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Sărbătoarea Naşterii Domnului era aşteptată cu 
mare nerăbdare şi în satul meu natal, Nandra. 
Fiecare familie creştea cel puţin un porc, 
sacrificat înainte de Crăciun, în funcţie de ziua 
cȃnd putea sau găsea om priceput pentru 
tranşarea animalului. De regulă, în ziua aceea 
copiii nu mergeau la şcoală, justificându-se a 
doua zi cu motivul că „am tăiat porcul”.  
   Tăiatul porcului era un eveniment important în 
familie. De regulă, în ziua aceea,   cum   
spuneam,   nu   mă   duceam   la   şcoală,   mai   
ales   că   aveam   o   treabă „antamată” an de an: 
să îi torn apă mătuşii Anicuţa, care spăla 
intestinele pentru cârnaţ şi cârtaboş, ca şi vezica, 
pe care eu o umflam cu o trestie (sau cu o ţeavă 
de soc, de  la  sucală  –  unealtă cu ajutorul căreia 
se  deapănă  pe  țevi firul  pentru războiul de 
țesut manual), pentru chişcă 1. 

Crăciunul  (Ilie Rad ) 

 
 
  

 1  chişcă, s. f. – (reg.) caltabos făcut din stomacul sau din intestinele porcului, umplute 
cu carne tocată sau cu păsat.  

4 



Junghiatul porcului era un moment greu. Operaţiunea debuta cu venirea unui vecin, care 
să ajute la ţinerea porcului. Sticla de ţuică era obligatoriu să existe, mai ales dacă afară era 
frig. Apoi gospodarul intra în coteţ cu două sfori, pe care le lega de piciorul drept din faţă 
şi de cel stâng din spate, porcul fiind astfel scos afarǎ şi adus până la locul de tăiere, în 
faţa casei sau chiar în drum.   
Fostul meu coleg şi prieten de liceu şi internat, Iovu Roiban, a publicat o carte cu amintiri 
din satul lui, Oroiu, în care afirmă şi el: „La tăierea porcului nu trebuie să stea nimeni prin 
apropiere, dintre cei care sunt miloşi din fire, căci se crede că porcul moare cu mare 
greutate, iar carnea unui asemenea porc nu va mai fi bună.”2  

El mai aminteşte şi de alte superstiţii, care nu existau la Nandra. Mă rog, câte bordeie, 
atâtea obiceie! 
  În anul 2007, după intrarea României în Uniunea Europeană, ni s-a impus şi nouă 
asomarea porcului înainte de înjunghiere (practic electrocutarea lui). Ȋn Nandra nu s-a 
aplicat această metodă (am văzut doar prin filme cum se desfăşoară; electrocutarea nu 
înseamnă moartea instantanee, dar probabil că durerea este mai mică şi mai scurtă), ȋn 
primul rȃnd pentru cǎ nu avea nimeni în sat aparat de  asomare, și nici nu renunțau 
oamenii atȃt de ușor la tradiție, deși, de cȃteva decenii se ȋnlocuise pȃrlirea cu paie, 
trecȃndu-se la mașinǎria cu foc de lemne, conectatǎ la curent. 
 

2 Iovu Roiban Oroianu, Povestiri din cufărul cu amintiri, Editura Ecou Transilvan, Cluj-
Napoca, 2020, p. 183. 
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Masa de prânz („pomana porcului”) era obligatorie, cu mămăligă şi murături tocmai 
atunci scoase din borcanul pus în toamnă, respectiv cu o cantă de vin, adus din pivniţă. 
Uneori urma şi cina porcului, la care se chema o familie înrudită sau prieteni apropiaţi. 
Nu se ştia pe-atunci de analiza cărnii la un laborator, pesta porcină încă nu apăruse sau 
nu ştiam noi că există aşa ceva. Pomana porcului şi cina erau precedate de rugăciunea 
Tatăl Nostru, spusă cu voce tare, după care urma urarea: „Să-l mâncaţi sănătoşi!”  
 Carnea rezultată din porc era ţinută o perioadă în saramură, apoi era urcată pentru 
afumat în podul casei, operaţiune care mi s-a părut totdeauna riscantă, pentru că pe 
horn mai apăreau şi scântei, care puteau aprinde casa. Oare când casele erau acoperite 
cu paie, tot aşa se proceda? Târziu de tot, au fost construite  afumători din cărămidă, 
unde carnea se putea manipula uşor şi se putea păstra până primăvara târziu.  
 În vremurile de demult, prin anii ’30-’40, sărăcia, vremurile tulburi ale 
deceniilor de dinainte şi de după război nu le permiteau oamenilor cheltuieli 
considerate inutile, precum bradul de Crăciun, aşa că familiile care aveau copii 
încropeau acest simbol din „cleoambe” (crengi) de prun, bătute în cuie de marginea 
canapeiului şi împodobite cu ce puteau (hȃrtii creponate, aţe colorate, vată, mere, 
biscuiţi, rar covrigei). Mai tȃrziu, s-au adăugat bomboane învelite în staniol, pe care 
copiii le mȃncau, pe ascuns, înainte de stricatul aşa-numitului brad. Staniolul era 
colecţionat, bine netezit, copiii făcȃnd schimb între ei.   
Părintele Ignat avea, în fiecare an, brad „adevărat”, de aceea copiii, porniţi la colindat, 
stăteau fascinaţi la fereastra casei parohiale, admirȃnd, asemeni „Fetiţei cu chibriturile” 
a lui Andersen, minunea colorată şi strălucitoare. Şi Nelu lu’ Andreşan avea brad 
autentic, findcă tatăl său lucra deja la oraş, la Luduş. 7 



 
 
În toate timpurile, în Ajunul Crăciunului, 2-3 copii se organizau să meargă la colindat. Prin 
anii ’60, în Nandra, erau vreo 50 de case, aşezate pe două uliţe, aşa că dura ceva pȃnă 
terminau de colindat cei mici, lăsȃnd loc adulţilor, care umblau şi ei, din casă-n casă, pȃnă 
dimineaţa. În zilele de Crăciun, de pe mese nu lipseau cozonacii (simpli sau cu nucă), 
prăjiturile cu bulion în compoziţie, cȃrnaţii prăjiţi, „răcile” (răciturile) şi, desigur, nelipsitele 
sarmale, mamăliga sau „chita” coaptă în cuptorul de pȃine. Sarmalele erau ca peste tot,  
compoziţia era din carne, orez şi ceapă. Dar când carnea era puţină sau lipsea în totalitate, 
se puneau în mijloc  bucăţele de slănină, sub formă de cubuleţe, tăiate cu bărdiţa sau cu 
un cuţit. Ȋnvelitul sarmalelor era simplu, fǎrǎ apǎsarea, spre interior, a capetelor. Și totuși 
sarmalele nu se ȋmprǎștiau la fierbere. Deliciul lor îl constituia falca sau urechea de porc, 
afumături care se împărţeau cu grijă mesenilor, cu prioritate copiilor. Uneori, se pregăteau 
şi sarmale cu păsat, și, chiar dacă acestea erau de post, plăceau tuturor.  
Un obicei ciudat, dar respectat de toată lumea, era faptul că, pe masă, vinul trebuia, 
musai, pus în „cantă” (cană de un litru) de sticlă, fiind ruşine să-l pui în sticle obişnuite, 
deşi cantitatea era aceeaşi. Explicaţia ar putea fi că vinul trebuia să-şi arate mai bine 
claritatea şi culoarea şi „să respire”, cum ar recomanda somelierii.  
       Ilie Rad 
  
Sursa fotografiei: https://destepti.ro/colinde-traditionale-romanesti 
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Jocurile cu măști la români 

În Bucovina, în Ţara Vrancii dar şi în unele localităţi din Muntenia şi Oltenia, la cumpăna 
dintre ani, te întâmpină o atmosferă unică, de intensă trăire emoţională, creată prin 
intermediul datinilor şi obiceiurilor în care masca ocupă un loc central. Realitatea cotidiană 
este practic suspendată. Pentru o bucată de vreme oamenii uită de grijiile lor, păşind în 
sărbătoare. Gesturile, cuvintele, muzica, dansul şi o infinită lume de obiecte, aparent 
arhicunoscute şi banale, sunt investite cu noi valenţe comunicaţionale, prin integrarea lor 
în structura ceremonialelor strămoşeşti. Timpul familiei şi al comunităţii începe să fie reglat 
de ritmul în care se succed marile evenimente ale Ajunului şi nopţii de revelion. Toate 
categoriile de vârstă sunt antrenate la „marea veghe dintre ani“. Nimeni nu are voie să 
doarmă pentru că este noaptea împăcărilor şi a tuturor „nebuniilor“. Este noaptea 
festinelor şi a pronosticurilor.  

Dr. Doina Ișfănoni 
 cercetător etnolog, istoric și teoretician de artă 
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Este noaptea divinaţiilor şi a vrăjilor de dragoste. Este noaptea când fetel încearcă, „să vadă“ 
chipul ursitului. Este noaptea când cerul se deschide, când animalele vorbesc, iar comorile 
ard. Dar, înainte de toate, este noaptea când pornesc cetele, crilele, părţile, benzile celor 
care umblă cu: Pluguşorul, Buhaiul, Capra, Căiuţii, Bungherii, Miniştrii, Împăraţii, Moşii şi 
Babele, Mirii şi Miresele, Arnăuţii şi Harapii, Dracii şi Îngerii, Urâţii şi Frumoşii, Jienii şi 
Codrenii. Aproape fără egal în ţară, datinile şi obiceiurile moldoveneşti practicate de Anul 
Nou aduc în atenţie cele mai originale şi spectaculoase forme de exprimare simbolică a 
haosului primordial, din care urmează a se naşte mult râvnita armonie universală. 
Pentru a descifra semnificaţiile conţinute în fiecare dintre obiceiurile populare care recurg la 
mască, ca principal mijloc de expresie şi comunicare, vom prezenta pe rând  Jocul Caprei și 
al  Cerbului, Jocul  Ursului și Jocul  Căiuţilor  împreună cu impresionantele lor alaiuri de  moși 
și babe,  urâți și frumoși.  Fiecare dintre aceste obiceiuri  are o  largă arie de răspândire  în 
Moldova, Muntenia şi Oltenia subcarpatică, iar diversitatea tipologică a măștilor zoomorfe și 
antropomorfe ilustrează creativitatea și originalitatea  țăranului român . 
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Jocul Caprei, Cerbului, Turcii sau Brezăii 

 
Indiferent de numele pe care-l poartă în diverse zone etnografice ale României – Cerb în 
Bucovina și Banat, Capra în Moldova, Muntenia și Oltenia, Turcă în  Transilvania și Brezaie în 
sudul  Munteniei – această mască zoomorfă este însemnul  definitoriu al obiceiului în care 
apare. În jurul ei migrează diverse personaje mascate – Ciobanii, Mirii şi Miresele,Vânătorii, 
Negustorii şi Jidanii, iar Moșul și Baba sunt cei care-i poartă de grijă. Capra este o prezenţă 
fascinatorie care se caracterizează printr-o vitalitate excesivă, reuşind să capaciteze întreaga 
asistenţă, prin dezinvoltura pantomimei (jocului) şi expresivitatea ţinutei sale. Muzicanţii cu 
fluierul, vioara sau acrodeonul, uneori formând chiar un mic taraf,  însoţesc  alaiul Caprei, 
cântându-i să joace. În dansul ei frenetic, îndemnată de Moș, la un moment dat, Capra 
începe să se clatine, dă semne de boală și cade fără suflare la pământ. Moşul încearcă 
disperat să o salveze, purtând un dialog straniu cu animalul. În cele din urmă, Capra moare, 
asemeni anului vechi. După mai multe eforturi – este  descântată de o Babă pricepută sau 
este  consultată de un doctor – Capra reînvie, spre bucuria tuturor, reluându-și dansul cu și 
mai multă însuflețire. Glumele, ironiile şi pantomima Caprei( simbolul timpului cel nou) îşi 
reiau cursul. Jocul vital al Caprei, din cadrul obiceiului cu acelaşi nume, se leagă de străvechi 
simboluri ale fertilităţii şi fecundităţii. În civilizaţiile orientale şi în Grecia antică, Capra este 
asimilată substanţei primordiale încă nemanifestate, din care urmează a se naşte timpul, 
asemeni noului an. Ea revarsă asupra pământului şi  
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vitelor rodnicia şi belşugul. În unele sate din Transilvania şi Bihor Turca însoțește cetele de 
colindători. Această formulă aduce în atenţie  sincretismul dintre două simboluri consacrate - 
colindatul şi jocurile cu măşti . Fiecare formă tradițională de manifestare umană evocă o 
direcţie dinstinctă de spiritualitate: feciorii interpretează o colindă, uneori cu text religios, iar 
Turca, expresie a fertilităţii şi prolificităţii,  străvechi simbol oriental al rodniciei şi belşugului, 
completează mesajul colindei, prin jocul ei frenetic. În timp ce se cântă colindele Turca,  
însoţită de un Vânător sau Moş mascați face tot felul de ghiduşii, necăjeşte femeile din 
asistenţă, cere plată de la gazde şi execută un dans exuberant. La un moment dat Turca este 
împuşcată şi cade răpusă la podea; substitutul plastic al zeului vegetaţiei este sacrificat, 
moare, pentru a putea să renască mult mai puternic. Prin eforturile Vânătorului şi Vătafului, 
Turca reînvie mult mai vioaie şi mai neastâmpărată. Bucuria este generală. Colindătorii îşi 
primesc darurile, le cinstesc prin urările specifice şi pornesc la o altă casă. 
 Masca-costum de Capra este  întruchiparea fantastică a unei fiinţe mitologice. 
Capul este prevăzut cu un bot acoperit cu blană de iepure, având maxilarul inferior mobil 
(„clămpănitor“) şi este prevăzută pe creștet cu două coarne naturale de capră sau are coarne 
confecționate din lemn. Între coarne se realizează o bogată podoabă din panglici colorate, 
mărgele de la fete, ciucuri multicolori din lână, oglinzi, busuioc, flori artificiale și plante veșnic 
verzi(iederă, buscus), toate țesute într-o compoziție multicoloră și fastuoasă. În vârful 
coarnelor se prind clopoței  sau zurgălăi, iar de falca inferioară, numită ţăcălie, se leagă un alt 
clopoțel și o bucată de blană. Oglinzile rotunde – una centrală sau trei oglinzi mai mici - sunt 
puse în linie, peste podoabele   capului (herbului). Trupul Caprei este realizat dintr-un covor 
(Suceava, Bistrița Năsăud) sau o bucată de pânză, peste care se cos ştergare şi batiste 
brodate, bete femeieşti cu mărgele (Bacău), şiruri succesive de „cordele“  
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(Neamţ) sau spice de stuf, aşezat „solzeşte“ (Botoşani, Suceava). În Vrancea şi în nordul 
Gorjului, Capra are trupul realizat din mai multe blănuri de capră, cusute între ele, pentru a-l 
acoperi integral pe flăcăul care joacă respectiva mască.  
La realizarea măştii costum de Capră fantezia creatoare a ţăranului român nu are limite. 
Astfel, în cadrul unei structuri rituale îndătinate se pot reuni cele mai diverse categorii de 
ţesături şi podoabe femeieşti. Ceea ce rămâne însă, mereu neschimbat şi viu în conştiinţa 
oamenilor, este Jocul ritual al Caprei, menit a aduce renaşterea perpetuă a vegetaţiei, 
rodnicia, belşugul și sănătatea, pentru toţi cei implicaţi în desfăşurarea acestui obicei: 
colindători şi gazde, deopotrivă. Din asemenea considerente Capra continuă să anime şi astăzi 
viaţa comunităţilor săteşti din Moldova, Muntenia şi Oltenia, amplificându-le clipele de 
satisfacție spirituală și bună dispoziție  petrecute la cumpăna dintre anii . 
  
