărbătorile destinate 
sosirii Anului Nou- sărbători cu o mare încărcătură 
emoțională , dar care nu au aerul acela mistic, 
însă poartă în ele o bucurie contagioasă! 

Nici nu s-au terminat bine sarmalele și 
cozonacii de Crăciun, că gospodinele satului 
se și apucă de gătit! Cu mic cu mare, oamenii 
întâmpină Anul Nou cu tot ce este mai bun. Își 
fac curățenie ”lună”prin ogradă , dar și prin casă, 
își plătesc toate datoriile pentru a nu intra în 
Noul An cu restanțe.

În după-amiaza zilei de 31 decembrie , la 
Ciobanu, copiii mai mici umblă cu ”Plugușorul”:

Folclor dobrogean

„Mâine anul se-nnoiește”
Prof. Marioara MIHAI, CIOBANU

„Mâine anul se-nnoieşte
Pluguşorul se porneşte
Şi începe a ura
Pe la case a colinda!
Mânați, măi.....
Hăi, hăi!” 

Neapărat copiii au clopoței în mâini și sună 
în continuu în timpul urăturii! Pentru ”Plugușor” 
copiii primesc nuci, bomboane, mere sau covrigi.

Copiii mai mărișori merg cu ”Capra”, iar flăcăii 
- cu ”Iapa”. ”Capra” era confecționată din piei de 
capră, acum însă este realizată fie din material 
textil, fie din hârtie creponată. Toate ”caprele” au 
în partea de sus un cap din lemn cu două cornițe, 
iar botul este făcut din două elemente ce pot 
fi manevrate de o sforicică, iar atunci când se 
cântă urarea, cel îmbrăcat în ”capră” trage de ața 
respectivă pe ritmul muzicii:

”Ța, ța, căpriță, ța!
Du-te-n colo, vino-ncoa!
Capra mea e din Ciobanu
Şi dansează pân/ la anu/.

Capra mea are dinți,
Şi mănâncă biscuiți.
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Capra mea are draci,
Şi mănâncă cozonaci.
Capra mea are măsele 
Şi mănâncă bombonele.
Te-am adus cu avionul
Să petreci revelionul.
”Ța, ța, ța, ța, ța, ța,
Ța, ța, ța, căpriță, ța!”

”Iapa” este un alt obicei al flăcăilor din 
Ciobanu, care se organizează în grupuri de 4-5 
persoane, fiecare având rolul său în timpul 
reprezentației.  ”Iapa” este realizată pe un schelet 
de lemn, de regulă o scară cu niște nuiele arcuite 
peste care sunt așezate cuverturi, sau pături. La 
un capăt este atașată o tigvă de cal (un craniu) 
împodobit cu ochi din cartofi, iar ca urechi două 
linguri de lemn, iar nasul dintr-un știulete de 
porumb. Coada este realizată dintr-un măturoi 
de curte, sau din hârtie creponată! ”Iapa” este 
dotată și cu un căpăstru pe care-l mânuiește o 
persoană mascată – ”stăpânul”! În timpul jocului 
”iapa” cade pe jos, se preface deocheată, iar 
”stăpânul” încearcă să o strunească...și ...ca să-și 
revină, gazda trebuie să ofere un pahar de vin! 

Textul urării cu ”Iapa” are următoarele 
versuri: 

”Aho! Aho! Pe sub obloane
Cavaleri şi domnişoare!
De câte ori am venit,
Tot la masă v-am găsit,
Cu paharul plin de vin.
Pe fundul paharului
Scrie Gura Raiului.
Să nu vă uitați la sută,
Că luați una urâtă.
De urâtă ce era,
Fugeau şi vacile de ea.
Şi-o să mai dau încă doi,

Să se ducă de la noi!
Aseară nu m-a mâncat
C-am avut barda la cap.
Dar diseară mă mănâncă,
C-am uitat barda pe luncă.
Mânați, măi....hăi, hăi!”
La anul şi la mulți ani!”1

Atât pentru ”Capră” cât și pentru ”Iapă” 
colindătorii primesc bani drept răsplată. Și în 
cazul acestor obiceiuri sunt folosite clopote și 
tobe.

Când eram copil, erau și grupuri care umblau 
cu un plug de lemn și pe lângă versurile destul de 
asemănătoare cu cele ale ”iepei”, aceștia trăgeau 
o brazdă cu acest plug, în curtea gospodarului, 
lucrul acesta fiind benefic pentru belșugul casei, 
pentru recolte bogate... Astăzi, nu se mai umblă 
cu ”plugul ”!

”Capra” și ”Iapa” țin până pe înserat, căci 
seara, când se întunecă, flăcăii din sat merg cu 
”Biciul” spunând urări de tipul:

”Aho,aho, copii şi frați
Stați puțin şi nu mânați
Şi cuvântul mi-ascultați!
S-a sculat Traian Bădică Maian
Şi-a încălecat un cal ne-nvățat,
Cu nume de Graur,
Cu şaua de aur
Cu frâul de mătase,
Împletit în şase,
Cât vița de groase.
Şi în scări s-a ridicat
Şi pe câmpuri s-a uitat,
Ca s-aleagă loc curat,

1.Alexandru Roșioru și Aura-Ana Roșioru, Viața și istoria 
locuitorilor din Ciobanu și Miorița județul Constanța, 
pag.313.

Colindători din Ciobanu



De arat şi semănat,
Grâu mărunt şi grâu de vară,
Deie Domnul să răsară!
Ia, mai mânați, măi, flăcăi,
Şi sunați din zurgălăi!Hăi, hăi!”

Cu ”Biciul” se umblă cam până spre miezul 
nopții, apoi toată lumea se pregătește de 
Revelion. Gospodinele pregătesc masa care 
trebuie să fie cât mai îmbelșugată pentru că 
așa va fi și anul care vine! Dincolo de platourile 
frumos ornate, de nelipsitele sarmale și salata 
de boeuf, din nicio casă nu lipsește plăcinta cu 
răvașe sau cu diferite simboluri precum: ”punga 
cu bani”, redată printr-un bănuț pus în plăcintă, 
”butoiul cu vin” simbolizat de o bucățică de 
cordiță de la vie, neapărat cu un noduleț și ”sapa”, 
reprezentată de o bucată de lemn plat. Mai nou, 
se pun răvașe în bucăți de folie de aluminiu, iar 
când cei ai casei, sau musafirii găsesc aceste 
bilețele se amuză copios, citindu-le! 

Sărbătorirea Anului Nou este legată de cea a 
Sfântului Vasile cel Mare – pe 1 Ianuarie. 

Din bătrâni se spune că Sfântul Vasile s-a 
rugat la Dumnezeu să-i dea și lui o zi, iar Domnul 
i-a ascultat ruga pentru că era un neostenit 
slujitor al Său...și i-a dat cea dintâi zi din an. 
Fericit, Sfântul Vasile a legat o crenguță de 
busuioc la toarta unui clopoțel și a început să-i 
facă urări Domnului. De aici obiceiul de a merge 
cu uratul și de a suna din clopoței!

Și la noi, la Ciobanu, ca de altfel în toate zonele 
țării există o serie de obiceiuri, de superstiții care 
se respectă până în zilele noastre!

În noaptea dintre ani, mai exact la 12 
noaptea, se sparg pahare pentru a se duce tot 
răul, tot ghinionul.

Dimineața, de Sfântul Vasile, copiii umblă 
cu sorcova pentru a ura gospodarilor sănătate 

Colindători din Ciobanu

și prosperitate, cu o crenguță de pom fructifer 
împodobită cu flori din hârtie, copiii ating 
persoanele ușor spunând urarea:

”Sorcova, vesela,
Să trăiți, să înfloriți!
Ca un măr, ca un păr,
Ca un fir de trandafir.
Tare ca piatra,
Iute ca săgeata,
Tare ca fierul,
Iute ca oțelul!
La anul şi la mulți ani!

Pentru aceste urări copiii primesc bani, dar 
și dulciuri. Textul ”Sorcovei” se pare că este 
răspândit în toată țara, aproximativ la fel...

Cu toate acestea bunica mea m-a învățat o 
altă „sorcovă” pe care ea o învățase de la mama 
ei și care nu seamănă deloc cu cea pe care o știm! 
Textul acestei ”Sorcove” este următorul:

De când Domnul s-a născut
Şi pămânul s-a făcut,
Şi cerul s-a ridicat...
Nouă stele de argint
Mai frumos s-a-mpodobit,
Nouă stele mărunțele,
La mijlocul stelelor.
Scris-ai lună cu lumină,
Soarele cu soarele...
Dar ai mas, pe unde-ai mas ?
Pe sub poarta Raiului.
Dar acolo cine şade?
Şade Maica şi cu Fiul.
Fiul plânge, Maica–i spune:
Taci Fiule, nu mai plânge!
Că ți-oi da câmpul cu flori
Şi cerul cu stelele!
Rămâi Doamne, sănătos,
Ca un trandafir frumos!
La anul şi la mulți ani ”

Text preluat de la bunica mea, Alexandrina 
Holban, cu mai bine de 20 de ani în urmă!

Eu, cel puțin, nu am apucat această ”sorcovă”, 
însă din spusele bunicii, acest text a circulat pe 
teritoriul comunei noastre pe vremea copilăriei 
bunicilor și străbunicilor ei.

Obiceiul sorcovitului începe să dispară, deși 
la Ciobanu, sporadic mai apare câte un copil 
cu o sorcovă în mână spunând timid ”Sorcova, 
vesela....”! De câte ori mă nimeresc acasă, la 
mama, nu pot să mă abțin și-i încurajez pe copii 
cântând cu ei...”Sorcova, vesela /Să trăiți, să 
înfloriți ...”

Și așa, gândul îmi alunecă încet în îndepărtata 
și fascinanta mea copilărie!
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Când eram copil: iarna era iarnă, zăpada 
era zăpadă, satul era sat și țara era țară.  Acolo, 
în satul meu, tradiția era tradiție. Ea nu era 
afișată permanent, dar se regăsea peste tot la 
locul ei – botez, cununie, Duminica Mare, Paști, 
Paștele Blajinilor, înmormântare....  Respectată 
și păstrată cu grijă, părinții o transmiteau firesc 
copiilor. Nu se făceau studii pe tema asta, 
nu se dădeau indicații de la guvern, nu erau 
înregistrate asociații non-guvernamentale în 
scopul promovării ei, dar tradiția își croia drumul 
lin, sigur, nemuritor.

Acea copilărie era fericirea: re-trăim și acum 
bucuria iernilor grele cu troiene de zăpadă mai 
înalte decât noi, săniuș la Valea satului, alunecuș 
pe pârâul ăla îngust în drum spre școală și toate 
acestea îmbrăcate în hainele sărbătorilor de 
iarna – Colindul de Crăciun și urătura de Anul 

Românii sunt pretutindeni

Anul Nou în stil vechi
Margareta DONOS, Elveția

Aho-aho, copii si frați, 
Stați puțin si nu mânați
Şi pe noi ne ascultați...

Nou. La noi în sat se ura de Sfântul Vasile, altfel 
spus, de Anul Nou pe stil vechi. În satul  nostru 
mic, părinții la auzul cetelor de colindători sau 
urători erau capabili să determine gospodăria, 
zicând „colindă la Ion”, „ceata e aici, la Ileana, 
poate vin și pe la noi”, „i-auzi, cum mai ceatăra 
pe Cela deal”... Pregăteau colăcei, covrigi, nuci, 
bănuți, bomboane, prăjituri și așteptau bucuria 
în prag, iar noi, cei mici – la fereastră.

La doar 80 km de Zurich, capitala financiară 
a Confederației elvețiene, aproximativ aceleași 
urături ascultă locuitorii din Appenzell, unul din 
cele mai mici cantoane ale țării, în  noaptea de 
13 ianuarie. Oricât ar părea de incredibil, dar nu 
suntem singurii în lume care sărbătoresc Anul 
Nou pe stil vechi.

În secolul XVI,  Papa Grigore al XIII a dispus 
reformarea calendarului 
iulian cu unul nou, care-i 
poartă numele. De la 1582 
încoace lumea catolică a 
acceptat rapid noul calendar 
gregorian pe când țările 
ortodoxe și pe alocuri 
protestanții au făcut-o cu 
mult mai târziu.

În zonele rurale de 
pe lângă Urnesh, în semi-
cantonul Appenzell, unde 
se află mulți protestanți, pe 
parcursul veacurilor  și cu 
insistență au sărbătorit și 
sărbătoresc în continuare 
Sylvester Klaus – Anul 



Nou pe vechi. Respectarea tradiției face din 
aceste mici sate din munții Elveției locul cu unul 
dintre cele mai vechi carnavaluri din lume. Este 
folclorul local care probabil își trage rădăcinile 
și din ceremoniile de pomenire a morților, din 
păstrarea limbii în acele regiuni izolate, dar și a 
credinței în spiritele rele și cele bune. 

De veacuri carnavalul este prezent în mai 
multe țări din lume și tradiția vrea astfel ca prin 
zgomot să fie alungate frigul si răul. Tot așa se 
face și în satele muntoase din semi-cantonul 
Appenzell.  Fiecare grup de participanți se adună 
devreme într-o casă mai mare, unde au fost 
aduse costumele și măștile. Acestea din urmă 
sunt foarte colorate, mari, grele și au necesitat 
uneori ani de muncă pentru a împodobi decorul 
pestriț. Costumul - tapițat cu frunze, paie ori 
crengi de brad, trebuie să fie destul de călduros, 
căci manifestația începe la ora trei dimineața și 
continuă ziua întreagă. Distanța dintre casele 
muntenilor în aceste regiuni este mare și ea va 
fi parcursă prin zăpadă, participanții la ritual 
purtând nu doar costumele grele și măștile 
masive, ci și clopotele de 10-13 kg, ori centuri 
de clopote mai mici. Majoritatea covârșitoare 
a participanților sunt bărbați, căci asistăm la o 
încercare de rezistență fizică de durată.

Masca acoperă toată fața și reprezintă pentru 
primul grup, cei numiți „urâții” Claus – un demon 
sperietor, deseori cu coarne. Fiecare grup alege 
vocea cea mai puternică, care lansează strigătele 
tradiționale și este susținută de întreaga ceată, 
strofa terminându-se cu zgomotul clopotelor. 
În plină noapte primul grup vine în gospodăria 
omului pentru a alunga spiritele rele și nedorite. 
După zgomotul care trezește valea întreagă, 

ei sunt serviți cu vin cald ori cu o supă lichidă, 
pe care le sorbesc cu paiul. Măștile fiind grele 
și dificil de instalat, urătorii evită să le scoată. 
După puțin timp, mai spre răsăritul soarelui, la 
gospodari se prezintă grupul „frumoșilor” Claus, 
costumele lor fiind mai blânde la culoare pe cap 
purtând pălării enorme pe care sunt instalate 
scene din viața muntenilor în miniaturi din lemn 
confecționate  pe parcursul iernii. Ei aduc vești 
bune și urături de An Nou, însoțiți de același 
zgomot răsunător peste văi și căi. Ziua întreagă 
grupurile se vor perinda prin gospodării tot 
alungând spiritele rele și urând un An Nou cât 
mai bun și plin de roade. Toți nădăjduiesc că la 
sfârșitul zilei, spiritele rele părăsesc regiunea 
definitiv.

În partea muntoasă și în feeria colinelor 
împodobite de zăpadă, Anul Nou în stil vechi 
este o sărbătoare deosebită a folclorului și 
tradiției locale, transmisă prin osârdie și respect 
din generație în generație. De ani de zile semi-
cantonul Appenzell în luna ianuarie este destinația 
preferată a chinezilor și japonezilor, care fac drum 
lung pentru a asista în special la acest eveniment. 
Anul Nou 2021 este o excepție, cu restricțiile de 
deplasare și puținele zboruri intercontinentale. 
Elvețienii, însă, rămân fideli tradiției și merg la 
munte și la carnaval în Appenzell, pentru a asista 
la anunțarea spectaculoasă și zgomotoasă a 
Anului 2021 pe stil vechi. Ei s-au deplasat de data 
aceasta, purtând masca sanitară și în speranța că  
măștile înspăimântătoare ale „urâților» Claus și 
zgomotul răsunător al clopotelor elvețiene să 
reușească debarasarea definitivă de spiritele rele 
ale virusului Covid-19.
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Bun găsit la dumneavoastră, cinstiți 
gospodari!

Pe aici, prin Dobrogea, găsești mai puțini 
oameni care să știe ce este obiceiul  acela numit 
„Datul la grindă”, mai mult prin satele în care și-
au găsit sălaș cei trecuți din părțile Olteniei prin 
Cadrilater, cei de pe la Fântânele, Băneasa ori 
Dobromir, dar acolo de unde vin eu se păstrează 
cu sfințenie încă. Am să vi-l spun și domniilor 
voastre fiindcă e bine de știut că în afară de joarda 
de după ușă ori Sfântul Neculai din cui al marelui 
Creangă, și în alte vremuri oamenii se osteneau 
să dea copiilor fel de fel de învățăminte. Nu aveau 
ei carte multă, uneori nu știau să se iscălească, 
dar cele moștenite din moși-strămoși, care se 
dovediseră prin timp a fi folositoare, deveneau 
pentru ei literă de lege.

Datul la grindă era legat de aceia care se 
țineau de el odată cu nașterea copilului, căci 
despre copil era vorba în el și pe copil îl avea în 
mijlocul datinii, așa cum soarele este închipuit în 
mijlocul planetelor. În vremuri ce nu sunt prea 
îndepărtate, nu erau ca acum spitale și oameni 
pe care școala să-i învețe cum să ajute femeia 
însărcinată, ajunsă la soroc, să nască. În locurile 
hărăzite țăranului a viețui lipseau și oameni în 
halate de acum și încăperile cu aparate și tot ce 
trebuie ca orice copil să vină pe lume ușor, fără 
chin, așa cum trebuie. Nășteau femeile pe unde 
apucau, căci familia de țărani nu se putea lipsi de 
vreunul de-al său, astfel că bietei femei îi era dat 
să muncească până în ziua sorocită a da naștere 
pruncului și a deveni lehuză. 

Trebuia însă ca cineva să ajute femeia chiar 
și acolo, pe câmp, la muncă, unde se afla, sau 
poate mai cu seamă acolo, barem o femeie care 
se mai găsea pe ogorul sau în via pe care trudea 
biata femeie ce se gătea a deveni mamă. Dacă 
nu se găsea nicio femeie – lucru mai rar – punea 
mâna bărbatul ei sau altul mai curajos, nu o lăsau 
să se necăjească singură. Femeii care ajuta la 
nașterea copilului i se spunea moașă ori moșică, 
iar soțului său moș, ei, moașa și moșul, intrând în 
viața acelui copil cu mare cinste, căci îi socotea 
toată viața ca pe două rude apropiate.