Jocul Ursului 
 O altă prezenţă îndrăgită de săteni în cadrul obiceiurilor practicate la Anul Nou este 
Ursul. Puternic, impunător, violent şi uneori periculos prin cruzimea sa, ursul este animalul 
care s-a bucurat de o atenţie specială în mitologia românească. La geto-daci, ursul era 
considerat un animal sacru, învestit cu multiple virtuţi simbolice. El apărea în cultul lui 
Zamolxis, numele acestuia fiind derivat de la blana de urs (zalmos – blană de urs). 
 În credinţele populare româneşti, ursul continuă să fie expresia puterii, forţei, 
sănătăţii, fertilităţii şi renovării ciclice a timpului. Din bogatul simbolism al ursului, în Jocurile 
cu măşti de Urs s-au păstrat anumite comportamente ritualice care atestă perpetuarea 
acestor convingeri străvechi. Virtuţiile apotropaice ale Ursului sunt atestate de convingerea 
că : „acolo unde joacă ursul, rămâne locul curăţat“, adică  
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purificat de toate „farmecele, vrăjile şi făcăturile“, iar în respectiva casă „toate vor merge 
bine“. Acesta este unul dintre motivele pentru care și astăzi în satele moldoveneşti, 
persoanele care nu au fost colindate de ceata Ursului se simt frustrate şi chiar vulnerabile în 
faţa sorţii ce-i așteaptă în noul an. Puterile benefice (terapeutice) ale Ursului sunt probate şi 
de câteva practici ale medicinei magice. Pentru a scăpa de frică sau sperietură, trebuie să „fii 
afumat cu păr din blana Ursului“ care a jucat la Anul Nou. Pentru a realiza acest tratament, 
femeile fură şi acum câte un smoc din blana Ursului care joacă, păstrându-l ca remediu 
eficient al diverselor afecţiuni. Tot în scop terapeutic, la terminarea jocului, Urşii trebuie să 
cuprindă în braţe gazdele şi să le ridice de trei ori în sus sau „să le calce pe spinare“ 
deoarece în acest fel se vor tămădui şi vor fi apăraţi, peste an, de afecţiunile locomotorii 
(„durerile de şale“). 
 În desfăşurarea Jocului ritual al Ursului – etalare de forţă, vitalitate, dibăcie din 
partea celui ce poartă masca– există anumite secvenţe care evidenţiază mesajul credinţelor 
referitoare la urs, ca simbol al perpetuei regenerări vegetale. Rostogolirea Urşilor în cerc, 
bătutul urșilor de către Ursar, moartea Urșilor,  învierea miraculoasă a Urșilor  şi piramida 
Urşilor, redau metaforic succesiunea anotimpurilor care stau sub semnul acestui animal, 
capabil să învingă iarna şi să ştie când vine, cu adevărat, primăvara.  De ziua ursului, la 2 
februarie – Stretenia în calendarul creștin – ursul este un adevărat barometru care anunță 
venirea primăverii sau continuarea iernii prin  comportamentul său: dacă își vede umbra 
când  iese din bârlog,  atunci vremea va fi rea, iarna nu s-a terminat. 
 În majoritatea localităţilor Moldovei, Jocul ursului este atestat în documentele 
secolelor trecute ca fiind un obicei foarte puternic în satele din zonele de şes şi colinare, iar 
în regiunile monatne, el este doar o apariţie singulară, între celelalte personaje mascate. 
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Desprinşi parcă din legendă, plini de forţă şi vitalitate, monumentali prin dimensiuni, dar 
extrem de agili şi rapizi în mişcări, Urşii stârnesc un fior de teamă dar şi de maximă atracţie 
atunci când apar pe uliţele satelor şi în gospodările oamenilor. Indiferent de structura cetelor - 
nuclee ceremoniale formate din 1-2 Urși, Ursar/Căldărar și muzicant sau grupări complexe, tip 
Malancă, care pot ajunge la 80-100 de persoane - şi de multitudinea mascaților care 
gravitează în jurul Urșilor, totdeauna aceștia sunt „punctul forte“ al respectivei cete. Jocul 
Urşilor (3-5-6 sau chiar 8 măşti) este comandat de un Ursar : personaj fără mască pe figură, 
dar îmbrăcat cu cele mai bizare veşminte şi cu un ingenios coif în cap. Ursarul îndeamnă Urşii 
să se mişte în rimul unei melodii din repertoriul melosului local (Ursăreasca, Mărunţica). În 
mână el are doba/ ciurul pe care o bate cu frenezie pentru a atrage atenţia asistenţei asupra 
unor momente de maximă importanţă. Jocul măştilor de Urs solicită din partea tinerilor 
bărbați care le poartă calităţi fizice deosebite: forţă, vitalitate, rezistenţă şi o alură 
impunătoare. Cine dorea să fie Urs la Anul Nou trebuia să-şi dovedească toate aceste calităţi 
în faţa cetei deoarece, uneori, de el depindea soarta întregului grup. Dacă  două cete se 
întâlneau, Urşii trebuiau să se întreacă între ei, să joace până unul dintre ei cădea  epuizat și 
abandona jocul. Ceata Ursului învingător obţinea astfel dreptul de a colinda şi zona pe care o 
avea cealaltă trupă. Era rușine în comunitate când la aceste combateri cum se numesc ele pe 
Valea Trotușului(Bacău) o ceată renunța la colindat pentru că nu a avut Urşi puternici. 
 Spectaculozitatea şi ingenioziotatea costumaţiilor de Urs aduc în atenţie o mare 
diversiune tipologică de forme. Cea mai veche modalitate de obţinere a măştii este cea care 
provine  din însăşi blana animalului, jupuită şi tăbăcită cu cap cu tot. Jucătorul măştii este 
complet acoperit, imitând mersul biped al animalului şi gesturile acestuia (Bacău). O altă 
categorie de măşti se confecţionează din piei de oaie, care imită blana  
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ursului (brun sau negru). Aceste măști se asamblează pe purtător fiind compuse dintr-un 
cojoc întors pe dos şi nişte pantaloni vechi peste care se cos piei de oaie („meşine“); pe 
cap se pune o mască care imită capul Ursului cu bot, ochi, urechi împodobite cu ciucurii 
roșii din lână (Suceava, Iași, Vrancea). Un alt tip de mască, cu totul singular, apare prin 
satele de lângă Gura Humorului. Aceasta se lucrează din funii de paie răsucite şi cusute pe 
un suport textil, de obicei o salopetă veche. 
  O altă variantă a măștii costum de Urs  se confecționează din spice de stuf cusute 
cu dibăcie în șiruri solzite(unele peste altele) pe o salopetă veche sau altă haină(Botoşani, 
Iaşi). 
Jocul Căiuţilor 
 Jocul Căiuţilor  este un alt obicei practicat în noaptea de 31 decembrie spre 1 
ianuarie, care evocă în contextul sărbătorilor de iarnă un alt străvechi simbol, puternic 
mitologizat în tradiţiile româneşti şi universale. Frumos, agil, sprinten, dar şi foarte nervos 
şi imprevizibil în mişcările sale, calul este un animal îndrăgit de săteni. El reprezintă pentru 
ţărani, nu numai un trăgător de elită, un animal de fală, ci şi expresia unui simbolism 
extrem de complex. Din perspectiva credinţelor arhaice, calul este deopotrivă simbolul 
vieţii tumultoase şi al morţii. El se leagă de viaţa care ţâşneşte ca sângele în vine, de 
tinereţea plenară şi mereu învingătoare, iar pe de altă parte, este considerat stăpânul 
adâncurilor întunecate ale pământurilor şi mărilor. Tot calul se înalţă la ceruri, în plină 
lumină, devenind Cal solar şi expresie a instinctului stăpânit, strunit şi sublimat conform 
ordinii dorite. În dualitatea sa simbolică, Calul are ca imagine  permanenta mişcare. El este 
călăuza omului dar şi a sufletelor care merg spre lumea cealaltă (funcţie psihopompă). 
Calul, ca şi omul, este îmbinarea dintre raţiune şi instinct, dintre împăcare şi conflict. Din 
aceste convingeri apare credinţa că între  16 



cal şi călăreţ trebuie să fie o legătură indestructibilă de armonie ; omul intuieşte instinctul 
animalului, iar acesta simte voinţa omului. 
 În cadrul obiceiurilor tradiţionale de Anul Nou, Jocul Căiuţilor este practicat ca 
expresie a acestor motivaţii simbolice dar şi pentru spectaculozitatea dansului interpretat de 
purtătorii măştilor de Căiuţi. Tinerii aleşi să poarte aceste costumaţii rituale trebuie să fie 
excelenţi dansatori şi cunoscători desăvârşiţi ai repertoriului coregrafic local, deoarece ei, 
conform credinţelor străvechi, sunt călăreţii  care exprimă vitalitatea şi forţa tinereţii plenare. 
Prin virtuozitatea şi exuberanţa  dansului, prin cunoaşterea perfectă a mișcărilor, prin 
sincronul perfect dintre ritmul muzical, gestică și mișcare coregrafică Jocul Căiuților  
reprezintă unul din momentele mult așteptate de săteni. Cei mai vestiţi dansatori ai Căiuților 
provin din localitățile Dolheşti, Zvoriştea, Hârtop şi Fântânele, judeţul Suceava, din Tudora, 
Flămânzi şi Vorona, judeţul Botoşani, Răcăciuni, Pârjol, judeţul Bacău, Borlești, judeţul Neamţ 
şi Piscu Crăsani, judeţul Ialomiţa. În fiecare dintre aceste localităţi  Jocul Căiuţilor se execută în 
cerc sau în linie – faţă în faţă – feciorii întrecându-se în adevărate „şarje de cavalerie“, sub 
comanda unui Căpitan. 
 Masca Căiuţilor se realizează diferit de la o zonă etnografică la alta. Capul calului 
este în toate zonele sculptat din lemn, împreună cu gâtul, într-o manieră cât mai naturalistă 
cu putinţă. Gâtul este prevăzut cu coamă şi acoperit cu pânză colorată (albă, roşie sau 
neagră). Peste pânză se aplică oglinzi, mărgele, panglici multicolore, flori naturale şi artificiale, 
beteală, ciucuri din lână  și alte podoabe. Pentru a fi purtat în timpul jocului capul Calului  este 
fixat într-un suport de lemn – o covată găurită la mijloc sau două obezi/cercuri din lemn – care 
se prind pe talia dansatorului și se acoperă cu un covor sau o fustă albă din pânză. Pe 
ţesăturile de pe trupul Caluțului se cos diverse elemente decorative (batiste, panglici, ştergare 
brodate etc.). Pentru un plus de siguranţă în  17 



timpul jocului capul calului este prevăzut cu un frâu realizat din bete ţesute(cingători 
femeiești bogat decorate) sau curele, care se trec pe după gâtul dansatorului. O menţiune 
specială se cuvine Căiuţilor  din comuna Boroia, judeţul Suceava. În această localitate masca 
de căluțl este  redusă la o simplă maschetă(cap de cal) care se pune pe capul jucătorilor - caz 
unic în ţară. 
  