Moșii, ca și nașii, erau ca niște părinți sau frați 
mai mari și pentru părinții copilului, fiind gata să 
îți vină în ajutor atunci când ai nevoie de un sfat 
bun, mai cu seamă în privința rânduielilor cu care 
să-l crească pe copil. Căci nici copiii ăștia nu se 

Obiceiuri de pe la noi 

Datul la grindă
Adrian NICOLA

fac oameni mari, sănătoși la trup și la minte, așa, 
de la Dumnezeu și atât, au și ei rostul lor. Trebuie 
să știi cum să le tai buricul, să nu se usuce și să 
cadă singur, să-i speli și să îi ungi, ca să nu le 
crape pielea aceea subțire ca firul de borangic, 
să-i înfeși cum trebuie, că altfel ies din scutece 
crăcănați sau strâmbi la picioare, de parcă l-ar fi 
slobozit mumă-sa din șa. Copilul are și el apele 
lui, ursitorile lui, rostul lui. Iar rostul ăsta de la 
moașă se învăța. 

Până după al treilea an de viață, la alții chiar 
până mai târziu, în fiecare zi a noului an părinții 
își duceau copiii, mai ales pe băieți, la moși. Nu 
se duceau însă doar cu copiii, luau cu ei plocon 
pentru moși, ca la nași, pentru a-i cinsti și a le 
mulțumi cum se cuvine pentru binele ce l-au făcut 
și urmează a-l face și de atunci înainte nepotului 
lor, celui pe care l-au moșit. În ploconul învelit 
în față de masă din in, țesută la război, nepoții 
duceau moșilor o pâine mare, coaptă în țest, o 
pasăre din bătătura lor, tăiată și corconită, numai 
bună de gătit, cârnați, carne și ce mai pregătea 
familia de la porc, cozonac și prăjituri, damigeana 
cu vin și clondirul cu rachiu astupate frumos cu 
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ciocălăi de la porumb, să nu se verse pe drum.
Am fost și eu la moși, dar și acum, după amar 

de ani, revăd cu ochii minții obiceiul acesta venit 
din negura vremilor și îmi este mai ușor să-l spun 
domniilor voastre așa, ca o amintire. Mergeam 

Colacul ăla mi-l punea, coroană, pe cap, de ziceai 
că sunt rege, nu un biet prichindel de pe ulițele 
satului. Moșul mă lua de subțiori și mă ridica 
cu grijă, așa încoronat cu colacul acela de grâu, 
tocmai sus, deasupra capului, atingându-mă 
ușor de grindă.

-Mare, mareeee! Să crească băiatul mare ca 
bradul, să fie curat precum colacul ăsta, bun ca 
pâinea caldă și să-l iubească fetele! Să trăiești, 
nepoate!...

Și îmi rostea numele.
Tot așa, de trei ori mă ridica moșul către cer, 

și tot de trei ori moașa arunca spre mine semințe 
din trăistuță și îl completa pe omul ei: 

-Să crească drept și înalt precum tulpina 
cânepii când este ea gata de topit! Să vă fie de 
folos în bătătură, nepoate, și bun, să te legi cu el 
la rană!

Toți chiuiau ridicați în picioare, iar eu, odată 
coborât pe pământ, știam lecția de acasă, că 
trebuia să pup mâna moșilor Cu toată învățătura 
părinților, sărutam mâna moșilor mai mult 
îndemnat de mama. Aș fi făcut-o și fără îndemnul 
ei, căci îi iubeam tare mult pe moșii mei, dar eram 
uluit de bunăvoința și cinstea ce mi se arăta, încât 
mă pierdeam și uitam ce trebuie să fac. Ridicarea 
aceea către cer mă făcea să simt un fior pe 
care trupul meu plăpând nu îl mai simțise până 
atunci. Eu, cel obișnuit mai degrabă a mă afla pe 
sub masă și prin străfundul patului ori printre 
picioarele celor mari, mă trezisem deodată 
deasupra tuturor, privindu-le creștetele, privind 
masa încărcată cu bunătăți, de acolo de unde nu 
aș fi bănuit vreodată, de deasupra tuturor. Mai 
mult, privirile și mâinile celorlalți se ridicau spre 
mine cu dragoste, iar mama era cu lacrimi în 
ochi de parcă moșii nu mă săltau la grindă, mă 
săltau la cine știe ce rang, în cine știe ce scaun 
domnesc, în care nimeni din satul meu nu mai 
fusese săltat vreodată. În toată petrecerea aceea 
mare eu eram în centrul atenției, eram în sfârșit 
și eu cineva, mai socotit atunci decât toți ceilalți. 
Mai era și înălțarea aceea către tavan a moșului, 
care îmi deschidea un gol în stomac, pe care 
nu cu mâncare îl puteam umple, ci cu dragoste 
pentru ei toți. 

Iar minunile nu se opreau aici, fiindcă din 
brațele moșului nu mai eram coborât sub masă 
ori la picioarele celorlalți, mi se găsea un loc în 
rând cu ceilalți, la masa cea mare, unde aveam 
strachina și lingura mea, cum rar mai avusesem 
vreodată. 

-Lasă-l să stea aci, cu noi, zicea moșul, 
îndemnând-o pe mama să-mi găsească locul. E 
și el cruce de bărbat și trebuie să știe ce și cum.

Moșul spunea rugăciunea și sfințea masa, 

prin zăpadă până acolo, iar moșii când se auzeau 
strigați ne primeau cu chiote haiducești și urări 
care să se audă în cealaltă parte a satului. În casa 
lor mare și frumoasă, de oameni gospodari, în 
odaia cea mai mare, două paturi ce mărgineau 
masa lungă așteptau să se așeze pe ele musafirii, 
iar în capătul mesei de dincolo de ușă era locul 
moșului, al gazdei, care se așeza în așa fel încât 
să-i cuprindă cu privirea pe toți. Zicea el că 
mâncarea, băutura și vorba multă nu au niciun 
chichirez, niciun farmec, dacă nu te folosești și 
de ochi, să citești starea oamenilor cu care nu te-
ai mai văzut de ceva vreme.

Dincolo de pragul ușii era așezat un fier de 
plug și trăistuța cu semințe, mai ales semințe 
de grâu și de cânepă, iar moașa aducea un 
colac mare și frumos, plămădit de ea din grâu 
curat, de-ăl nou, de la ultimul treierat. Era spoit 
colacul cu miere de albină, avea pe el bani, iar 
moașa înfigea de fiecare dată o crenguță de brad 
împodobită cu panglici și flori de mușcată, să-mi 
servească și drept sorcovă cu care să îi sorcovesc 
pe cei de față, încât să le iau toate durerile de 
cap ce i-ar fi pândit a-i lovi în anul ce abia sosise. 



ne închinam cu toții, iar ei, cei mari, în cinstea 
datului meu la grindă încingeau petrecerea. Fiind 
asta cu câteva zile înaintea gerului bobotezei, 
când zăpada se rezema de jumătatea de jos a 
gardului sau chiar mai sus, moșul spunea că 
trebuie să se „încălzească”, așa că lua ceaunul cel 
mare de mămăligă plin cu țuică și-l suia pe plita 
sobei care duduia de arsura lemnului. Presăra în 
el boabe de piper, câteva cuișoare și un pumn 
de căpățâni de zahăr și îl ținea sub priviri cu grija 
ca țuica să fiarbă domol, sub foc otolit. Oricât 
avea însă moșul grijă de cel foc, o vâlvătaie 
mare tot ne speria, căci țuica aceea tare lua foc 
de ziceai că se aprinde carpeta cu ciobănașul și 
oile lui, cusută cu mâna ei de moașa, după moda 
vremii, bătută în cuie pe peretele de lângă plită, 
ori calendarul de alături sau grinzile odăii. Doar 
moșul, cu zâmbetul pe buze, apuca dulama din 
cuiul de după ușă și îmbrăca ceaunul ca pe un 
prunc în ea. Focul, clipind cuminte, devenea 
ascultător și se stingea încet sub privirile noastre. 
Moașa trăgea ceaunul pe marginea plitei, să stea 
astâmpărat, dar nici să nu se răcească, punea din 
el într-un vas mai mic și vasul acela îl aducea pe 

masă. Din vasul de pe masă fiecare 
își lua cu cănița de lut smălțuit 
lichidul aburind, mirosind a fructul 
sau strugurele din care fusese stors, 
curgând greu, ca mierea care nu se 
îndură să părăsească fagurele, și 
închinau bucuroși în cinstea mea. 

Ca prin minune, prin grija 
femeilor, masa se umplea de 
bunătăți. Șunca porcului „uitată” în 
postavă de lemn, înotând din greu în 
usturoi, fâșii lungi și albe, înfășurate 
ca niște spirale, de șorici, trandafirii, 
cârnații adică, deschiși la capete în 
fiertura de untură, nerăbdători să 
poposească în străchinile înflorate 
de pe masă alături de țârii galbeni 
și gogonelele purtând încă ceva 
din verdele tomnatic, stins, al 
grădinilor din care fuseseră culese, 
mai apoi piftiile, ca să răcorească 
arsura țuicii și a trandafirilor și 
să ungă bine locul prin care avea 
să curgă vinul alb și rece, din via 
moșului de pe dealul unde calcarul 
de sub pământul ars de soare își 
dospea mai bine dogoreala pe care 
o dădea ciorchinilor de strugure. 
Abia apoi sosea friptura, îngrijită 

în cuptorul sobei de moașa, pilaf și alte bunătăți 
coapte sub țest, la vatră, dar nici sarmalele cât 
pumnul, servite cu zeamă din străchini, cu linguri 
de lemn, și mămăliga răsturnată pe tocătorul cel 
mare, galbenă cum e luna plină, tăiată cu ața, nu 
lipseau niciodată.