Dialogul  Urâţilor cu Frumoşii 
 O altă categorie de măşti şi costume rituale amplu reprezentate în obiceiurile de 
Anul Nou sunt Urâţii. Prin intermediul măştilor de cap sunt evidenţiate într-o manieră 
originală şi expresivă, caricaturală, cele mai urâte şi respingătoare racile ale caracterului 
uman. Elementele definitorii ale fizionomiei – ochii, nasul, gura, urechile şi părul – sunt 
ingenios metamorfozate pentru a întruchipa bătrâneţea (Moşii, Moşnegii, Babele), identitatea 
etnică (ţigani, evrei, turci, cazaci, armeni), specificul unor profesiuni (negustor, doctor, felcer, 
pădurar) şi, nu în ultimul rând, Moartea şi Dracii. Fiecare dintre aceste personaje poartă măşti 
hidoase şi veşminte cât mai bizar asortate. În timpul colindatului, Urâţii formează un fel de 
grupuri independente care au rolul de a capacita asistenţa şi a crea bună dispoziţie. Când 
Urâții fac parte din grupul reunit al urătorilor numit în Moldova Malancă, conducătorul 
acestei grupări Căpitanul sau Calfa Mălăncii  este nevoit să facă apel la autoritatea sa pentru a 
determina Urâții să nu mai facă  cele mai neaşteptate pozne şi ghiduşii. Ei umblă prin cămările 
și podurile caselor după slănină si cârnați, fură gospodinelor oalele cu sarmale si piftii. 
 În opoziţie cu grupurile de Urâţi, în obiceiurile bucovinene apar Frumoşii. Sub aceste 
nume sunt identificate costumaţiile ceremoniale de Împărat,Ministru, General, Jandarm şi 
Bungher. Facem cuvenita precizare că Frumoşii reprezintă o apariţie mai târzie în cadrul 
obiceiurilor practicate de Anul Nou în Bucovina. Multe dintre aceste  18 



costumaţii reprezintă un mod de ironizare a autorităţilor din fostul Imperiu Austro-Ungar. Cele 
mai frumoase costumaţii de Frumoşi apar la Bosanci, Câmpulung Moldovenesc, Udeşti, 
Reuseni, Ruşi-Mânăstioara şi mai recent în Poieni-Udeşti. În ceea ce priveşte modul de 
compunere al ţinutei pentru reprezentarea rangurilor de Împăraţi, Miniştri, Generali  şi 
Jandarmi  nu sunt efectuate diferenţe: toţi poartă uniforme militare (sau CFR) peste care sunt 
aplicate numeroase şiruri de decoraţii, despărţite de benzi decorative sau cu franjuri 
(pasmanterii aurii şi argintii), au epoleţi din carton şi alte multe fireturi specifice ţinutelor 
militare de paradă. Însemnul distinctiv al Frumoşilor sunt ceacurile (coifurile) lucrate din pene 
de gâscă vopsite. Rangul fiecărui personaj este identificat după culoarea acestor podoabe: 
verde pentru Împăraţi, portocaliu pentru Miniştri şi negru pentru Generali. Originală şi 
ingenios realizată, această podoabă este un element de fală pentru feciorul care o poartă. Ea 
conferă distincţie şi eleganţă ţinutei. Cu ani în urmă, tânărul care dorea să se facă Frumos la 
Anul Nou trebuia să-şi exprime public dorinţa şi numai după ce era acceptat de comunitate 
putea să-şi îndeplinească visul. Tinerii travestiţi în Frumoşi trebuiau să provină din familii cu 
bună reputaţie în sat, să aibă un comportament exemplar, să fie frumoşi fizic și din punct de 
vedere al caracterului. De asemenea ei trebuiau să cunoască perfect dansurile din zonă. Toate 
aceste calităţi erau impuse de faptul că pentru realizarea costumaţiei ceremoniale a unui 
Frumos contribuia, într-un fel sau altul, o mare parte dintre săteni: unii gospodari ofereau 
medalii – precizăm că erau necesare aproximativ 110-120 de medalii pentru fiecare veston -, 
alţii uniforme militare, fetele dădeau panglicile şi podoabele, inclusiv contribuiau la montarea 
acestora, iar alte persoane ofereau ceacurile sau se angajau să le lucreze. 
  În cazul Bungherilor(numele lor vine de la nasturii metalici cu care se împodobeau 
curelele) costumaţia este apropiată de cea a Împăraţilor şi a Miniştrilor(poartă tot o uniformă 
militară) dar au ca semne distincte  
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diagonalele din curele cu „bumbi“, adică nasturi metalici, strălucitori. Curelele pot avea până 
la 300 de nasturi prinşi de ele, iar fixarea lor pe torace se face asemănător unei platoşe. 
Pantalonii Bungherilor sunt albi cu vipuşcă roşie. Pe cap poartă ceacul cu pene de cocoş în 
vârf, confecţionat nu din pene de gâscă, ci din hârtie creponată tăiată fâşii,  cusute pe un 
support de carton, în registre succesive. Dacă nu au ceac, feciorul poartă căciulă neagră 
încinsă cu „brâuşor de mărgele“.  
În cadrul obiceiurilor de Anul Nou, Frumoşii apar ca nuclee distincte în cadrul cetelor 
complexe, de tipul Malancă. Lor le revin momente speciale în care execută dansuri locale, 
dar şi un joc numit Craizăr sau Craizărul, care face aluzie ironică la adresa foştilor demnitari-
militari austrieci. 
 Alături de aceste categorii de Frumoşi, Moldovei îi sunt specifice şi alte tipuri de 
personaje mascate, cum ar fi : Irozii, Damele, Căpitanii, Domnii călare şi Domnii pe jos, 
precum şi unele personaje migrate din teatrul popular, Jienii, Codrenii etc. 
Succesiunea trupelor de mascați toată noaptea de Revelion, până în zorii zilei de Sfântul 
Vasile, asigură gospodarilor buna dispoziție. Uneori, cetelor de urători li se adaugă câte un 
mascat şi din familiile colindate deoarece, mai persistă în Moldova și astăzi obiceiul ca 
oamenii să se mascheze la Anul Nou pentru a merge la rude şi vecini să le ureze sănătate şi 
belşug. Practic, până dimineaţa, aproape tot satul este pe drum. 
Analizând  Jocurile cu măști  practicate în satele româneşti  la cumpăna dintre ani (31 
decembrie –1 ianuarie),  constatăm că de la o perioadă istorică la alta, structurile 
ceremoniale impuse de practicarea ciclică a obiceiurilor a dus la perpetuarea unor străvechi 
simboluri ale mitologiei româneşti, dar şi la afirmarea creativităţii ţăranilor noştri. Din cele 
mai diverse şi banale elemente ale vieţii cotidiene ei au conceput ansambluri de forme 
expresive, de mare originalitate plastică, cu  20 



trăsături artistice inconfundabile în context european. Instruit la „şcoala tradiţiei“ ţăranul şi-a 
întipărit în minte, prin repetarea îndătinată a obiceiurilor, sensul arhaicelor simboluri, 
conferindu-le de fiecare dată o alură nouă, prin mijloace de expresie alese în ton cu „vremea” 
şi gustul fiecărei generaţii. Aceasta este „taina“ incredibilei conservări a unor străvechi 
simboluri, în structura ceremonială a jocurilor cu măști din România. 
  
                  Dr. Doina Ișfănoni 
 cercetător etnolog, istoric și teoretician de artă 
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Games with masks in Romania 
    At the turn of the year, you are greeted by a unique atmosphere, of intense emotional 
experience, created through the customs and habits in which the mask occupies a main 
place. 
 
     The time of the family and the community begins to be regulated by the rhythm in 
which the great events of Christmas Eve and New Year's Eve succeed each other.  No one 
is allowed to sleep because it is the night of reconciliation and 
'crazy', the night when the girls try to see their future groom, when the sky opens, the 
animals talk, and the treasures burn. 
     But, first of all, it is night when the children first start caroling, then the groups of 
young people. 
     The game of the goat is linked to ancient symbols of fertility and fecundity. 
     In Eastern civilizations and in ancient Greece, the goat is assimilated to the primordial 
substance from which time is born, like the new year. 
The Goat Costume Mask is the fantastic embodiment of a mythological being. 
The ritual game of the Goat is meant to bring the perpetual rebirth of vegetation, 
fruitfulness, abundance and health for all those involved in the development of this 
custom, carolers and hosts. 
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Trei Crăciunuri de altă dată. 

Dr. Sorin Cristescu 

  

Nicolae Petrașcu, născut ca Nicolae Petrovici la 
5/17 decembrie 1859, la Tecuci, decedat la 24 mai 
1944, la București, a fost un diplomat, scriitor, 
memorialist, publicist, istoric de artă și critic de 
artă și literar român. A fost fratele celebrului Pictor 
Gheorghe Petrașcu (1872 – 1949). 

Ca elev, a încercat să publice la Convorbiri literare, dar fără succes. În anii de studenție a 
frecventat seratele de la „Intim club” unde a cunoscut pe câțiva dintre scriitorii 
marcanți ai epocii, printre care pe Duiliu Zamfirescu, de care l-a legat o statornică 
prietenie. În anul 1879, are loc debutul său literar, prin versuri publicate în revista 
ieșeană  
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Nicolae Petrașcu  



Jurnalu pentru toți. În 1883, este introdus la ședințele din București ale Junimii.  
La recomandarea lui  Titu Maiorescu, a ținut, începând din 1892, un curs facultativ de 
istoria literaturii române la Universitatea din București. A colaborat cu articole la ziarul 
Constituționalul, în care a sprijinit idealurile politice ale Junimii. Treptat se va desprinde 
însă de principiile literare și politice ale acestei grupări. A publicat articole pe teme 
diverse și critică literară în Convorbiri literare, Revista pentru istorie, arheologie și 
filologie, Ateneul român, Vieața nouă, Viața socială. Pentru scurt timp, a fost redactor 
al revistei Convorbiri literare.  
Împreună cu Dumitru C. Ollănescu ”Ascanio”, a întemeiat societatea „Amicii literaturii și 
artei române”. Începând din noiembrie 1896, a editat și a condus revista  Literatură și 
artă română, care a apărut până în 1910. În anii 30 a fost unul din apreciații 
conferențiari la Societatea de Radio (o conferință în 1931; trei conferințe în 1932; patru 
conferințe în 1933; 16 conferințe în 1934; nouă conferințe în 1935).  
Opera sa cea mai importantă o reprezintă galeria de portrete Icoane de lumină (1934 – 
1941) din volumul II selectăm capitolul Crăciunuri de altă dată. Cu părinții. La 
Maiorescu. La Elena Oteteleșanu. 
Despre părinții săi Nicolae Petrașcu a scris că erau „... oameni fără vreo învățătură, 
neștiind să vorbească decât românește, dar, în mijlocul  
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lor, oameni de seamă, recunoscuți printr-o moralitate exemplară”. Tatăl, Costache 
Petrovici, era poreclit de prieteni Proorocul deoarece prevestea starea vremii. El era 
originar din orașul Focșani și se stabilise la Tecuci ca urmare a căsătoriei sale cu Elena, 
născută Bițu-Dimitriu. „... El era un un om brun, potrivit la statură, înțelept și 
cumpănit în toate faptele și vorbele lui, îngrijit la îmbrăcăminte, cu o dorință 
arzătoare de a-și învăța copiii cartea”. Ocupația lui era agricultura, în afară de via de la 
Nicorești mai avea o moșie de 200 de fălci la Boghești, pe valea Zeletinului, care se 
alfa la circa cinci ore cu trăsura de Tecuci1. Pentru vârsta părinților cităm din actul de 
naștere al fiului lor, Gheorghe Petrașcu: ”Din registru actelor de născuți pe anul una-
mie-opt-sute șepte zeci și două nr. 294 Actu de nascere din anul una-mie-opt-sute-
șepte zeci și două luna noembrie în două zeci stil vechiu și decembrie în două zile 
stilu nou ora zece antemeridiane. Act de nașceri a copilului Gheorghi Petroviciu 
religia ortodoxu secsul masculin născut eri ora zece din noapte la casa părinților sei 
suburbia podul de piatră colore galbenă fiu al lui D-lui Costache Petroviciu etatia 
cincizeci ani profesia agricol și D-nei Elena Petroviciu etatia trei zeci și două ani 
profesia de case.” 
În primul Crăciun descris, Nicolae Petrașcu realizează o duioasă evocare a căminului 
părintesc: 
”Cu părinții. 
1Nicolae Petrașcu, Biografia mea, în I. E. Torouțiu, Studii și documente literare, vol. VI, 1938, pag. 
105, și Vasile Florea, Petrașcu, Editura Meridiane, București, 1989, pag. 7. 
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Suntem într’un orășel de provincie moldovenească – e mult de atunci - într’o casă 
patriarhală de agricultor gospodar, pusă în mijlocul unei ogrăzi mari, bătută de soare, cu 
grădină de meri și caiși la spate, cu bucătărie de vară la distanță, cu grajd, șură, hambar 
și pivniță, înșirate pe lângă gard ici-colo, cu fântână la câțiva pași dela poartă în calea 
trecătorilor, o casă albă cu opt stâlpi în față strejuind un cerdac lung, de pe care se vede 
la stânga scurgându-se, între maluri oable, apa târgului, licărind în vălurele argintii. În 
jurul ei domnește un aer curat, subțiat de o adiere răcoroasă care vine dinspre apă și 
liniște dumnezeiască. Nu se aude decât doar dimineața glasul vizitiului țesălând caii, 
cântând încet și tărăgănat câmtecul lui obicinuit, 
Cântă cucu’n deal pe viță 
Iese mândra în portiță. 
și lătratul rar al câinelui din lanț de lângă șură. 
E a treia zi de Crăciun, aproape de aprinsul lumânărilor. Prin străzile alăturate încep să 
răsune glasurile cristaline ale colindătorilor. Pe ferestrele luminate ale casei se vede din 
timp în timp, câte o umbră întretăind lumina. Stăpânii casei, Conu Costache, căruia-i mai 
zic copiii și Proorocu, și Coana Ilenuța, cu cei doi copii mai mari, fuseseră dimineața la 
biserică, la Sf. Nicolai, ascultaseră, smeriți, sfânta leturghie, bolborosită de Popa 
Gheorghe, și glasul frumos al pisaltului Grigore dela strana din dreapta, vestit mai ales în 
Primăvară dulce, fiul meu prea dulce, 
din Vinerea patimilor, auziseră, la sfintele daruri, pe Costache Bogatu din strana lui 
zicând tare, în mijlocul tăcerii, ”Dă-ne Doamne”, stătuseră ca totdeauna până la datul 
naforei, se întorseseră acasă, mai robotiseră câteceva în timpul zilei,  
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și acum, îmbrăcați de sărbătoare, Coana Ilenuța în rochie neagră, de lustrin, creață, 
cu guleraș de dantelă, Conu Costache cu gheroc de perevin *?+, așteaptă câțiva 
prieteni ca să petreacă seara asta de Crăciun, Crăciun cu nămeți mari și cu pârtii 
printre ei în toate părțile. 
În camera de la mijloc, masa e întinsă cu scaune de paie pe lângă ea, cu tacâmuri și 
cu o pomieră mare de cristal, plină de mere și portocale aduse de departe. Pereții 
albi, dați cu var, și, nu numai deasupra canapelei, la răsărit, icoanele de argint ale 
Maicei precista și ale Sf-ului Nicolai, prinse pe o năframă vișinie, cusută cu altițe și 
cu candela aprinsă dinaintea lor. În aer, o mireasmă sfântă. 
Pe canapea, Coana Ilenuța, cu copilul cel de vreo 6 ani, căruia-i netezește mâinile, 
zice lui bărbată-său care stă în picioare mai lângă sobă mirosindo portoicală: - 
”Vasilică2, copilul lui Dumnezeu… da, d-lui, d. Nicu, arătând cu sprâncenele spre cel 
de vreo 10 ani, zice că-i mare… nu vrea s’asculte.” Conu Costache, om de un 
optimism instinctiv și sentimental, chemând copilul lângă el și privindu-l de 
aproape, îl mângâie duios pe păr și zice cu o nuanță de siguranță în glas: - ”Eu nu 
cred că-i așa, el e cuminte... și o să-i ajute Dumnezeu”, - vorbe care i se coboară în 
suflet copilului ca o fericire cerească de-i dau lacrimile. Mă-sei i se face milă și-i 
zâmbește și ea iertându-l. 