Abia la urmă, spre seară, când trebuiau aduse 
și aprinse în odaie lămpile din toată casa, veneau 
feliile de cozonac și biscuiții „râioși” plămădiți cu 
osânză de porc și ținuți la răcoare, în odaia de 
la drum, să se frăgezească, sau gogoși răsturnate 
în blidul de lemn să se scurgă bine de grăsime și 
pudrate cu zahăr. 

Moșu își aducea aminte de caval și de fluier, 
iar tata niciodată nu se dădea înapoi când 
era vorba de cele cântece bătrânești, așa că 
întotdeauna petrecerea  se termina cu sârbe și 
hore scoase afară pe ușă, coborâte în bătătură 
pe scări, cu picioarele bătătorind zăpada până la 
poartă, însoțiți de chiotele de rămas bun.

Și toate astea, doar pentru ca eu, un biet 
băiețel, să fiu ridicat la grindă de moții mei.  
„Tâta-mareeee!”.

Cu smerenie, al dumneavoastră
Adrian.
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Umblam, în copilărie, de unul singur, prin 
colțul de sud-vest al Dobrogei, la Ostrov, pe fluviu, 
prin păduri, pe platourile podișului, pe insule. 
Mă fermecau peisajele dumnezeiești, dar mai 
ales oamenii de-acolo, oameni cu sufletul curat 
și deschis ca al tuturor meridionalilor ce trăiesc 
în preajma apelor, oameni cu darul visătoriei și al 
povestitului, de o inteligență nativă, rar întâlnită. 
Izolați pe dealurile din marginea Dunării se 
îndârjeau să reziste și să păstreze o lume, numai 
a lor, arhaică, mitică, de mare acuratețe. O lume 
care purta cu ea întâmplări, adevăruri și cutume 
din timpuri getice, romane și bizantine, de pe 
timpul turcilor și al colonizării de după 1877. Era 
lumea străbunicilor, bunicilor și părinților mamei 
mele, impresionantă, temeinică, venită, parcă, 
din adâncimi de vremuri. Între hotarele acestei 
lumi, în obiceiurile și legile ei nescrise m-am 
născut și m-am format – copil și adolescent. 
Părăsirea acestui univers s-a produs târziu, după 
terminarea liceului și a facultății, și a fost o ieșire 
plină de dramatism și eșecuri. Nimic din ceea ce 
știam și din ceea ce dobândisem acolo, nu era 
valabil și de folos în lumea orașului. Acel „rai”, 
al copilăriei și adolescenței mele, m-a urmărit 
obsedant și dureros de atunci. Am tânjit mereu 
după acea oază, de lumină și fericire, pierdută. 

Dobrogea – locuri și oameni de poveste

Ispita poveștii
Ovidiu DUNĂREANU

Iar tot ceea ce am scris, pe urmă, a însemnat 
un continuu efort de regăsire a acelui spațiu 
binecuvântat.

Tot la Ostrov, încă din clasele primare, am 
descoperit, în mica bibliotecă a mamei mele, 
câteva cărți, care m-au robit pur și simplu cu 
puterea lor de seducție. Între acestea, cea mai 
prețuită de mine era una legată în pânză fină, 
maroniu-deschis, de format mic, o bijuterie, 
neavând nici un nume sau titlu înscris pe copertă, 
ci încrustată numai o semnătură olografă, ca o 
broderie de argint – Mihai Eminescu. Acea carte 
de poezii se deschidea cu o prefață semnată: 
Mihail Sadoveanu, text pe care, în scurt timp, 
l-am învățat pe dinafară. Mica bibliotecă, de 
câteva zeci de volume, mi-a oferit întâlnirea cu 
Făt-Frumos din lacrimă tot de Eminescu, Basmele 
românilor de Petre Ispirescu, Hanul Ancuței și 
Frații Jderi de M. Sadoveanu, Uruma de Zaharia 
Stanca, La noi la Cladova și Lângă apa Vodislaviei 
de Gala Galaction cu Insula misterioasă de Jules 
Verne, pe care am citit-o și recitit-o de vreo 
cincisprezece ori, și încă altele pline de fantastic, 
magie și mister, ce le-am parcurs pe nerăsuflate 
și le-am povestit cu fervoare, împins de o pornire 
și de o încântare inexplicabile, prietenilor. 
Aceștia își încetau jocul și de fiecare dată mă 

Ostrov, monumentul eroilor



ascultau, încremeniți ca de o vrajă. Îmi place să 
cred că din acele cărți de început am învățat ce 
înseamnă atracția extraordinară a povestitului, 
a născocitului de povești și întâmplări de tot 
felul, ce înseamnă forța de captivare a unei limbi 
„meșteșugite”, care te poate lua în stăpânirea ei 
și te poate trece, fără să-ți dai seama, dincolo de 
limitele realului.

Mai târziu aveam să-i citesc, la biblioteca 
în care lucram, pe: Hamsun, Lenz, Hemingway, 
Camus, Kafka, Dostoievski, Marin Preda, 
Faulkner, Buzzati, Steinbeck, Mircea Eliade, 
Carriére, Marquez, V. Voiculescu, D.R. Popescu, 
Fănuș Neagu, Iordan Radicikov, Ștefan Bănulescu, 
Cinghiz Aitmatov, Celine, Kadare, Miodrag 
Bulatović, Valentin Rasputin, Kazantzakis, Borges 
și mulți alții, și să aflu din cărțile lor, dar să 
constat și de unul singur din propria-mi aventură 
cu scrisul, că omul, acest animal care citește, 
caută, cu insistență și credință, povestea. Numai 
sub ocrotirea ei, el se simte apărat. Povestea este 
un spațiu propriu de libertate, în interiorul căruia 
omul se simte, într-adevăr, stăpân pe propriul 
său destin.

De ce, în ultimă instanță, m-a atras ca un 
magnet, și pe mine, povestea?! Pentru că ea 
este, după cum lesne se poate dovedi din cele 
mărturisite mai sus, pe potriva structurii mele 
sufletești și intelectuale. Apoi povestea este 
mereu credibilă, solidă, alertă, șocantă, îți dă 

mereu siguranță. Nu de puține ori duce, ca și 
basmul, în suprareal, găsindu-și drumul sigur 
spre inima cititorilor. Ori o istorisire literară care 
nu-și află acest drum, riscă să fie sortită, curând, 
uitării.

Povestea propune o lume a libertății depline. 
În ea logica realității obiective este înlocuită cu o 
logică a realității imaginare. Ea presupune să scrii 
cu spontaneitate, impetuozitate, cu revărsare de 
bucurie, suplețe, mobilitate, rigoare și maximă 
concentrare.

În cazul meu această poveste se poate 
chema firesc, fără echivocuri, Dobrogea, un 
tărâm al mirajelor. De ce Dobrogea?! În primul 
rând pentru că acest teritoriu este încă unul mai 
puțin explorat din punct de vedere spiritual, 
așa cum ar merita să fie. Iar în al doilea rând 
pentru că acest ținut enigmatic și subtil, aflat la 
frontiera dintre lumea orientală cu cea balcanică 
și central europeană, face parte din fibra mea 
ancestrală. În Dobrogea, legenda, istoria, mitul, 
magicul, fantasticul, fabulosul, pitorescul, dar 
și realul semnificativ, profund, se înverșunează 
să conviețuiască împreună. Îmi doresc să scriu 
eu povestea ei, tradițională și modernă, în care 
„ușile” dintre orizonturile sale să fie permanent 
deschise; o poveste reală și fantastică în același 
timp, unind două planuri, unul obiectiv și altul 
imaginar; să fac imaginarul credibil și realul 
fantastic.

Incursiuni

Calea ferată în Dobrogea ca viziune de dezvoltare regională
Conf. univ. dr. Raluca PETRE

Timpurile pe care le trăim nu sunt cele 
mai fericite pentru mersul cu trenul. Am ales 
să discut în acest număr al revistei noastre 
despre căile ferate dobrogene în perspectivă 
diacronică pentru că mersul cu trenul înseamnă 
ceva pentru fiecare  dintre noi. Pentru mine, 
trenul era modalitatea de a merge la bunici, la 
Constanța. Trenul însemna și încă mai înseamnă 
să fii împreună cu familia, dar și cu alți oameni 
la drum. Nu mai puțin important, trenul era 
mijlocul de transport care ne ducea în tabără 
în copilărie. Căile ferate mi-au permis să văd 
aproape toată țara, dar și să facem multe glume, 

să cântăm și să ne împrietenim cu ceilalți de-o 
vârstă în lungile călătorii până în tabără. Trenul 
propune un mijloc de a călători împreună cu 
ceilalți și presupune un tip de socialitate pe care 
mașina personală a început să o șteargă în ultimii 
ani. Personal, prefer întotdeauna trenul și aștept 
cu interes electrificarea liniei ferate de la Tulcea 
la Medgidia. 

Pentru a nu rămâne la nivel de nostalgie, 
am încercat să înțeleg căile ferate ca viziune de 
dezvoltare a unui stat și ca oportunitate pentru 
mobilitate. În plus, în Europa, mersul cu trenul 
este una dintre cele mai populare modalități de 
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mobilitate pentru tineri, deoarece este 
un mod accesibil și ‘verde’ de a călători. 
În rândurile de mai jos voi încerca să 
analizez înflorirea și decadența căilor 
ferate dobrogene din a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea până în prezent. 