2 Vasile Petrașcu (n. 1863 – 19?), fratele artistului, a urmat cursurile liceului din Bârlad după care 
s-a înscris la Facultatea de Medicină din București. A avut o frumoasă carieră ca medic 
al Primăriei orașului București, vezi Vasile Florea, Petrașcu, Editura Meridiane, București, 1989, 
pag. 77. 
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Deodată se aud zurgălăii unei sănii afară, făcând ocolul ogrăzii și trăgând la scară. Coana 
Ilenuța se scoală în picioare și privește pe geam. Doi musafiri deschid ușa. 
Cumătrul Vasile Mănăstireanu, vecin de suhat, om scurt și gros, cu capul mare, vânăt de 
roș, care râde într’una și de orice: - Intrând și frecând-și mâinile: - Gerul lui Marcoci3, 
Coane Costache, ha, ha, ha! Îți îngheață limba în gură, ha, ha, ha!, - și Coana Tinca 
Mănăstireanca, cu rochia ca cenușa, c’o fundă roșie la gât și 
cu ticul cuvântului ”Întrucâtva”. – ”Ai fost astăzi la biserică, Coană Tinco? – Întrucâtva”. 
După ei, sania Coanei Săftica Dobrovici, care le botezase copilul cel mare, cu bărbată-său, 
Ivăncică, om tăcut, dând răspunsuri cu câte un proverb, pe care îl pune unde nu se prea 
potrivește. Coana Săftica, femeie guralivă și deșteaptă, cu alunița pe nas și cu mâna 
dreaptă totdeauna într’un gest. Copiii sărută mâna, sunt sărutați și primesc cadou câte un 
ban de argint. În sfârșit, sosește pe jos și  

3Unul din miturile despre „iarna cea mare”, similare la români cu iarna lui Marcusa (Malcoci) – (D. 
Papacostea, Balada Crivăţului, în Revista Fundaţiilor Regale, nr. 8, Anul X din 1 august 1943) – ce semnifică 
pericolul, pieirea lumii prin ger. Realitatea legendei, răspândită sub diverse variante în multe colţuri 
friguroase ale lumii, ţine desigur de crivăţul cumplit care se-abate asupra naturii, iar în denumirea folosită 
în baladele româneşti şi balcanice există chiar un personaj real ce se chema Malcoci/Marcoş/Marcoş Paşa, 
identificat de etnologi ca Malkoçoğlu Bali Bey (1495-1555), cunoscut şi sub numele de Malkoç Bey/Balim 
Malcozogli, fost comandant şi guvernator militar otoman în slujba lui Suleiman Magnificul. Legenda spune 
că, în campania din Polonia, în atacul asupra localităţii Przemyśl, Malcoci a murit din cauza frigului. Acesta 
a dat ordin soldaţilor să spintece burţile cailor, să le scoată măruntaiele pentru a se încălzi la căldura 
trupului lor, dar aceştia, om şi animal, au îngheţat pe loc. Caii sfârtecaţi au devenit sicriele soldaţilor, după 
cum spune balada: “În coşciuguri că intra/Şi mai rău că îngheţa”. 
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Marghiolița, nepoata lui Conu Costache, făptură blândă și delicată, cu chitara pe sub 
paltonaș, însoțită de frate-său Tache, ajutor de grefier, frumușel și spiriduș. 
Cucoanele se hiritisesc urându-și ani mulți și fericiți, se așează pe scaune și își vorbesc de 
ale gospodăriei, de ce au tăiat de Crăciun, - sumedenii de vietăți casnice – de murături, de 
cloștile puse în primăvară și de o întâmplare deacum câteva zile, când în biserica Sf. Nicolai, 
în fața iconostasului, Sultana lui Hristodor Ghebosu smulsese de pe umerii fetei Vancului 
șalul pe care i-l împrumutase cu o zi mai înainte, strigând în fața lumii: - ”Aista-i șalul meu”, 
voind s’o facă de râs, fiindcă-i păruse că făcea ochi dulci bărbatu-său, Hristodor. Bărbați 
vorbesc de iarna grea care le făgăduește recoltă bună, mai bună decât ce de an și își aduc 
aminte de ziua de Sf. Gheorghe trecut, când se duseseră la țară, la Mânăstireni, ca să facă 
pe Sf. Gheorghe pe iarbă verde, și când veni peste noapte un viscol de cele muscălești de 
răscoli vitele din staul gonindu-le prin satele vecine. 
După ce sorbiră câte un pahar de drojdie, Coana Ilenuța le zise: - ”Ia poftim boeri la masă 
că vi s’o fi pus soarele drept inimă cu gerul de-afară!” 
Ei se apropiară de masă, se așezară încet desfăcând șervetele, în vreme ce o farfurie mare 
cu sărmăluțe, împrăștiind aburi, e pusă drept la mijlocul mesii. Cucoanele își fac semnul 
crucii, unele întorcându-se spre icoane. 
Dar n’apucară bine să înceapă a lua din bucate, și se ivește la fereastră o stea cu clopoței 
cântând: 
Stea frumoasă, luminoasă 
Dela Dumnezeu trimeasă, 
apoi alta cu ”Trei Crai dela Răsărit”, și o a treia cu ”Florile dalbe”. Conu Costache își făcuse 
grămăgioara de gologani din care trimete câte doi-trei colindătorilor.  
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Când vin însă băieții Pisaltului Grigore, sunt chemați înăuntru să cânte. Glasul lor fraged și 
dulce li se pare lor că vine din înălțimi prevestind parcă ceva nedeslușit. E într’adevăr în 
cântecul lor îngeresc, în candoarea cuvintelor lor: ”Mititel și’nfățeșel, (Fașa-i dalbă de 
mătase, Scuticel de bumbăcel) Legănel de aurel...” un farmec mistic care li se pogoară în 
suflete ca o rază de fericire sfântă. Pentru ei Mântuitorul Lumei se născuse în ieslea dela 
Betleem și magii călăuziți de stea vestesc lumii întregi. Legenda e în sângele și în fibrele lor și 
de aceea, la auzul ei, ei o înțeleg, rămân mișcați, înfiorați, vrăjiți. 
În plenitudinea mulțumirilor, după ce pun la cale și purcelul fript cu mărul în gură și feliile de 
cozonac moldovenesc cu stafide roșii, mici, fără sâmbure, și crescut cât snopul – orgoliul 
gospodinelor – și după ciocniri de pahare cu vin roș de Nicorești care a duce a viorele, simt 
nevoia cântecelor de lume, și, la un semn al lui Conu Costache, Marghiolița își drege glasul și 
începe să cânte acompaniindu-se cu chitara, ținându-i isonul încet, Conu Costache, melodia 
nostalgică de tinerețe: 
De-aș fi, iubito, gingașa floare, 
Ce crește’n vale lângă pârâu, 
Mi-aș da și roua și mândrul soare, 
Pe-o rază dulce din ochiul tău... 
Ea-i transportă pe toți. N’or fi având și oamenii aceștia suferințele lor, neplăcerile lor, 
tristețile lor? De sigur, da. Dar credința în Cel de Sus îi întărește. Fiecare e mulțumit de soarta 
lui. Viața li se pare frumoasă, pacinică, senină. E un Crăciun al credinței,  al credinței vii și 
sfinte.”4 

4Nicolae Petrașcu, Icoane de lumină, București, 1937, vol. II, pp. 219 – 224. 
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În al doilea Crăciun, Nicolae Petrașcu ne înfățișează elita intelectuală a Bucureștilor după 
războiul de independență: 
”Trec mai mulți ani de atunci. 
Suntem în București, în strada Mercur nr. 1, astăzi Dimitrie Sturdza, în casa lui Maiorescu5. 
Școlarul de odinioară din provincia moldovenească, acum student universitar putuse 
pătrunde până acolo și asistă la o serată literară a cercului Junimei bucureștene, căzută 
tocmai într-un ajun de Crăciun. 
În sala luminată frumos, cu pereții nourii, pe cari sunt fixate în loc de icoane, busturile 
filosofilor – Kant, Schopenhauer, Descartes, Hegel – d-na Clara Maiorescu, d-ra Livia 
Maiorescu, înaltă și zveltă, întrupând parcă inteligența, și Maiorescu, într-un fotoliu 
legănător, cu țigareta de chihlimbar între degete, senin și vorbind parcă și când tace, au în 
jurul lor vreo douăsprezece persoane: Zizin Cantacuzino6, traducătorul în franțuzește al lui 
Schopenhauer, un colos, zbârcit și  

5Pe strada Mercur a locuit și D.A. Strudza și după Războiul de Întregire strada a primit numele 
acestuia. Titu Maiorescu și prima sa soție, Clara (născută Kremnitz 1839- 1890) împreună cu fiica lor 
Livia (1863 – 1946) s-au mutat acolo în 1878, așa că ar putea fi chiar primul Crăciun petrecut de ei 
acolo: 24 decembrie 1878. 
6 Ioan Alexandru Cantacuzino zis Zizin (1829 – 1899) om politic și literat român Devine la 1857 
ministru, la 20 octombrie 1858 îl înlocuiește pe Ștefan Catargiu în căimăcămia de trei, iar între 2 
februarie - 20 aprilie 1870 este Ministru de Finanțe, la 1870 agent diplomatic la Paris, apoi la Belgrad, 
în 1872 Director General al Teatrelor din România. A fost primul traducător în franceză al aforismelor 
lui Schopenhauer Aphorismes sur la sagesse dans la vie (Aphorismen zur Lebensweisheit) și al operei 
sale principale Lumea ca voință și reprezentare. (Le monde comme volonté et comme représentation, 
Editura Socec, București, 1885). 
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rigid, Alexandru Odobescu, Apolonul îmbătrânit, Hașdeu, cu contrastul dintre privirea lui 
Mefisto poznaș și barba lui de patriarh, Iacob Negruzzi, Slavici, 
Caragiale, Theodor Burada, Vlăhuță și alții, mai toți somități ale cugetării 
românești de atunci. Printre persoanele întârziate, apare în ușă d-na Cleopatra Lecca7, 
fiica pictorului Lecca, acea Mona Lisa Gioconda a versurilor Pe lângă plopii fără soț. D-na 
Lecca e acum o persoană de treizeci și cinci de ani, potrivită de statură și mai ales blândă 
și cuminte ca o cadră. 
Într-un moment, d-șoara Maiorescu introduce pe ușa salonului o masă pe care e o cutie 
mare de păpuși îmbrăcate de ea. Slavici scoate de sub masă o tobă și începe s-o bată, 
anunțând spectacolul. Caragiale, cu niște schime reci, se duce în dosul mesii, desface 
cutia și așează păpușele la locurile lor, mișcându-le ca pe niște personagii de scenă8 și 
citind dialogurile lor dintr-un Vicleim popular. Legenda creștină, simplă și naivă se 
reduce, cum se știe, la teama lui Irod de a se naște alt împărat în împărăția Iudeei lui și 
goana-i împotriva tuturor copiilor nou-născuți. Caragiale pune toată arta lui de actor ca 
să diferențieze și să caracterizeze personagiile prin felul lor de a vorbi; Irod cu un glas 
imperios și detunător, ostașul, hotărât deși supus împăratului, magul Baltazar, scump la 
grai și tăinuit, ca un mare cărturar, ciobanul ca un bătrân, sfătos și glumeț, și așa mai 
departe. Legenda ține trei sferturi de ceas. E ascultată fără emoții, dar adâncită cu 
gândirea, și, după ea, urmează observații și comentarii din partea celor de față: Hașdeu și 
Odobescu legând legendele noastre cu vechi obârșii grecești și românești, cu Huniazii, cu  

7 Cleopatra Lecca (1837 – 1900) fiica pictorului 
8 Același gen de preocupări cu teatrul de păpuși la copilul Goethe, Poezie și Adevăr. 
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tribunii și prefecții romani, Maiorescu atingând filosofia puterii legendelor cu citații 
luminoase din Goethe, Theodor Burada9 zicâ nd că așteptăm și noi un Grieg10 care să 
întrunească motivele originale ale colindelor într-o operă de ansamblu impunătoare și toți 
sunt de părere că aceste legende trebuiesc păstrate ca un tezaur sufletesc național. 
Pe la 11 ceasuri Maiorescu trece în bibliotecă și scoate câteva numere din Convorbiri11 cu 
aforismele lui Schopenhauer, traduse de el prin 1872. Desfăcând un număr, el zice: O să 
tipăresc în volum aforismele lui Schopenhauer, prefăcând traducerea prea literală a primei 
încercări. Schopenhauer e, după mine, filosoful  care, chiar când nu-l adopți ca idei, cum nu-l 
adopt nici eu, prin studierea lui rămâne de  mare folos… 

  
9 Teodor T. Burada (1839 – 1923) folclorist, etnograf și muzicolog român, membru corespondent 
al Academiei Române (1887). Fragmentele de ceramic descoperite de el în  
apropierea satului Cucuteni din județul Iași au dus la studierea acestei importante culturi neolitice. 
10 Edvard Grieg (1843 – 1907) compozitor și pianist norvegian, cel mai de seamă muzician din școala 
națională norvegiană și unul din reprezentanții de frunte ai muzicii romantice europene. Muzica lui a fost 
influențată de romanticii germani, ca de pildă Schumann, și de asemenea de muzica populară a 
poporului său, uneori și de cea a popoarelor scandinave vecine. 
11 Revista Convorbiri Literare a fost organul de presă al Societății literare Junimea. Primul număr a 
apărut la 1 martie 1867, la Iași, unde revista a funcționat până în 1886. Între 1886 și 1944 apare la 
București, avându-l ca redactor pe Iacob Negruzzi, care va preda apoi conducerea unui comitet format 
din foști elevi ai lui Titu Maiorescu: Mihail Dragomirescu, Simion Mehedinți, P. P. Negulescu, C. 
Rădulescu-Motru. 
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Fără a voi să se arate contra Hașdeu zâmbește și aruncă în aer:  
A înfățișa viața drept un iad, cum face Schopenhauer, e o eroare… Zizin Cantacuzino, fără 
să aibă nici el aerul că răspunde, zice în surdină: Viața văzută ca suferință a fost cea mai 
mare inspiratoare a artei, de la Cartea lui Iov și până la Wagner, trecând pe la Byron, 
Leopardi, Eminescu… ar fi a se vedea, adaugă Maiorescu, dacă ea n-a crescut însăși 
inteligența omenească *…+ 
Maiorescu citește titlul traducerii lui: Aforisme asupra înțelepciunei în viață, sau Asupra 
vieții înțelepte? întreabă el. Unii sunt pentru întâia traducere, alții pentru a doua. Citirea 
continuă încă o oră. 
E o seară de Crăciun a cărturarilor, a spiritelor înalte românești prețuitoare de tradiții. Un 
Crăciun de gândire, de gândire adâncă și cuprinsă.”12 
  

* 
           În fine, cel de-al treilea Cărăciun se desfășoară în anii 1880, într-una din cele mai 
luxoase reședințe ale Capitalei, loc în care se reunea  
aristocrația bucureșteană, prilej pentru evocator de a sublinia rolul decisiv al boierimii în 
dezvoltarea culturală a țării: 

12Nicolae Petrașcu, op. cit., pp. 225 -228. Text reeditat de Dumitru Petrescu: Nicolae Petrașcu, 
Icoane de lumină, Editura Minerva, București, 1972, pp. 288 -290. 
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”La Elena Oteteleșanu. 
Alți doi-trei ani la mijloc. 
De astă dată, o zi de Crăciun elegantă și strălucită, în saloanele Elenei Oteteleșanu din 
Calea Victoriei, pe locul de astăzi al palatului Telefoanelor. Studentul universitar de altă 
dată, acum atașat la Externe, e poftit și el. Încă de pe la 10 ceasuri, cupeurile cu livrele 
pe capră, trag din greu cu roțile înfundate prin zăpadă, unul după altul, în fața scării, 
lăsând să coboare din ele familiile aristocrației noastre și societatea bună a Bucureștilor. 
Invitații trec la garderobă, lasă blănurile în mâinile lacheilor și pătrund doi câte doi în 
salonul mare din față iluminat a giorno. Pereții despărțiți în panouri Louis XVI, mobilele 
tapisate cu Aubusson. Toți își strâng mâinile cu un aer afectuos și vorbesc franțuzește, 
unii ca niște adevărați parisieni. 
Ceeace isbește încă dela ușa intrării, sunt florile, o profuzie de flori peste tot. E patima 
Elenei Oteteleșanu. Mirosul de trandafiri, de garoafe, de liliac, își dă o senzație de 
primăvară. Decolteurile, zâmbetele, foșnetul mătăsurilor albe și colorate, bijuteriile 
sclipitoare, coafurile de seară, fracurile și uniformele militare și diplomatice, toate 
acestea, în lumina candelabrelor de bronz aurit, dau interiorului o aparență feerică. 
Stăpâna casei, potrivită de statură, în toaletă cu trenă de Brocard, culoarea piersicei, stă 
la intrarea salonului, primind cu o politețe rară. Balurile ei sunt cele dintâi din București, 
prin chiar dispoziția sărbătorească a casei, care are șapte saloane, camera de goblinuri, o 
seră bogată și grădină frumos accidentată, prielnică idilicelor garden-parties de vară. Ea e 
și o femeie bună, îndatoritoare, făcând bine tuturor celor ce o solicit, iar recomandațiile 
ei la miniștri și autorități au efectul unor ordine. 

38 



Ca persoane tinere, ”toute la jeunesse dorée”, va zice cronicarul lor, ”toute la haute 
gomme”, și, împreună cu ceilalți, ”Tout de dessus du panier”, tot high-life-ul bucureștean, 
alcătuit în parte de urmașii vechilor familii boerești și de beizadele. 
Personagiile acestea, nu sunt toate – natural – și personalități. Ba câte unul se întâmplă 
de e chiar contrariu: O beizadea cunoscută, care trăia rău cu nevasta, când își întâlnea 
intimii, le declara: - În sfârșit, m’am hotărât!... – ”Te desparți?” – ”Or o las, or n’o las!”, și în 
Cameră, cerând cuvântul: - ”Domnule Președinte, voiu să fac o declarație.” – ”Care 
anume?” – ”Eu sunt de părerea lui frate-meu!...” – ”N’a vorbit încă...” – ”Când a vorbi”... 
Dar ceeace au aproape toți, e stilul manierelor lor distinse și discrete. E o adevărată 
plăcere să simți creșterea și delicatețea lor de limbaj care acopere toate asprimile gândirii 
și înconjură toate sentimentele și senzațiile urâte. E un fel de idealitate în însăși viața lor 
reală. Lustrul, politețea, gentilețea sunt forța lor, o forță de o mare frumusețe. 
La 10 ceasuri jumătate, Wiest, roș și exuberant la față, atacă cu orchestra primul vals. 
Cavalerii pleacă capetele în fața tinerelor frumuseți de lângă ei, le cuprind în brațe și încep 
dansul pasionant și turburător. Perechi după perechi cresc ghirlanda săltătoare dela un 
cap la altul al salonului într’o mișcare ritmică, cu avântul sborului. Priveliștea e splendidă 
de eleganță și încântare. După vals, contra-dansurile grațioase, și, la ora unu, supeul, 
”exchiz”, cu 14 numere, toate franțuzești, unele aduse direct din Paris, afară doar de 
”Cotnar”. După supeu, din nou aceeași fluturare de figuri femeiești, vesele și adorabile, 
până spre ziuă, când balul se încheie cu cotilionul vertiginos, tumultuos de exultant, și plin 
de daruri prețioase păstrate de unii până azi. 
O seară de crăciun a vieții mondene, strălucită și magnifică. 
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Această magnificență a Oteteleșenilor, Ion13 și Elena, se va revela în toată noblețea ei și 
în ziua când vor lăsa întreaga avere, 5.000.000 lei, adică vreo 200 de milioane astăzi, 
Academiei Române, și, între legatari, va fi și creșterea a sute de fete sărace în principiile 
simple ale gospodăriei și cari, după ce vor absolvi școala instalată în castelul de la 
Măgurele, vor fi înzestrate14.  

Ei fură astfel urmași vrednici ai vechilor ctitori de biserici și 
spitale, ai vechilor boeri iubitori de țară, cari împreună cu 
patriarhalii răsturnători de brazdă – unica avuție a țării pe 
atunci, și cu cărturarii răsturnători de brazdă sufletească, 
pomeniți mai sus, fiecare cu partea sa, au dus pașii neamului 
românesc, în acești din urmă 70 – 80 de ani, la răspântia 
luminoasă a istoriei lui de astăzi. 

13 Ioan/Iancu/Iancuțu Oteteleșanu/Ottetelișanu (n. 17895 sau 1797 la Craiova – d. 1876 la București), 
om politic român care a ocupat mai multe poziții administrative înalte. În 1845 a fost numit directorul 
Teatrului Național susținând trupa întemeiată de Costache Caragiale (1815 - 1877) care avea 
repertoriu în limba română. După înfrângerea Revoluției de la 1848 s-a apropiat de Barbu Știrbei, 
devenind austrofil și conservator. A fost ministru al controlului în locul lui Ion Câmpineanu, în perioada 
1851 -1856, ministru al justiției, mare logofăt al Craiovei în 1852, deputat de Vâlcea în Divanul ad-hoc 
(1857) și pentru o scurtă perioadă de timp și ministru de finanțe în al treilea guvern Nicolae 
Kretzulescu (30 ianuarie -11 februarie 1866). A fost căsătorit prima dată înainte de 1840 cu Safta 
Câmpineanu (1792 -1876) care era cu 4 ani mai în vârstă decât el și de care a divorțat în iunie 1850. 
Se recăsătorește imediat cu Elena (1818 -1888), fiica marelui logofăt și vistiernic Iancu Filipescu, care 
avea 32 de ani și cu care spera să aibă copii. 
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Uitam să amintesc că tot acel Castel dela Măgurele, unde Eminescu a fost invitat cu drag 
de Oteteleșeni, a inspirat divinului poet minunata scrisoare IV-a, care începe cu cele două 
versuri de splendoarea diamantului: 
Stă castelul singuratic, oglindindu-se în lacuri, 
Iar în fundul apei clare, doarme umbra lui de veacuri!...”15 

* 
14 Este vorba de conacul de la Măgurele al lui Ioancu Oteteteleșanu ridicat între anii 1841 – 1950. În 
ipostaza sa inițială, castelul era tributar stilului neoclasic, atestat în Valahia de circa două decenii. În 
anii 1863-1876, când erau la modă chalet-urile elvețiene, la Măgurele se fac adaosuri și modernizări, 
în ton cu noul gust: turnuri de colț, o galerie vitrată și o terasă de belvedere pe fațada de sud; o scară 
de onoare cu două statui emblematice – Venus și Apollo – pe cea nordică. În 1876, la moartea sa, 
Oteteleșanu își lasă averea Academiei Române, pentru înființarea unui „Institut” pentru fete sărace, 
care urmau cursuri de cultură generală, meșteșuguri casnice și gospodărie. În fiecare an, câte 15 
absolvente primeau o zestre de 200 de 
lei. (Când prețul unui gram de aur era de 3 lei și 10 bani). Inaugurarea Institutului, onorată de însuși 
regele Carol I, s-a petrecut abia în 1894 și a fost precedată de serioase adaptări la noua destinație: 
scara de onoare a fost înlocuită de un portic cu balcon, iar peretele din lemn al galeriei cu unul de zid; 
o scară interioară în turnul nord-vestic; pe fațada spre lac, volumele laterale au fost unite prin 
completarea etajului 2 etc. În linii mari, a fost o revenire la stilul neoclasic. Lucrările au fost gestionate 
de Ioan Kalinderu, iar director de studii a fost numit Ioan Slavici. Institutul de fete a fost desființat în 
1948, iar în 1954 s-a mutat în castel Institutul de Fizică Atomică, fondat în 1949 sub egida Academiei. 
După multe avataruri organizatorice, în 1996 clădirea a fost atribuită Institutului Național de 
Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Materialelor. https://www.igloo> Arhitectura Castelul 
Oteteleșanu. 
15Nicolae Petrașcu, op. cit., pag. 229 – 232. 
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Traditii de Craciun  
Ingrid Manolache  