Conform lui Dungaciu et ali.1 
există două rațiuni fundamentale 
care au determinat dezvoltarea căii 
ferate în Europa și ulterior în restul 
lumii. Un motiv este cel economic, iar 
acesta a fost motorul principal pentru 
dezvoltarea căilor ferate preponderent 
în Europa continentală, pentru a căra 
minereuri și marfă, un mare avânt 
luând căile ferate începând cu al treilea 
deceniu al secolului al XIX-lea. Acest 
motiv a determinat inclusiv inaugurarea 
primei căi ferate din Banatul habsburgic, pentru 
transportul cărbunelui din Munții Aninei către 
Dunăre. Aceasta a fost construită între 1847 
și 1854 pe o distanță de 62 km intre Oravița 
și Baziaș2. În aceeași cheie economică a fost 
dezvoltată și prima cale ferată dobrogeană, de 
la Constanța la Cernavodă (63 km), între 1858 
și 1860, pentru a transporta în primul rând 
cereale. Scopul principal al acestei căi ferate a 
fost acela de a extrage cereale din Dobrogea și 
a le transporta la Constantinopole, conform lui 
Covacef3. Această primă linie dobrogeană a fost 
realizată de către dezvoltatori britanici în timpul 
guvernanței otomane, fiind a doua cale ferată din 
Imperiul Otoman și prima din partea europeană 
a imperiului4. Primele căi ferate de pe actualul 
teritoriu al României au fost realizate la inițiativa 
întreprinzătorilor și a autorităților imperiale ale 
timpului. 

După intrarea Dobrogei în administrare 
românească, în 1878, și mai ales după închegarea 
României Mari, începând cu 1918, prioritățile 
au devenit diferite, gestionate de tânărul stat 
român. Astfel, ajungem la cel de al doilea motiv 
de dezvoltare a căilor ferate, cel strategic, 
ce permite dezvoltarea radială a unui stat și 

1. Dan Dungaciu, Lucian-Ștefan Dumitrescu, Sebastian 
Vaduva, “Managing the security of the railway system by 
the Black Sea: rivalry and state building in Romania” în 
Journal of Transportation Security (2018) 11:151–175
2. Lucian Dumitrescu, “Building State Capacity In 
Interwar Romania.Railway Infrastructure And Political 
Centralization” în Romanian Journal of Sociological 
Studies, serie nouă, (2018)no.2: 101-117.
3. În Dungaciu et.ali, op. cit, p.167
4. Vlad Barza, „Românii și primele trenuri, acum peste 
150 de ani - Complicatul drum al căilor ferate către 
teritoriile noastre” hotnews.ro, 5 iuline 2020, accesat în 
9.01.2021

capacitatea acestuia de a guverna și administra 
teritorii și resurse îndepărtate geografic5. 
Conform literaturii de specialitate, după ce 
Dobrogea a revenit României în urma Tratatului 
de la Berlin din 1878, căile ferate s-au dezvoltat în 
regiune în primul rând pentru a permite legarea 
țării de Marea Neagră din motive strategice6. 
Aceeași rațiune a legării radiale a țării a fost 
dominantă și după Primul Război Mondial, când 
România aproape și-a dublat dimensiunile. Căile 
ferate au fost și ele o modalitate de gestionare a 
statului prin intermediul infrastructurii. 

Statul s-a implicat direct în dezvoltarea 
căii ferate în Dobrogea ca modalitate de 
instituționalizare a guvernanței românești în 
regiune. Începând deja din 1879, România 
a inițiat un proces amplu de dezvoltare a 
infrastructurii feroviare. Astfel, la doar un an 
după independența politică a Dobrogei față de 
Imperiul Otoman, construcția căilor ferate a fost 
transferată dinspre concesionarii privați către 
stat. Din acel moment și până în 1989, construcția 
și administrarea căilor ferate în România a fost 
prerogativul exclusiv al statului7.

Construcția podului de la Cernavodă a fost o 
prioritate pentru stat și pentru principele Carol 
I, după cum reiese din mărturisirea principesei 
Elisabeta: „pe masa de  lucru  a  principelui  Carol  
era  întins  planul podului peste Dunăre”8. Podul 
și calea ferată din infrastructura podului aveau 
să servească mai bine de un secol României, în 
copilăria mea din anii ’80 acestea fiind încă în 
funcțiune. „În 1887, Ministerul Lucrărilor Publice 

5. Lucian Dumitrescu, op.cit.
6. Dungaciu et ali. op.cit. p.152
7. Ibidem, p. 163
8. În Lavinia Gheorghe, „Povestea Podului de la 
Cernavodă” în Datina, (2015), 2(15) :5
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înființează un serviciu special de studii al căii 
ferate Fetești-Cernavoda, în fruntea căruia este 
pus inginerul Anghel Saligny. Acest serviciu urma 
să elaboreze proiectele definitive, respectând 
condițiile impuse de ultimul concurs. Autoritățile 
române au ales varianta gândirii și construirii 
podului de o echipă de tineri ingineri români, 
formați la deja cunoscuta Școală  de  Drumuri  
și  Poduri”9. La inaugurarea sa în 1895, acesta 
era cel mai lung pod din Europa, fiind realizat 
preponderent cu eforturti naționale, ca un 
simbol foarte practic al construcției statului 
român modern.

La sfârșitul secolului al XIX-lea deja, calea 
ferată permitea legarea Dobrogei de restul țării 
dar și de vestul Europei, precum și legătura 
bătrânului continent cu Marea Neagră și mai 
departe cu Orientul. Trenul expres este un 
epitom al acestei legături dintre Dobrogea și 
restul lumii. Trenul pe parcurs belgian (Ostende 
– Bruxelles – Viena - București) ajungea și in 
Constanța începând cu 1895. Din Constanța, 
călătorii din Marea Britanie și Europa de Vest se 
îmbarcau spre Constantinopol, Pireu și Smirna. 
Acest tren de lux de afla în directă concurență cu 
trenul Ostende – Bruxelles – Viena- Trieste, care 
ducea călătorii spre Marea Adriatică, de unde se 
îmbarcau spre Alexandria și Indii10. În perioada 
interbelică linia Constanța –Cernavodă a fost 
reconstruită pentru ca trenurile să poată circula 
cu o viteză de 50km/oră, conform inginerului 
Bellu11.

Pe parcursul secolului XX căile ferate au 
reprezentat un etalon al dezvoltării și al redefinirii 

9. Ibidem, p.6
10. Ilie Popescu,  „150 de ani de căi ferate dobrogene”. 
Editura Club Feroviar, 2010 : 102.
11. În Dungaciu et ali. op.cit. p.168

urbane regionale. Calea ferată care lega Constanța 
de București a reprezentat infrastructura 
feroviară principală, restul fiind linii secundare. 
Această viziune de dezvoltare a determinat o 
redefinire a structurărilor urbane din Dobrogea. 
La preluarea administrării de către statul român, 
în 1878, Tulcea era capitală regională de sangeac, 
Constanța era sat de pescari iar Sulina era cel 
mai vibrant porto franco. Dezvoltarea regiunii 
a fost direct legată de calea ferată și de gări ca 
puncte de transport și transfer. Schimbarea 
priorităților strategice ale statului român dinspre 
Dunăre către Marea Neagră la sfîrșitul secolului 
al XIX-lea a determinat dezvoltarea fulminantă 
a Constanței în secolul XX, stagnarea Tulcei ca 
port dunărean și decăderea Sulinei. Dacă centrul 
comerțului, al transportului, al dezvoltării urbane 
și al reprezentărilor presei vestice fusese în 
secolul al XIX-lea axa Galați – Sulina prin Tulcea, 
urmărind direct comerțul, transportul și bursa de 
cereale12, în secolul XX sudul Dobrogei a devenit 
punctul principal de dezvoltare. 

Decizia de a prioritiza portul Constanța 
nu a fost întâmplătoare. Portul Sulina se afla 
sub administrarea comună a Comisiei Dunării, 
România neavând o influență prea mare. În 
același timp, zona Constanța nu era grevată de 
obligații internaționale. De aceea toate resursele 
tânărului stat român s-au îndreptat în această 
direcție, pentru ca România să aibă propria 
infrastructură și să își poată defini prioritățile 
de dezvoltare singură. Această redefinire cu 
puternice rațiuni strategice a afectat însă 
direct nordul mai dezvoltat al regiunii dar și 

12. Robert van den Bos, „Romanian Lands in the Dutch 
Press” în Presa română interbelică între mitologizare și 
recuperare critică, Aurelia Lăpușan (coord.). Constanța: 
Ovidius University Press, 2012: 85-90.

1860. Gara Medgidia
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oportunitățile ulterioare de cooperare între 
Tulcea și Constanța. Deoarece nordul și-a pierdut 
din importanță în contextul în care sudul a 

prosperat, contextul actual de cooperare dintre 
cele două județe nu este cel mai fericit. 

Modelul de dezvoltare cu accent pe 
infrastructura publică feroviară a intrat în declin 
după 1989, când prioritățile s-au îndreptat către 
dezvoltarea drumurilor și a călătoriilor private 
cu automobilul, în defavoarea căilor ferate și a 
trenurilor publice. În momentul de față, nordul 
Dobrogei este o regiune mai degrabă izolată 
din punct de vedere feroviar, dar axa principală 
de dezvoltare și legătura București-Constanța a 
continuat să fie o prioritate strategică, linia ferată 
fiind electrificată și modernizată, în plus existând 
și un culoar de autostradă. 

Pentru a încheia într-o notă optimistă, 
trebuie să menționez că dezvoltarea feroviară 
reapare în programul de guvernare în contextul 
priorităților „verzi” europene și a fondurilor 
alocate infrastructurii și a mijloacelor de 
transport nepoluante. Personal, îmi doresc ca 
toată Dobrogea să fie vibrantă economic și bine 
integrată printr-o infrastructură feroviară care 
să lege nordul de sud și să reducă timpul unei 
călătorii de la 5 ore cât este acum, la o oră, ceea 
ce teoretic este perfect posibil. Pentru ca acest 
lucru să se întâmple, Tulcea și Constanța trebuie 
să coopereze și să își pună împreună prioritățile 
de infrastructură pe harta publică națională.