Ce m-a inspirat să scriu articolul ăsta?   Aveam 9-10 ani, fata 
de oraș. Știam ceva obiceiuri de Crăciun, așa cum sunt la oraș. 
La un moment dat am fost invitată într-un sat limitrof, cu toată 
familia, și acolo am văzut obiceiuri autentice. Capra, Ursul, 
hora aia frumoasă de la sate… am rămas uimită, m-am simțit 
în țara și în zona mea. A fost prima lecție de folclor și de 
identitate. De atunci, am mai căutat. Cântarea cântecelor de 
stea este o parte foarte importantă din festivităţile Crăciunului 
românesc. În alte ţări, sărbătoarea Crăciunului presupune 
obiceiuri care mai de care mai ciudate. În diferite zone ale 
României, în prima zi de Crăciun, mulţi colindători umblă pe 
străzile oraşelor şi satelor, ţinând în mână o stea făcută din 
carton şi hârtie, cu scene biblice pictate pe ea. Tradiţia din 
România cere ca cei mici să meargă din casă în casă, cântând 
cântece de stea şi recitând poezii sau legende, pe toată 
perioada Crăciunului. Liderul cară cu el o stea din lemn, 
acoperită cu staniol şi decorată cu clopoţei şi panglici colorate. 
O imagine a Sfintei Familii este lipită în centru stelei şi întreaga 
creaţie este ataşată de o coadă de mătură sau de un băţ 
puternic.   
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Pentru cea mai aşteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, românii au apelat în egală 
măsură la tradiţie, ştiind să accepte şi obiceiuri mai recente. Întâmpinată cu bucurie, 
Naşterea Mântuitorului aduce cu ea şi o sumă de practici foarte vechi prin care se celebra 
Solstiţiul de Iarnă, momentul în care natura dă speranţe că va renaşte   
Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec şi gest ritual, ci şi numeroase mesaje 
şi simboluri ale unei străvechi spiritualităţi româneşti. El s-a păstrat asociindu-se câteodată 
cu celebrarea marelui eveniment creştin care este naşterea lui Iisus Hristos. Există de 
asemenea cântece de stea (sau colinde creştine), care au ca subiect Naşterea Domnului. În 
ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din ţară, începe colindatul. Copiii cu steaua 
vestesc Naşterea Domnului şi sunt primiţi cu bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, 
nuci şi colaci. 
Originile Crăciunului țintesc păgânele sărbători antice, precum Deus Sol Invictus (ce se 
desfășurau pe 25 decembrie), Calendele (1-5 ianuarie) și Saturnalia (17-23 decembrie). 
Biserica creștină nu a luat însă în considerare aceste sărbători și a decis instaurarea zilei de 
25 decembrie drept zi de naștere a lui Isus. Vâscul era considerat sacru de către celții druizi 
și de către indienii nativi americani deoarece rămânea verde pe parcursul iernii și producea 
și fructe în vreme ce alte plante mureau în anotimpul rece. Druizii considerau că această 
plantă are puterea de a vindeca infertilitatea și bolile nervoase dar și de a alunga diavolul. 
Cu mult înainte de apariția brazilor de Crăciun, păgânii considerau că tot ceea ce rămâne 
verde pe tot parcursul anului este simbolul vieții eterne și al renașterii. Datorită asocierii cu 
ideile păgâne, iedera și alte plante veșnic verzi au fost interzise în secolul al șaselea. 
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Papa Iulius Întâiul, episcop de Roma, a proclamat primul data de 25 decembrie drept zi 
pentru a sărbători nașterea lui Isus, în anul 350 d.Hr. Orașul leton Riga se poate lăuda că a 
fost primul din istorie care a decorat un brad de Crăciun , în anul 1510. Dar hai să vedem 
cum se sărbătorește Crăciunul în diverse țări ale lumii și care sunt cele mai bizare obiceiuri 
de Crăciun. 
Obiceiurile de Crăciun sunt diferite de la ţară la alta. În continuare, câteva dintre cele mai 
interesante  obiceiuri practicate de Crăciun în diverse colţuri ale lumii, indiferent de 
obiceiurile care le însoțesc, Crăciunul este un timp special, al generozității, al dragostei și al 
bucuriei. Un timp care ne reamintește să fim întotdeauna mai buni, mai iertători și mai 
atenți la cei din jurul nostru. 
  
ANGLIA 
Copiii care au fost cuminti tot anul isi asteapta cadourile de la Father Christmas, dupa ce si-
au aruncat in foc scrisorile, sperand ca piticii le vor scoate prin horn si dorintele li se vor 
implini. Iar dupa masa de Craciun, englezii pornesc la vanatoare de pitigoi, chiar in ziua de 
Sf. Stefan. Traditia se repeta in fiecare an, amintind de legenda martirului crestin inchis care 
nu s-a mai putut salva din cauza acestei pasari care l-a trezit pe gardianul de paza. 
În fiecare casă este prezent vâscul, considerat din cele mai vechi timpuri ca având puteri 
magice şi care alungă spiritele rele şi aduce noroc. De la masa tradiţională este nelipsită 
budinca, făcută din nuci, zahăr şi făină. Copiii îşi agaţă de pat un săculeţ în care Moş Crăciun 
le va lăsa cadourile. 
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În Marea Britanie, o tradiţie veche de sute de ani spune că fiecare membru al familiei trebuie 
să amestece în budinca de Crăciun în sensul acelor de ceasornic, punându-şi în acelaşi timp o 
dorinţă, care se va îndeplini. 
AUSTRALIA 
În Australia, Crăciunul este fierbinte ca o zi de vară, aşa că cina de Crăciun seamănă mult cu 
cina americană de Ziua Recunoştinţei. Mâncarea tradiţională australiană de Crăciun este 
formată din curcan, şuncă, carne de porc, budincă de prune, şi plăcinte din carne tocată. 
Tradiţia australiană este aceea de a lua masa de Crăciun pe o plajă, în mijlocul zilei. Poate cea 
mai importantă parte de Crăciun în Australia o reprezintă “Colindele la lumina lumânării.” 
Acest eveniment are loc în Ajunul Crăciunului, când se adună mii de oameni pentru a aprinde 
lumânări şi pentru a cânta colindele lor preferate de Crăciun. 
Cum în Australia este plină vară de Crăciun, tradițiile sunt și ele adaptate climei și faunei 
specifice. Tata Crăciun, cum îl numesc australienii, aduce cadouri nu cu ajutorul renilor, ci 
condus de 6 canguri albi. De regulă, locuitorii își petrec ziua de Crăciun organizând un grătar 
pe plajă. Crăciunul este sărbătorit la începutul… verii, așa că nici urma de zăpadă și 
derdelușuri. Cu toate acestea, luminițele, coronițele și decorațiunile nu lipsesc din casele și 
din grădinile oamenilor. Cum copiii se bucură atunci de vacanța de vară, entuziasmul este cu 
atât mai mare atunci când deschid cadourile primite de la Moș Crăciun. Masa festivă este și ea 
adecvată sezonului, având la bază pește și fructe de mare sau un barbeque ținut în curtea 
casei, în aer liber. 
CANADA 
Poşta din Canada recunoaşte adresa „Moş Crăciun, Polul Nord, Canada, HOHOHO”. Toate 
scrisorile trimise la această adresă sunt deschise şi primesc un răspuns 45 



FINLANDA 
Ca şi portughezii, şi finlandezii îşi aduc aminte de cei decedaţi în ziua de Crăciun. Familiile 
din Finlanda aprind lumânări la mormintele celor dragi, iar cimitirele se transformă într-un 
loc feeric. În Finlanda, festivităţile de Crăciun se extind de la 24 până pe 26 decembrie. 
Fiecare gospodărie are câte un brad şi, la fel ca în America, oamenii din Finlanda coc 
prăjituri, turtă dulce şi alte bunătăţi delicioase. Masa finlandeză de Crăciun începe în 
noaptea de Ajunul Crăciunului, când apare prima stea pe cer, de obicei între orele 5 şi 7. 
Dar, Finlanda este şi “patria lui Moş Crăciun”, aşa că acest personaj este de nelipsit. 
nelipsit. 
ISLANDA 
Nu vine doar  un Moș Crăciun cu daruri, ci 13. Se spune că aceștia coboară din munți, și 
începând cu data de 11 decembrie, copiii sunt vizitați în fiecare seară de câte un Moș 
Crăciun. Cei cuminți primesc dulciuri, mandarine și lozuri in plic,  iar cei neascultători 
primesc câte un cartof stricat. 
PORTUGALIA 
Crăciunul este şi un moment de amintire a celor decedaţi. În dimineaţa de Crăciun, familiile 
pun farfurii şi tacâmuri şi pentru cei decedaţi, pentru a-i comemora.  
SPANIA 
Seara de Crăciun este sărbătorită împreună cu familia, în jurul mesei îmbelșugate. Aceștia 
își împodobesc casele cu iesle confecționate din lemn și figurine ce aduc aminte de 
Nașterea lui Iisus. În seara de Ajun, copiii își lasă la ușă ghetuțele lustruite, umplute cu 
morcovi, paie și orz  pentru animalele celor 3 magi. 
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Majoritatea spaniolilor merg la Misa del Gallo, slujba de la miezul nopții („slujba 
cocoșului”), denumită așa deoarece se spune că un cocoș a cântat în noaptea în care s-a 
născut Isus. Majoritatea familiilor iau masa de Crăciun în Ajun, înainte de a pleca la slujbă. 
Preparatul tradițional al spaniolilor se numește Pavo Trufado de Navidad – curcan umplut 
cu trufe. În Galicia (regiunea din nord-vestul țării) se mănâncă fructe de mare de tot felul, 
de la homar la crustacee. După slujbă, oamenii merg pe străzi purtând torțe, cântând la 
chitară, la tobe și la tamburine. E o noapte în care nu se doarme. 
O altă sărbătoare în strânsă legătură cu Crăciunul este Epifania, care are loc pe 6 ianuarie. 
Spaniolii o numesc „Festivalul celor trei magi”. Copiii primesc cadouri de Crăciun dar 
majoritatea le deschis de Epifanie, credința lor fiind că magii le-au adus. De altfel, ei scriu 
scrisori regilor pe 26 decembrie, cerându-le jucării și daruri. Iar în ajunul Epifaniei (pe 5 
ianuarie) își lasă pantofii pe balcon sau sub bradul de Crăciun, pentru a le găsi a doua zi 
plini de cadouri. Dacă copilul nu a fost cuminte va primi o bucată de cărbune în loc de 
cadou.  În orașele mari au loc inclusiv parade de Epifanie, în care sunt aduse cămile reale, 
animalele pe care au sosit magii. Cei trei magi în Epifania spaniolă sunt Gaspar (șaten, cu 
coroană de aur, regele Shebei), Melchior (cu păr alb, lung, cu mantie aurită, regele Arabiei) 
și Balthazar (negru, cu barbă neagră și mantie roșie, regele Egiptului). 
SUA 
SUA este cea care l-a făcut cunoscut pe Moș Crăciun (Santa Claus), un personaj bazat pe 
legenda Sfântului Nicolae. În America, sărbătorile de iarnă sunt momente de poveste, 
colindele de Crăciun răsună atât în fiecare casă cât și pe străzi sau in magazine, străzile și 
casele sunt împodobite, iar Moț Crăciun împarte daruri copiilor.,, 
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De Crăciun se pregătește curcan sau porc, alături de cartofi și sos de 
merișoare. În noaptea de Ajun, copiii pregătesc împreună cu părinții lor 
biscuiți, pe care le îi lasă lângă șemineu, lângă un pahar de lapte. Se crede 
că Moș Crăciun vine, ca și la noi, pe horn, așa că aceasta este o tradiție de 
a-l întâmpina cum se cuvine pe Moș și de a-l ajuta să prindă puteri în 
călătoria lui imensă din acea noapte, pentru a putea aduce cadouri tuturor 
copiilor. Bradul împodobit și colindele de Crăciun sunt și ele o parte 
importantă de Crăciun pentru a intra în “spiritul de sărbătoare”. 
În America, există o tradiţie de Crăciun de a lăsa o tavă cu prăjituri şi o cană 
cu lapte pentru Moş Crăciun. Acesta face o listă de băieţi şi fete, care au 
fost fie obraznici fie cuminţi, şi vine la casa lor în noaptea Crăciunului. El va 
lăsa copiilor cuminţi câte un cadou făcut de elfi la Polul Nord, dar celor 
obraznici nu le va lăsa nimic. 
SUEDIA 
În dimineaţa Crăciunului, membrii familiei iau micul dejun doar la lumina 
unei lumânări. O tradiţie suedeză implică budinca festivă de orez, în care 
cineva ascunde o migdală decojită. Conform legendelor, persoana care 
găseşte migdala se va căsători în anul ce urmează. 
ȚĂRILE SCANDINAVE 
Moșul cel  bun este înlocuit în unele regiuni ale țărilor nordice de un pitic, 
numit Tomte în Suedia și Nisse în Norvegia, considerat a fi un protector al 
hambarelor. El aduce și daruri copiilor cuminți de Crăciun, dacă este 
așteptat de aceștia cu un bol de terci aburind. 
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Prietenia dintre Romania si Marea 
Britanie  

   Prietenia  dintre cele doua tari , a intrat intr-o  nou a faza  la  sfarsitul 
secolului al XiX –lea  si  inceputul  secolului al XX-lea , prin casatoria  Printesei 
Maria  cu  Printul  Mostenitor al Romaniei  Ferdinand .  

Printesa  Maria  era  nepoata de Tar si Regina . 

• Mama sa era Marea Ducesă Maria Alexandrovna a Rusiei, fiica tarului 
Alexandru al II –lea ; 

• Tatal sau  era  Alfred Ernest Albert, Duce de Saxa-Coburg și Gotha, fiul 
reginei Victoria a Angliei 

In anul 1892 Maria a devenit la numai 17 ani, prin casatoria cu principele 
mostenitor Ferdinand al Romaniei, principesa mostenitoare a unei tari 
indepartate si necunoscute. 

Tanara , nestiutoare , insa foarte  mandra de tara ei de bastina ,  a imbratisat 
noua sa nationalitate  pentru a deveni o buna romanca . 
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Marea Ducesă Maria Alexandrovna a 

Rusiei,   fiica tarului Alexandru al II -lea 

Alfred Ernest Albert, Duce de Saxa-Coburg și 

Gotha,  fiul reginei Victoria a Angliei 

Maria , nepoata de tar si de regina 

•Maria și-a petrecut copilăria și 

adolescența la reședința 

familiei din Eastwell Park, 

Anglia. 

•Un timp familia a locuit in 

Malta , unde tatal ei avea inalte 

indatoriri militare .  
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Dupa casatorita cu printul mostenitor Ferdinand , Maria a fost nevoita sa duca 
o permanenta lupta cu regele Carol, care o izola total  la Peles si  îi  interzicea 
orice contact cu personalitati politice sau culturale românesti. 