Într-o clasificare semantică arborescentă, 
am putea înțelege dintr-o privire că „discursul 
electoral” este o specie a „discursului politic”, 
una dintre cele mai studiate forme de „discurs”. 
Ceea ce poate suscita însă o oarecare imprecizie 
este natura acestei specii de discurs sau, altfel 
spus, formele ei de manifestare. 

Pentru o primă aproximare, ne vom folosi 
de o definiție a discursului din Dicționarul 
universal ilustrat al limbii române, (București, 
Editura Litera, 2011) sensul 4: „ansamblu 
al manifestărilor verbale, orale sau scrise, 
considerate semnificative pentru o ideologie, 
pentru o mentalitate sau pentru un domeniu”. 
Aceasta este o definiție a genului. De altfel, 

Cultură și comunicare

Discursul politic electoral și mass-media
Monica-Cezarina OBAGIU-ILIE

dicționarul dă ca exemplu „discursul opoziției” – 
desigur, o formă de discurs politic. Prin urmare, 
avem de-a face cu un mecanism politic complex, 
acela al alegerilor, cu un protocol și cu reguli de 
desfășurare, precum și cu un număr de producții 
verbale ale candidaților, în diverse contexte, cu 
scopul de a obține un număr cât mai mare de 
voturi.

Aceasta este o definiție lato sensu, valabilă 
pentru ansamblul producțiilor verbale ale 
candidaților la alegeri (admițând, pentru 
moment, că doar aceștia sunt implicați în 
procesul electoral). Apelând tot la dicționar, am 
putea distinge și un sens specific; altfel spus, 
am putea trece la identificarea formelor acestui 
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discurs. Dicționarul mai sus citat arată că prin 
„discurs”, stricto sensu, înțelegem o „cuvântare, 
expunere în fața unei adunări a unui subiect”. 
Este adevărat, la diversele întâlniri cu alegătorii, 
candidații țin cuvântări sau discursuri electorale 
pentru a câștiga cât mai mulți adepți. În fața 
presei fac declarații, țin conferințe de presă, dau 
interviuri, participă la dezbateri sau la talk-show-
uri. Toate aceste manifestări, dar și altele, cum 
ar fi mesajele scrise pe rețelele de socializare, ne 
arată cât de variat poate fi acest ansamblu, din 
punctul de vedere al manifestărilor verbale.

Indiferent la ce nivel taxonomic ne-am afla, 
din perspectiva comunicării, discursul ne apare 
ca un fenomen complex, procesual și relațional 
care îi leagă pe actorii politici, în dorința lor de 
a obține și legitima puterea în stat, de cetățenii 
care îi investesc cu această putere. Într-un anume 
fel, actorul politic se află azi într-o continuă 
campanie electorală, pentru că acțiunile sale 
au deopotrivă un caracter „războinic”, dar și 
„amoros”, de cucerire a unui public care să fie 
dispus să-i recunoască „eroismul”. 

Adesea, actorul politic este nevoit însă 
să ascundă, să disimuleze, să manipuleze, iar 
aceste strategii nu se referă doar la adversari, 
ci la însuși publicul care îl susține. Comunicarea 
politică invocă adevărul, dar nu este neapărat 
fidelă acestuia. Am putea spune că, din 
perspectiva morală, comunicarea se cere a fi 
convenabilă și adecvată universului fantasmatic 
al publicului. Prin urmare, nu adevărul este 
scopul final, ci credințele pe care publicul tinde 
să le îmbrățișeze. În raportul discursului cu 
dorința și puterea, Michel Foucault observa că 
la vechii greci „discursul adevărat” (parrhêsia) 
era „atotputernic” și se deprindea printr-un 
ritual. Această atitudine era legată de ideea 
de autodesăvârșire, posibilă doar prin inițiere. 
Tinerii învățau astfel curajul de a rosti adevărul 
mai presus de orice, chiar și în fața unui tiran. 
Societățile contemporane nu mai cunosc, 
evident, această formă de discurs.

Așa cum s-a putut constata,  studiile asupra 
comunicării politice se pot dezvolta în patru 

domenii: publicitate, studii electorale, efectele 
comunicării de masă și relațiile dintre presă, 
opinia publică și clasa politică. În această 
secțiune, ne referim la studiile electorale.

O primă caracteristică de subliniat privitor 
la discursul politic electoral ar fi predominarea 
a două funcții: atacul și apărarea. Walton (2006) 
susține că atunci când un candidat este atacat, 
răspunsul tinde să fie un contraatac. Altfel spus, 
apărarea este un alt atac, ceea ce înseamnă că 
discursul politic electoral este adesea o secvență 
de atacuri personale în care unul încearcă să 
diminueze prestigiul sau credibilitatea celuilalt.

A doua caracteristică a discursului politic 
electoral  este  apelul  constant la emoții. 
Referirea la rolul emoțiilor nu este nouă în 
domeniul științelor politice. Nu puțini sunt 
gânditorii care, de-a lungul istoriei, au abordat 
importanța emoțiilor în politică: Platon, 
Aristotel, Descartes, Hobbes, David Hume, 
Adam Smith etc. (cf. Marcus, 2000, p. 221). În 
opinia unor cercetători, acestea aduc atingere 
judecăților, deoarece politica trebuie să se 

bazeze pe evaluări raționale, nu emoționale 
(Marcus, 2000, p. 226). Totuși, această idee 
nu este acceptată în unanimitate. Alți autori 
o consideră incorectă în principiile normative 
pe care le postulează. Astfel, și contrar tradiției 
prezentate, sunt voci critice care apreciază rolul 
emoțiilor în procesarea informațiilor lansate în 
timpul campaniilor electorale și în îmbunătățirea 
calității democrației (Marcus și Mackuen, 1993).

Emoțiile pot fi decisive în opțiunile de vot, 
deoarece prin ele pot apărea unele efecte 
„neașteptate” ale campaniilor electorale. Emoțiile 
pot ajuta alegătorii să susțină ferm valorile pe 
care le apără, sau ele pot fi instrumentul folosit 
de politicieni pentru a-i determina pe alegători 
să-și abandoneze angajamentele obișnuite față 
de un anumit partid (Marcus, 2000). În acest 
fel, emoțiile sunt un mijloc prin care se produce 
efectul persuasiv în campaniile electorale.

A treia caracteristică menționată este 
importanța care se acordă definiției conceptelor 
utilizate, deoarece în discursul politic electoral, 

Foto: Iulia Pană
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fiecare candidat încearcă să folosească concepte 
ale căror semnificații se potrivesc societății în 
care este inserat (Walton, 2007). Campaniile 
electorale sunt momente specifice din viața 
politică când „concurenții se luptă să-și impună 
semnificațiile respective” (Sederberg, citat de 
Walton 2007, p. 281). 

A patra și ultima caracteristică a discursului 
politic electoral este aceea că este direcționat 
(directiv) și intenționat. Acest lucru se datorează 
faptului că discursul rezultă dintr-o strategie bine 
definită din partea coordonatorilor campaniei 
și pentru că, așa cum am menționat deja, își 
propune să ajungă la anumite segmente ale 
electoratului (Norris, 1997). 

În ultima vreme, coordonarea campaniilor 
este realizată de consultanți independenți, 
cercetători și departamente specializate în 
campanii electorale (Norris, 1997). Există, așadar, 
o profesionalizare tot mai mare a campaniilor 
electorale, caracteristică prin care se distinge 
postmodernul de campaniile premoderne și de 
cele moderne. 

O altă transformare care a avut loc în modul 
de desfășurare a campaniilor electorale are 
legătură cu influența pe care mass-media o au 
în viața socială. Această influență a fost atât 
de accentuată încât Dayan și Katz (1992) au 
numit campaniile electorale evenimente media. 
Prin urmare, o campanie electorală este un 
eveniment programat, limitat în timp și spațiu, 
care prezintă un grup sau o personalitate, are 
o semnificație dramatică sau ritualică și are o 
forță specifică care ne obligă să asistăm la acel 
eveniment. Campaniile electorale pun în centrul 
lor audiovizualul ca element determinant în 
deciziile privind sufragiul.

Cele sus-menționate ne arată că modificările 
aduse campaniilor postmoderne se referă la 
strategiile electorale ale partidelor și la acțiunea 
mass-mediei. Acești doi factori influențează 
electoratul, deoarece determină care sunt 
efectele pe care campaniile le au asupra sa. 

Să începem prin abordarea acțiunii mass-
media. Cercetările mai recente au demonstrat 
cât de importantă este acțiunea mass-media în 
definirea efectelor pe care campaniile electorale 
le au asupra alegătorilor. Această relevanță se 
datorează mai ales selecției și prezentării știrilor 
rezultate din această acțiune. Studiile despre 
radiodifuziune arată o schimbare de paradigmă 
începând cu anii ’70, mai ales prin amploarea pe 
care o va lua mass-media în ultimele decenii ale 
secolului trecut.

Sortarea și organizarea materialului inerent 
redactării știrilor (Golding-Elliott, apud Wolf, 

1992) are ca rezultat alegerea informațiilor de 
prezentat publicului și a modalităților specifice 
de a face acest lucru. Aceste decizii jurnalistice 
influențează efectele pe care campaniile le au 
asupra electoratului, deoarece, de exemplu, 
dacă jurnaliștii nu acoperă mitingul unui partid 
care nu are reprezentare parlamentară, atunci 
probabilitatea ca acesta să intre în parlament 
scade. În acest caz, electoratul nu va cunoaște 
argumentele partidului respectiv, astfel încât nu 
poate fi convins să îl voteze.

Al doilea factor care determină ce efecte au 
campaniile asupra electoratului este strategia 
electorală a partidelor, întrucât aceasta 
orientează campaniile spre anumite obiective 
și, în consecință, spre anumite efecte asupra 
electoratului.

Conform studiului semnat de Grootendorst 
și van Eemeren (2004), convingerea, în sfera 
politico-electorală, este mijlocul prin care 
partidele își direcționează alegătorii într-o 
direcție prestabilită. Întrucât obiectivul 
persuasiunii este acela de a provoca o reacție 
imediată (Grootendorst și van Eemeren 2004), 
rămâne de clarificat adevărul că această reacție 
este, în contextul care ne interesează, aderarea 
la ideile prezentate.

De asemenea, va trebui să observăm că 
persuasiunea nu este același lucru cu convertirea. 
Cea din urmă reprezintă, logic, efectul celei dintâi 
și se manifestă mai rar decât persuasiunea, nici 
foarte vizibilă, dacă este operată profesionist. 
Convertirea ar trebui să fie mai clară, totuși, căci 
ea apare atunci când un individ ajunge nu numai 
să creadă în ceva care este opus credințelor sale 
anterioare, ci și să acționeze în acest sens impus.

Comunicarea politică este din ce în ce mai 
puțin un fenomen politico-ideologic care pune 
în evidență cauzele, interpretările, trecutul și 
practica politică personificată de către liderii care 
o reprezintă. Personalizarea comunicării politice 
este însoțită de dramatizarea ei. Astfel, a apărut o 
politică de spectacol, în care politicienii folosesc 
frecvent simboluri, un limbaj teatral, fraze scurte, 
pe lângă faptul că acordă o importanță deosebită 
imaginii lor și apelează la emoții.

Personalizarea politică se referă și la faptul că 
procesele electorale se desfășoară prin candidați 
(Poguntke și Webb, 2005). 

Imaginea publică a candidaților este un 
factor care funcționează pe termen scurt. S-a 
sugerat că aceasta are o pondere din ce în ce mai 
mare în alegerile electorale. În această logică, 
nu este surprinzător faptul că imaginea publică 
a candidaților este din ce în ce mai relevantă în 
opțiunile votanților.



Există mai multe cauze ale personalizării 
electorale. Walton, Reed și Macagno (2008) susțin 
că temele discutate în campaniile electorale sunt 
uneori complexe și este dificil pentru alegători 
să aibă toate informațiile despre fiecare subiect 
discutat: 

„Pentru electorat, în multe cazuri, nu 
există alte motive de a crede în cuvintele și 
promisiunile oratorului, cu excepția consecvenței 
și a integrității lui morale.” (Walton, Reed și 
Macagno, 2008, p. 141). 

Includerea acestui aspect se datorează 
credinței că mass-media pune accent pe oameni 
și nu pe programe (Poguntke și Webb, 2005). 
În această logică, mass-media simplifică temele 
discutate în campaniile electorale, ceea ce 
influențează percepțiile politice ale alegătorilor, 
deoarece contactul lor cu aceste teme se face 
prin intermediul mass-media.

Într-o societate a spectacolului nu mai există 
spațiu pentru ca oamenii să-și poată trăi propriile 
experiențe, modelele fiind cele care trăiesc 
în locul nostru, întrucât tot ceea ce a fost trăit 
direct devine o reprezentare. Fluxul frenetic de 
imagini produse și repetate continuu de mass-
media este responsabil de inversarea, în mintea 
persoanelor, a experienței imaginii. 

Mass-media au avut o influență care 
transcende domeniul politicii, deoarece 
transformă procesele cognitive de raportare 
la informație: acces, înțelegere și interacțiune. 
Astfel, datorită acestei influențe, studierea 
discursului electoral politic presupune referirea 
nu numai la politicieni și electorat, ci și la mass-
media.

Mass-media nu au influențat doar modul în 
care partidele și liderii lor desfășoară campanii 
electorale, ci și monitorizarea acestora de către 
alegători. Unele studii au ajuns la concluzia 
că electoratul urmează campaniile electorale 
exclusiv prin intermediul mass-media. Astfel, 
prin intermediul presei și, în principal, prin 
televiziune, alegătorii vin în contact cu campania 
electorală și cu propunerile partidelor și 
candidaților. De aceea, orice studiu va trebui să 
observe în detaliu rolul pe care îl au mass-media 
în respectiva campanie electorală.

Relevanța crescândă a mass-media contribuie 
la personalizarea și dramatizarea politicii: 
„Personalizarea conducerii politice reprezintă o 
implicație suplimentară a mediatizării politicii 
și este strâns legată de cea a dramatizării” 
(Mazzoleni, 2008, p. 53). De asemenea, mass-
media joacă un rol important în promovarea 
populismului. Nu în sensul că mass-media 

creează condițiile favorabile pentru apariția unor 
lideri populiști, dar atenția acordat acestora 
are ca efect promovarea populismului. În acest 
fel, mass-media sunt un catalizator pentru 
liderii populiști dintr-o Europă contemporană 
care se confruntă cu un mediu politic populist 
(Mazzoleni, 2008). Autorul citat ne spune că 
„mass-media europeană pare să fi contribuit la 
legitimarea problemelor, a cuvintelor-cheie și a 
stilurilor de comunicare tipice liderilor populiști” 
(2008, p. 50).

Concluzii
Din cele de mai sus, tragem concluzia că 

mass-media au schimbat modul de desfășurare 
a campaniilor electorale și au contribuit la 
personalizarea politicii. 

În acest context, trebuie să facem distincția 
între acoperirea mass-media și mediere. 
Acoperirea se referă la utilizarea mass-media 
doar ca suport pentru transmiterea unui mesaj 
politic: de exemplu, timpul de difuzare sau 
programele guvernamentale.

În cadrul mediatizării, există un tratament 
al mesajului politic de către cei care îl transmit. 
Sunt trei funcții pe care acoperirea media le 
îndeplinește: transmite mesajul, dar departe de 
a fi o simplă transmisie, devine produsul unei 
selecții și al unei ierarhii. Mass-media fac  o selecție 
a ceea ce ar trebui să fie prezentat publicului, a 
ceea ar trebui să fie considerat urgent, a ceea 
este importat de transmis. Mediatizarea are 
apoi o funcție de punere în scenă a mesajului. 
Fiecare prezentare implică alegerea ghilimelelor, 
tăieturilor și montajelor de text și imagini, ceea 
ce transformă imaginea inițială. În cele din urmă, 
rămâne funcția de a comenta discursul. Funcția 
de mediatizare datorată jurnaliștilor servește 
pentru a da legitimitate mesajului politic, 
funcționând ca un fel de control al calității sau 
sigiliu de garanție.
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Profesor de vioară în cadrul Centrului 
Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, 
instrumentist în cadrul Ansamblului Folcloric 
Profesionist „Izvoare Dobrogene” și profesor 
de istoria muzicii, armonie și forme  din cadrul 
Colegiului Național de Arte „Regina Maria” din 
Constanța, Florentina Lupu ne vorbește astăzi 
despre anii formării sale, despre profesorii care 
i-au îndrumat pașii, despre eforturile pe care 
un instrumentist trebuie să le depună pentru a 
stăpâni bine arta sunetelor, despre manifestarea 
actului muzical dar și despre activitatea 
pedagogică pe care o desfășoară cu pasiune în 
cadrul Centrului. 

„La fel ca majoritatea copiilor, mi-a plăcut să 
cânt dintotdeauna, oriunde, oricând: la grădiniță, 
în cadrul serbărilor, acasă dând „mici spectacole” 
în fața familiei, rudelor, afară când ieșeam la joacă 
în fața prietenilor... Muzica populară am ales-o 
din copilărie, pe când improvizam un costum 
popular, și cântam piesa mea de rezistență „Sunt 
o fată frumușică” a interpretei Maria Pietraru. 
Provenind dintr-o familie de muzicanți, am 
crescut cu muzica în casă, ceea ce m-a ajutat 
foarte mult, și cumva mi-a definit viitorul. Tata 
și-a dorit să studiez vioara, mama își dorea ca eu 
să studiez pianul. În cele din urmă s-au hotărât să 
încep studiul viorii din clasa I, eu fiind prea mică 
pentru a hotărî singură, eram doar bucuroasă că 
pot face muzică, ne povestește Florentina Lupu.

După absolvirea Colegiului Național de Arte 
„Regina Maria”, acolo unde a studiat vioara în 
cadrul secției instrumente, a urmat cursurile 
Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” 
din Constanța, specializarea Pedagogie Muzicală, 
absolvind apoi  Masterul în Arta Educației 
Muzicale, din cadrul aceleiași universități, 
fiind șefă de promoție atât în facultate cât și la 
masterat. 

Provenind dintr-o familie de muzicanți, în 
care tatăl cânta la saxofon, bunicul din partea 
tatălui la vioară, iar bunicul din partea mamei la 
acordeon, a fost mereu îndrumată și sprijinită de 
familie, lucru care contează foarte mult pentru 
un tânăr artist care este la început de drum.  

„A fost ceva firesc ca și eu să îi urmez. Mereu 

Profesorii noștri

De vorbă cu Florentina Lupu
Ana-Maria ŞTEFAN

mi-am dorit să-mi fac părinții mândri, iar pentru 
asta m-am străduit să evoluez la muzică, dar 
și la celelalte materii. Îmi amintesc că uneori 
mergeam în curtea bisericii de lângă școală, să 
pot învăța mai ușor. Am fost șef de promoție 
și la Facultate și la Master, lucru cu care mă 
mândresc. În afara orelor de vioară de la școală, 
acasă cel ce mă ajuta era tata, ce mă corecta, 
și era atent să nu pierd o zi de studiu. Cu toate 
că atunci îl consideram mult prea aspru și dur, 
crescând, am ajuns să-i înțeleg comportamentul 
și să-i mulțumesc pentru asta,” mai adaugă F.L.