Pentru regele Carol I, in conceptia caruia existenta se confunda cu ideea de 
datorie, atributiile unei tinere principese mostenitoare nu se puteau 
desfasura decat in cadrul domestic, sub zeloasa supraveghere a suveranului, 
iar unica ei menire era perpetuarea dinastiei. Orice alte activitati care 
depaseau cadrul rigid al protocolului : mondenitatile, sportul, ba chiar o 
simpla plimbare, erau considerate frivolitati si prompt sanctionate 

În anii de izolare a suferit cumplit din cauza convingerii ca a fost atrasa într-o 
"capcana", ca i s-a atribuit doar "misiunea" de a naste un mostenitor pentru 
Tronul lui Carol I, ca îsi va distruge tineretea si frumusetea într-un castel  rece, 
spionata de servitoare si guvernante. 

În numai câtiva ani de zile însa, dupa ce i-a nascut pe Carol (1893),  Elisabeta 
(1894) si Marioara (1899),  principesa Maria se va înfatisa lumii ca una din 
cele mai splendide femei din Europa.  

Inteligenta si plina de vitalitate, Maria întruchipa totodata si idealul romantic 
al oricarui barbat, fiind sanatoasa, nobila în atitudini si foarte  feminina.  
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Despre raportul  Maria-Ferdinand,  

Martha Bibescu   va consemna :  

"Aceasta fiinta stralucitoare, desigur cea mai frumoasa principesa si poate cea 
mai frumoasa femeie din Europa pe timpul acela, era facuta parca anume ca 
sa eclipseze.  Îmi dau seama, cu trecerea anilor, ca si ea a ajutat la împlinirea 
soartei,  prin contrastul  dintre  orbitoarea-i  vecinatate  si umbra  pe  care 
acest  om  o  cauta  pentru  jertfa  sa.  A  fi  sotul  reginei  e  un  rol  greu  de 
jucat, chiar când esti rege.  L-a  detinut  timp  de  treizeci  si  sase  de ani,  si a 
fost recunoscator  pâna  la  sfârsit  aceleia  care-i  lasa  lui  toata umbra, 
pentru ca ea era lumina".  

La 14 octombrie 1914 , după moartea unchiului său Carol I, Ferdinand devine  rege al 
Romaniei .  
Urcarea pe tron a regelui Ferdinand  şi a reginei Maria in 1914 a marcat pentru 
România perioada de neutralitate din timpul primului război mondial.  
Doi ani 1914-16 în care Maria a desfăşurat o muncă stăruitoare pentru a-l determina 
pe soţul său să urmeze drumul ales de ea: alăturarea ţării noastre Aliaţilor ( Anglia ), 
împotriva Centralilor (Germania ).  
Romania a declarat război Puterilor Centrale  pe  27 august 1916 . 
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“Dacă aş fi fost bărbat, să am drepturile bărbatului şi spiritul pe care îl am în 

corpul meu de femeie …” – Maria 

Ambasadorul Frantei la Bucuresti Charles de Saint–Aulaire, a facut o 

afirmatie antologica pentru acele vremuri : “Exista un singur barbat la Palat 
si acela este regina.” 

 

• Primul război mondial s-a încheiat la 11 noiembrie 1918. Imediat după 

semnarea armistiţiului, regele şi regina şi-au făcut intrarea triumfală în 

Bucureşti , dupa doi ani de refugiu la Iasi . 

•  Datorită intervenţiei sale la Conferinţa de Pace de la Paris din 1918 , ia 

naştere  ROMÂNIA MARE:  Transilvania , Bucovina , Moldova , Basarabia şi 

Muntenia reunite ! 

• Ea a pledat pentru cauza poporului a cărui regină era , reamintindu-le 

aliaţilor occidentali enormul sacrificiu al Armatei Române . 

• Odată recunoscută Marea Unire din 1918, Ferdinand și Maria s-au 

încoronat regi pe 15 octombrie 1922, la Alba Iulia. 

 

53 



Maria  in Razboiul balcanic din 1913-1914 

•In 1914 înainte de a fi încoronat ca rege Ferdinand  a  câştigat 

războiul balcanic, în urma căruia Cadrilaterul a revenit Romaniei .   

•Arthur Gould Lee , inalt ofiter si scriitor britanic  despre Maria :  

"Oamenii erau entuziasmati de exuberanta ei si îi admirau 

spiritul, în special curajul incredibil dovedit în timpul razboaielor 

balcanice din 1913, când nu numai ca a trecut nepasatoare prin 

transeele din prima linie, sub bataia focului, dar a manifestat un 

dispret neînfricat, iesit din comun, fata de bolile contagioase din 

spitale. Fara sa-i pese de riscuri, ea statea la capatul soldatilor 

tineri care mureau de holera, varsând lacrimi pentru fiecare din 

ei, tinându-l de mâna ore întregi pe tânarul muribund, 

spunându-i cu toata sinceritatea ca ea îi înlocuia mama, si apoi, 

când vedea ca i se apropie sfârsitul, luându-l în brate si 

sprijinindu-i capul pe umarul ei pâna când îsi dadea sufletul".  

Infirmiera bolnavilor de holera 
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Maria in timpul Primului Război Mondial 

,,Multe zile am ramas in mijlocul soldatilor mei si Dumnezeu mi-a ingaduit sa pot fi de 

vreun ajutor; zile de strasnica truda, zile de intuneric, cand ce vedeam erau lucruri pe 

care niciodata nu voi mai putea sa le uit”. - Maria 

“Doctorii au incercat adesea sa ma convinga sa port manusi de cauciuc cand umblu 

printre bolnavii de tifos, dar eu ma impotrivesc, pentru ca toti soldatii imi saruta 

mana si nu pot sa le dau sa sarute o mana de cauciuc.” - Maria 

•A  fost supranumită de popor `Mama răniţilor` si `Regina-soldat` .  

•A  lucrat direct pe front , în spitale de campanie  si a coordonat activitatea unei fundaţii de caritate .  
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•Admira cu adevărat tradiţiile româneşti şi costumul popular, viaţa ţăranilor 

păstrători de obiceiuri frumoase şi a dorit să le facă cunoscute peste mări şi 

ţări. 
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Maria si pictura 

“Prinsesem bine mestesugul  in intrebuintarea culorilor diluate intr-un belsug de 

apa, asa incat florile mele si dupa ce se uscau pastrau o adancime catifelata ce 

amintea natura si desfata ochii.” - Maria 
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Maria si pictura 
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Maria la Balcic 

•In 1924 Maria vizita Balcicul pentru a doua oara, la insistentele pictorului Alexandru 

Satmari.  Un an mai tarziu incepea constructia domeniului de la Balcic , regina 

indragostindu-se pur si simplu de oras . 

“Balcicul pentru mine a devenit un colţ de linişte şi odihnă,unde mă duc să-

mi împrospătez sufletul şi trupul.Balcicul este casa mea de vis, inima mea.” - 

Maria 

 

59 



Aspecte inedite din viata Mariei 

     Regina Maria, suverana cea mai iubită de Armata Română 

 
•Inainte de a fi condusa de la Palatul Cotroceni pe ultimul 

ei drum, regina a fost salutata de militari cu baionetele 

înfipte în pamânt si patul armei în sus, gest unic pe care 

Armata nu l-a oferit niciodata nici unui alt om. 
•Buna calareata, binecuvântata de la natura cu gust si cu o 
frumusete iesita din comun, Maria a fost repede adoptata de 
Armata, care în foarte scurt timp, mai ales dupa ce a fost numita 
comandant al Regimentului de cavalerie 4 Rosiori, a ajuns sa o 
divinizeze.  
 "Poate ca nu s-ar cadea sa spun tocmai eu aceasta, dar simt ca-mi 
fac datoria fata de neclintita lealitate ce mi-au aratat-o totdeauna. 
Ei alcatuiau o închegare de puteri pe care ma puteam bizui; erau 
credinciosi, plini de închinare si de devotament. Ma admirau pentru 
îndrazneala mea fara seaman când eram calare, pentru 
neoboseala si curajul meu, si totodata simteau în mine acea 
deplina si neînfricosata credinciosie, care deosebeste firea mea. 
Eram fericiti când eram laolalta, la ei gaseam o închinare si o 
slavire spontana pe care n-o aflam aiurea". - Maria 
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Vizita Reginei Maria in SUA -1926 

Aspecte inedite din viata Mariei 

•Regina Maria a Romaniei nu a fost doar primul 

“cap incoronat” care a vizitat SUA ci si primul 

membru al unei familii regale care a acceptat sa 

apara in reclame de produse cosmetice ( 

cremele Pond`s) . 

•O experienţă demnă de menţionat este şi intilnirea cu 

indienii Sioux din localitatea Mandan , Dakota de 

Nord. Ei au adoptat-o pe regină ca  sora a lor, 

acordându-i titlul de căpetenie onorifică şi cinstea de a 

purta o coroană din pene de vultur, pe care insuşi 

conducătorul tribului Red Tomahawk şi-a scos-o de pe 

cap, pentru a o aşeza pe creştetul reginei. 
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Maria si Ileana la Balcic 

Ileana si Maria in 1929 in Spania , 

 in costume de aviator 

Maria, o regina fericită la 

Marea Neagră  

 Fotografia a sacndalizat 

Europa 

Aspecte inedite din viata Mariei 
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Aspecte inedite din viata Mariei 
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•In 1933, prin testament, Regina Maria a cerut ca după moartea sa inima să-

i fie îmbălsămată şi depusă la Balcic. 

•În 1938 după deces, inima reginei a fost pusă într-o casetă de argint şi 

învelită într-un steag dublu, pe o parte drapelul României, pe cealalta 

steagul Marii Britanii. 

•La rândul lor acestea au fost puse într-o altă casetă din argint aurit şi cu 

ornamente din pietre preţioase. 

• Inima reginei a fost transportata cu vechiul bric "Mircea" la reşedinţa 

reginei din Balcic, unde a fost depusă cu toate onorurile. A fost ultima 

calatorie a batrinei  nave .  

•Ulterior, după pierderea Cadrilaterului şi implicit a Balcicului, principesa 

Ileana a dispus construirea unei capele la Bran , unde a fost depusa inima 

Mariei . 

•În 1968 capela a fost profanată de comunişti. Inima Reginei a fost dusă 

împreună cu casetele  la Muzeul Naţional de Istorie a României. 
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“Cu trupul voi odihni la Curtea de Argeş lângă iubitul meu soţ Regele Ferdinand, 

dar doresc ca inima mea să fie aşezată sub lespezile bisericii ce am clădit-o. În 

decursul unei lungi vieţi atâţia au venit la inima mea încât moartă chiar, aş dori să 

mai poată veni la ea de-alungul potecii cu crini ce mi-a fost mândria şi bucuria.” – 

din testamentul reginei  Maria 
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•În biografia acestei femei proeminente se afla si un gest care întregeste personalitatea sa 

unica: la 25 martie 1926, de Bunavestire, regina Maria a trecut la ortodoxism. Într-o 

ceremonie desfasurata la palat ea s-a spovedit, a fost dezlegata de patriarhul Miron 

Cristea si a fost primita în sânul Bisericii Ortodoxe Române. 

•În clipa mortii, survenita la 18 iulie 1938, patriarhul Miron Cristea va rosti o scurta 

rugaciune si va închide cu un gest blând acei ochi superbi.  

Apoi va rosti cuvintele memorabile:  
 

 

 

"În tot cazul, se va putea spune ca a fost o femeie care si-a trait viata intens". 
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Relatiile  de prietenie  Romano Britanice  sunt  continuate si de : 
•   Regele  Mihai   si Regina Elisabeta a II-a  a Marii Britaniei , 

care au participat  la o  serie de evenimente  comune ; 

Palatul Windsor – 2012  
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• De printul mostenitor  Charles ,  care  dupa revolutie  a cumparat  o 
serie  de  case in Transilvania  ( 10) , pe care le-a renovat in stilul 
traditional local ,  unde revine cu placere de fiecare data  cand  are 
posibilitatea ,  pentru a se bucura  de frumusetile  peisajelor  de pe 
plaiurile noastre  si nu in ultimul rand  de ospitalitatea  localnicilor  . 
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• Casele deținute de Prințul Charles pot fi închiriate 
• Când nu sunt folosite de Prințul Charles și anturajul lui, casele 

acestuia din România pot fi închiriate. Zonele în care Moștenitorul 
Tronului Britanic deține proprietăți au devenit apreciate atât de 
turiștii români, dar mai ales de cei străini, care vin să trăiască o 
experiență unică tradițională pe urmele unui viitor rege. Despre ce 
proprietăți are Prințul Charles în România a scris adesea presa 
britanică, iar revista Vanity Fair a inclus una dintre proprietățile din 
Valea Zălanului în topul celor mai frumoase case din lume.. 
 
 

Aurel Ifrim  
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https://youtu.be/q3mUkKan5C4 
https://youtu.be/yw95R0Vl4_c 
https://youtu.be/cwmIX2tXuZU

https://youtu.be/kX0QBYjdVXQ
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Mesajul de Crăciun al Majestăţii Sale Margareta Custodele Coroanei Române

https://youtu.be/kOjYALk1sa4
https://youtu.be/oNt_LlvAsV4

https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
https://youtu.be/us2k3yvr9YE
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It's today! 
A friend sent this to me and I thought of you. 
Enjoy! 
 