Azi, își amintește cu nostalgie de relația 
specială pe care o avea cu educatoarea, la 
grădiniță, dar și de relația cu  profesorii din 
școală și facultate. A apreciat astfel legătura care 
se creează între profesori și elevi, dorindu-și 
încă din școala primară să devină la rândul său 
profesor, dascălii având un rol foarte important 
nu numai în pregătirea profesională a elevilor, ci 
și a personalității lor. 

„Încă din perioada liceului mi-am dorit să 
predau vioară și teorie. Mi-am spus că totul va 
fi cum vrea Dumnezeu, eu făcând tot ce-mi stă 
în putință pentru realizarea acestui lucru din 
punct de vedere al pregătirii. Într-adevăr, așa 
s-a întâmplat, în primul an de master am fost 
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angajată instrumentist, ca după doi ani să-mi 
încep activitatea didactică în cadrul Centrului 
Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.  
Îmi amintesc și acum prima oră de vioară. Am 
pornit la drum cu o fetiță de 7 ani. Emoții au fost 
de ambele părți, însă amândouă am reușit să 
facem față cu brio,” ne mărturisește Florentina 
Lupu.

Despre activitatea didactică ne dezvăluie 
următoarele: „Centrul Cultural Județean 
Constanța „Teodor T. Burada” oferă șansa elevilor 
să învețe mai multe stiluri muzicale, fapt pentru 
care numărul celor ce optează pentru aceste 
cursuri este foarte mare. Pe lângă acest aspect, 
nu există o limită de vârstă, ceea ce duce la o 
creștere substanțială  a numărului de cursanți. 
După o zi lungă de stat la birou, sau în diferite 
condiții de muncă, unii oameni doresc să-și 
găsească o activitate de relaxare. După cum se 
știe, muzica poate acționa asupra stării generale 
psihice și mentale. „Muzica este o modalitate 
de a pătrunde în nucleul fiecărei celule, de a o 
face să vibreze la unison cu armonia întregului”. 
Astfel, se poate aborda un repertoriu de melodii 
special alese pentru fiecare în parte. Alți cursanți 
vin pentru a învăța muzică populară, care este 
din ce în ce mai căutată în ultimii ani de către 
tineri. Se pare că tinerii noștri prezintă un interes 
sporit pentru muzica tradițională, ceea ce ajută 
la răspândirea valorilor românești, cu care 
trebuie să ne mândrim. Sunt uimită și în același 

timp mândră de cei ce vin și mă întreabă de mari 
violoniști ai neamului nostru românesc, cum și în 
ce fel au dus mai departe folclorul. De asemenea, 
sunt și elevi care doresc să studieze muzica 
clasică, fiind fascinați totuși și de vioară. Chiar 
unul dintre elevi mi-a mărturisit că după audiția 
lucrării „Anotimpurile” de Antonio Vivaldi, s-a 
hotărât că vrea să studieze vioara. Însă, necesită 
timp pentru a desluși tainele acestui instrument. 
De aceea este foarte important ca elevul să 
înțeleagă acest lucru și să se înarmeze cu răbdare 
și multă poftă de muncă.” 

În general, copiii cu veleități artistice care 
se apropie de domeniul cultural-artistic, sunt 
mai sensibili. De aceea, când vorbim despre 
o materie vocațională cum este deprinderea 
unui instrument muzical, relația dintre profesor 
și elev este foarte importantă. Cu referire la 
acest subiect Florentina Lupu este de părere 
următoarele:

„Ca profesor, din perspectiva mea, trebuie 
să stabilești o legătură cu elevul, pentru a avea 
rezultate. Copiii sunt speciali, sensibili, trebuie 
tratați în funcție de personalitatea fiecăruia. 
Trebuie găsit un echilibru, ca elevul să vadă 
în profesor un îndrumător, un deschizător de 
drumuri, dar și un prieten să spunem așa, un om 
cu care se poate consulta. Mai ales că la o vârstă 
fragedă, copilul preia din comportamentului 
profesorului, văzând în el un exemplu de urmat. 
Acesta își va aminti mereu de profesorul care 



„l-a învățat ceva”, i-a înțeles problemele și le-a 
discutat cu el, l-a ajutat în soluționarea unor 
situații. Îmbrățișările primite de la ei, vorbele 
sincere cu privire la ora de vioară, sentimentele 
înălțătoare pe care le au atunci când cântă,  sunt 
cele mai mari satisfacții. Legătura creată între 
profesor și elev îl poate impulsiona pe cursant să 
studieze mai mult, să-și dea silința și să evolueze. 
Poate nu toți vor urma calea muzicii, însă cel 
mai important este sentimentul cu care rămân, 
noțiunile și dragostea pentru frumos.”

Muzica este foarte benefică în viața fiecărui 
individ. O serie de studii la nivel științific au 
demonstrat că deprinderea unui instrument 
muzical aduce o multitudine de efecte benefice. 
Referitor la acest aspect, Florentina Lupu spune:

„Studiul unui instrument muzical, a muzicii 
în general, are efecte semnificative asupra 
individului. S-a demonstrat că studierea unui 
instrument muzical îmbunătățește felul în 
care creierul procesează informațiile, și îl ajută 
pe copil să-și amelioreze sau să depășească 
deficiența de limbaj și multe alte probleme. 
De asemenea, determină creșterea activității 
cerebrale și dezvoltarea căilor neuronale, dar 
contribuie și la creșterea stimei de sine.  Este 
binecunoscut Efectul Mozart, care constă într-o 
serie de modificări pe care muzica compozitorului 
Wolfgang Amadeus Mozart le induce asupra 
proceselor psihice, cum ar fi capacitatea de 
învățare, atenția și memoria. 

În învățarea unui instrument muzical precum 
vioara, bineînțeles că talentul  stă la baza acestui 
lucru, însă fără muncă este în zadar. De altfel, 
este cunoscut faptul că talentul fără muncă nu 
dă roade, pe când un instrumentist poate mai 
puțin înzestrat, dar extrem de muncitor se poate 
ridica peste nivelul celui talentat prin muncă. 
Fapt dovedit în nenumărate cazuri. E nevoie de 
perseverență, multe ore de studiu individual și 
audiție, pentru a interpreta în caracter.

Sunt în cea mai importantă etapă de 
până acum, putând spune că sunt împlinită, 
desfășurând atât activitate didactică, cât și de  
instrumentist”.

În 2016, Florentina Lupu și-a început 
activitatea ca instrumentist în cadrul Ansamblului 
Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene”, care 
în acest moment este fără tăgadă un nume 
important în peisajul folcloristic românesc, 
demn urmaș al unor nume ilustre precum Dan 
Moisescu, Gheorghe Parnica, Elena Roizen etc. 

„În calitate de instrumentist în Ansamblul 

Folcloric Profesionist „Izvoare Dobrogene” pot 
spune că m-am regăsit pe mine. După cum 
spuneam, pasiunea pentru muzica populară 
o aveam de mică, însă cu trecerea anilor, fiind 
absorbită de studii, n-am acordat importanță. 
După ani, într-o zi, mi s-a spus că se va înființa 
în Constanța o orchestră de muzică populară. 
Atunci mi-am zis că aceasta este șansa mea. 
Am participat la concurs, am încercat, și am 
reușit. Am onoarea să am alături instrumentiști 
desăvârșiți, în frunte cu maestrul Cristian 
Obrejan, alături de care am reușit să formăm un 
grup închegat  și, mai presus de orice, suntem o 
familie. De asemenea, am avut ocazia să cântăm 
alături de mari soliști vocali și instrumentiști ai 
folclorului românesc. Atât orele de studiu la sală, 
cât și cele  individuale, dau naștere unei muzici 
pure sub bagheta unui om care întotdeauna 
reușește să scoată în evidență melosul popular,” 
mai adaugă F.L. 

Deși consideră că este abia la început de 
drum, se consideră un om împlinit reușind să 
își desfășoare atât cariera pedagogică, cât și 
activitatea artistică.  „În acest moment, este tot 
ceea ce îmi doresc  și mi s-a îndeplinit.” 

Tot ceea ce este menit să se întâmple, se va 
întâmpla,  este de părere Florentina Lupu.  Viața 
unui om este încărcată de momente de tot felul. 
Unele frumoase, altele mai puțin frumoase. Pe 
unele le depășim ușor, altele ne mistuie toată 
viața. Din păcate, unul dintre momentele dificile 
din viață despre care amintește cu durere în 
suflet, este decesul mamei sale. 

„...Cel mai dificil moment a fost, cu o lună 
înainte de începerea anului II de facultate, 
decesul mamei a fost un moment de cumpănă 
în viața mea. Relația specială pe care am avut-o, 
amintirea ei mereu vie, m-au făcut însă să merg 
mai departe. Toate reușitele din viața mea i le 
datorez.” 

Este de părere că „tot ceea ce este menit 
să se întâmple, se va întâmpla”. Nu regretă 
absolut nimic din trecut, concluzionând că „orice 
greșeală, a avut de fapt un rol important în 
dezvoltarea mea personală. Totul este exact așa 
cum trebuie să fie în acest moment al vieții, asta 
trebuie să înțelegem cu toții.” 

Mulțumim pentru sinceritate și pentru 
poveștile dezvăluite. Așa este omul Florentina 
Lupu – sinceră, sensibilă, fragilă și încrezătoare în 
destin, degajând mereu energie pozitivă în jurul 
său.



„Cai sălbatici“ - Elena Răceală - absolvent artă fotografică