 
Petri Mölsä, Lives in Hämeenlinna, Finland 
 
 
Salut Salon "Wettstreit zu viert" | "Competitive Foursome" 

 

 

 
           

https://youtu.be/BKezUd_xw20 
 

https://www.facebook.com/petri.molsa.yes?__cft__[0]=AZX3i95JgS1MMAuy3RyrkVFwMKaHuYIK_jfCd2NEyGMz2luSKk_zuAfhkt9xm0XeJwm5mK7AXh3XuE4fCfgQRfi-vJ6RLIWsAc7Pao5nRg4BON1AapAKVaqcecralOwno7soU4Q4T3QC2F7hB90rEQIfu2QfdpRsZ0ZVWSOOcdXhFA&__tn__=-a]-R
https://www.facebook.com/petri.molsa.yes?__cft__[0]=AZX3i95JgS1MMAuy3RyrkVFwMKaHuYIK_jfCd2NEyGMz2luSKk_zuAfhkt9xm0XeJwm5mK7AXh3XuE4fCfgQRfi-vJ6RLIWsAc7Pao5nRg4BON1AapAKVaqcecralOwno7soU4Q4T3QC2F7hB90rEQIfu2QfdpRsZ0ZVWSOOcdXhFA&__tn__=-a]-R
https://www.facebook.com/petri.molsa.yes?__cft__[0]=AZX3i95JgS1MMAuy3RyrkVFwMKaHuYIK_jfCd2NEyGMz2luSKk_zuAfhkt9xm0XeJwm5mK7AXh3XuE4fCfgQRfi-vJ6RLIWsAc7Pao5nRg4BON1AapAKVaqcecralOwno7soU4Q4T3QC2F7hB90rEQIfu2QfdpRsZ0ZVWSOOcdXhFA&__tn__=-a]-R
https://www.facebook.com/petri.molsa.yes?__cft__[0]=AZX3i95JgS1MMAuy3RyrkVFwMKaHuYIK_jfCd2NEyGMz2luSKk_zuAfhkt9xm0XeJwm5mK7AXh3XuE4fCfgQRfi-vJ6RLIWsAc7Pao5nRg4BON1AapAKVaqcecralOwno7soU4Q4T3QC2F7hB90rEQIfu2QfdpRsZ0ZVWSOOcdXhFA&__tn__=-a]-R
https://www.facebook.com/petri.molsa.yes?__cft__[0]=AZX3i95JgS1MMAuy3RyrkVFwMKaHuYIK_jfCd2NEyGMz2luSKk_zuAfhkt9xm0XeJwm5mK7AXh3XuE4fCfgQRfi-vJ6RLIWsAc7Pao5nRg4BON1AapAKVaqcecralOwno7soU4Q4T3QC2F7hB90rEQIfu2QfdpRsZ0ZVWSOOcdXhFA&__tn__=-a]-R
https://www.facebook.com/H%C3%A4meenlinna-Finland-114869658527309/
https://www.facebook.com/H%C3%A4meenlinna-Finland-114869658527309/
https://www.facebook.com/H%C3%A4meenlinna-Finland-114869658527309/
https://www.facebook.com/H%C3%A4meenlinna-Finland-114869658527309/
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
https://youtu.be/BKezUd_xw20
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EU Security after Brexit 

 
(from the article published in "War of the Worlds", issue 91 of the magazine CHRONICLES 
Governance Course, sent by the author for 'Jurnalul Româno Britanic' no. 2/2021) 
 
   European security or EU security? 
 
    An essential and obviously fundamental political issue. What will happen after Brexit? 
What will the British do in this matter? What about the Europeans? 
   The key question is to what extent Brussels will assume the idea of EU strategic 
autonomy, to the detriment of a - hypothetical - Europe's strategic autonomy. 

 Dan Dungaciu:  
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   In the first version, the role of Great Britain decreases dramatically, but also the 
chances of a true strategic autonomy of the EU are precarious. Left without a key 
player, namely London, the Union is poorer strategically and militarily. 
   As already noted, the key questions in this area would be the following: 
 
    Is the EU's strategic autonomy a precondition for European strategic autonomy? 
    Is European strategic autonomy a precondition for EU strategic autonomy? 
 
Whether strategic autonomy refers to collective defense or operations outside the EU, 
there are several layers to consider in answering this question: 
operations, capabilities, financing, political will, foreign policy and nuclear deterrence. 
 
In its current state, in practice, the best thing the EU's strategic autonomy can hope for 
today is the ability to act alone in its neighborhood. However, as has been noted, the 
EU does not, in fact, have the capacity to act with high intensity in its "close 
foreignness", as the Libyan operation showed. In addition, European missions are 
limited to crisis management, with no concrete commitments to combat.     
 
                                                            (to be continued) 
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 Maramures  
Legenda spune ca, atunci cand vei trece granitele sale, te vor invalui misterul si aura 
singulara, care mai apoi isi vor pune amprenta pe sufletul tau.  
MARAMURES – poarta deschisa a Romaniei pentru toti cei insetati de frumos, pentru 
aceia care inca mai cred in bunatatea si generozitatea omului simplu, pentru intreaga 
lume care doreste sa cunoasca cultura populara, traditiile, obiceiurile, mestesugurile, 
folclorul autentic, bogatia si originalitatea spiritualitatii maramuresene.  
Situat in Nordul Romaniei, inconjurat de munti, Maramuresul se impune prin traditiile 
populare pastrate de-a lungul veacurilor, prin vechile biserici de lemn, prin portile 
sculptate din lemn, prin frumusetea peisajului si a cantului popular.  
In zilele noastre, Maramuresul prospera si infloreste de la un an la al altul in toate 
domeniile de activitate, cucerind astfel o lume intreaga, reusind in acelasi timp sa 
mentina vii obiceiurile si traditiile ancestrale.  
Maramuresul este o invitatie pentru Europa si pentru o lume intreaga, lume care doreste 
sa cunoasca, sa viziteze si sa investeasca in cele mai frumoase locuri, este regiunea in 
care modernitatea si traditia se impletesc si invata sa convietuiasca frumos. 
  
Doris UGLAR  
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Poziţia geografică 
  
 
 
 Situat în nordul României, între paralelele 47º20´00´´ şi 48º00´15´´ latitudine nordică şi 
meridianele 22º52´30´´ şi 25º07´30´´ longitudine estică, judeţul Maramureş are o 
distanţă de 160 km între punctele extreme vest şi est şi 60 km de la nord la sud. Aceste 
coordonate îi conferă o formă alungită în direcţie longitudinală. 



Atat a fost,     
  
    Echipa Romaniei a debutat la preliminariile grupei J, a Campionatului Mondial de Fotbal  
2022, din Qatar ,cu ovictorie ,  3-2 cu Macedonia de Nord . Toate pareau bune si frumoase. 
   A venit , din nefericire meciul cu echipa Armeniei si minutul 89 ,cand armenii in urma unei 
faze nefericite, au marcat golul victoriei (3-2) , A fost scanteia care a declansat inceputul 
declinului echipei romaniei. 
   Va spuneam in comentariul anterior ca orice meci de fotbal trebuie abordat cu cu 
concentrare si daruire pana la fluierul final al albitrului. 
   Daruirea si dorinta de victorie trebuie sa fie maxime si trebuie sa amintim de meciurile si 
modul cum a jucat Germania  cu Liechtenstein (9-o) si  cel al Angliei cu Albania (5-0) 
    Meciul de la Vaduz cu echipa din Liechtenstein, pe care Romania l-a 
Castigat cu scorul de 2-0,nu a facut decat sa ne reaminteasca cat de importante au fost 
meciurile cu Armenia ,pierdut in minutul 89 si cel cu  Islanda de la Bucuresti  0-0. 
 Analizand acum aceste meciuri putem spune ca, ne-a lipsit rigoarea echipei 
germane,dorinta de victorie a macedoniei si inima ce mare de Leu a lui H. Kane din 
meciurile angliei. 
Acestea fiind spuse va doresc numai bine si sa aveti inimile mari si glas puternic atunci cand 
va sustineti echipele favorite. 
    Cu mult drag. 
Deduleasa  Viorel  
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MESAJE pentru cititorii  Jurnalului Româno-Britanic ,   cu prilejul Sărbătorilor de iarnă 
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Dragi cititori ai Jurnalului Româno-Britanic, 
De 
Mangalia este situată în sud-estul Dobrogei, pe 
țărmul Mării Negre și are o istorie de 
aproximativ șapte milenii. Cele mai vechi urme 
arheologice datează din preistorie și aparțin 
culturii Hamangia, o cultură renumită prin 
statuetele ”Gânditorul și perechea sa”, 
capodopere ale artei neolitice.  
În secolul al VI-lea a.Chr, grecii veniți din 
Heracleea Pontică au întemeiat cetatea 
Callatis, care, în secolul I a.Chr, a intrat sub 
stăpânirea Imperiului Roman. 
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Callatis este unul dintre cele mai vechi orașe de pe teritoriul României. Cetatea a fost 
distrusă de avari și slavi, la începutul secolului al VII-lea p.Chr. În secolul al XIII-lea, pe locul 
unde în Antichitate era cetatea Callatis, apare o localitate cu denumirea de Pangalia, iar în 
secolul al XVII-lea așezarea este menționată, pentru prima dată, cu numele de Mangalia. 
Lucrările de artă descoperite cu prilejul săpăturilor arheologice, sunt expuse în Muzeul de 
Arheologie „Callatis” și așteapă să fie văzute și admirate de cât mai mulți turiști români și 
străini din întreaga lume.  
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Cel mai important exponat din muzeu este papirusul antic, datat în secolul al IV-lea 
a.Chr, singurul artefact de acest fel descoperit pe teritoriul României. 
Mangalia are multe alte puncte de atracție turistică, de agrement și de tratament 
balnear, dintre care amintim: plajele generoase din cele 7 stațiuni turistice - Mangalia, 
Saturn, Venus, Jupiter, Cap Aurora, Neptun și Olimp, dar și Herghelia Mangalia, cu 
renumiții săi cai pur sânge arab, Portul Turistic, Pădurea Comorova, bazele de 
tratament din Saturn, Neptun și Sanatoriul Balnear Mangalia.  



Acum, la sfârșit de an, urăm românilor de pretutindeni să aibă parte de Sărbători Fericite 
alături de cei dragi, multă sănătate și împlinirea dorințelor! 
Jurnalului Româno-Britanic îi dorim mult succes, iar cititorii săi să petreacă Sărbătorile de 
iarnă în liniște. 
Primiți din partea noastră și câteva colinde românești fermecătoare: 
Colinde de Crăciun – Corul Naţional de Cameră Madrigal și Corala Armonia a 
Arhiepiscopiei Tomisului [VIDEO] - https://bit.ly/3muHktA. 
”Azi îi miercuri, mâine-i joi…”, cu Grupul psaltic TRONOS *VIDEO+ - 
https://bit.ly/3bu0pWO. 
Sănătate multă, tuturor! Crăciun Fericit și un An Nou cu bucurii! La Mulți Ani! 82 

https://bit.ly/3muHktA
https://bit.ly/3bu0pWO


De aici, din Mangalia, România, vă transmitem urările cele mai sincere de sănătate și 
prosperitate în Noul An! 
Prof. Traian Lupu, 
Coordonator programe Mangalia News. 
P.s: La sugestia ”plină de pofte gurmande” a domnului profesor dr. Ioan Iacob, fondatorul 
Jurnalului Româno-Britanic, vă recomand, dragi cititori, o rețetă mult folosită în Banatul 
meu natal: Sos de Hrean cu smântână, care se potrivește grozav cu bucatele grele, pline 
de ”porcării”, pe care le avem pe mesele de sărbători… 
Ingrediente: 
-100 g hrean decojit și dat pe răzătoarea mică; 
-100 g smântână acrișoară, fermentată, 
-5 g sare, 
-5 g zahăr brun, 
-opțional, câțiva stropi de suc de lămâie, sau oțet de mere, totul potrivit după gust.  
Acest sos de hrean cu smântână se prepară foarte ușor și rapid:  
Se amestecă sarea și zahărul cu smântâna, pentru a permite zahărului și sării să se 
dizolve. Apoi se adaugă smântâna fermentată și se omogenizează energic. In final, se 
adaugă și hreanul ras. Hreanul va fi ras în ultimul moment, chiar înainte de a fi amestecat 
cu smântâna, ca să nu-și piardă aroma. Se amestecă bine și se mută sosul într-un recipient 
închis (borcan). (sursa rețetei: savoriurbane.com). 
  
Poftă bună și Sărbători cu bine! 
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Primul Revelion din istoria României.  
Când și unde au sărbătorit românii primul Revelion? 

 

Astăzi, petrecerea de Revelion a devenit o obișnuință. Totuși, 
au fost vremuri în care petrecerile în sine erau o raritate. 
Prima petrecere grandioasă de Revelion a fost organizată la 
finele anului 1903, în Ploiești, de către prefectul Luca 
Elefterescu. 
Locația aleasă a fost Casa Luca Elefterescu, mai cunoscută de 
contemporani ca Muzeul Ceasului din Ploiești. După moda 
franțuzească, unde petrecerile de Revelion aveau deja o 
vechime de zeci, chiar sute de ani, Luca Elefterescu a decis să 
organizeze una în Ploiești. 
Istoricul ploieștean Paul D. Popescu a scris câteva rânduri 
despre fastuasa petrecere de „bulion”. Sursa istoricului a fost 
chiar bunicul său, ce era cofetar la începutul anilor 1900. 
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Aurel Ifrim  
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„În ziua de 27 decembrie 1903, bunicul meu s-a pomenit 
acasă cu Iancu, omul de încredere al lui Luca 
Elefterescu. – Dom’ Miai, vrea dom’ dipotat ca vineri să 
te înfăţişezi la dânsul cu tot ce-ţi trebuie… – Da, ce – se 
miră cofetarul – doar nu-l cheamă Vasile ? – Nu-l 
cheamă, da se face foc dacă nu te duci. Are un chef 
mare, de Anul Nou… Îi zice petrecerea de bulion, moda 
franţuzească“ 
La petrecerea cu pricina au venit câteva zeci de 
persoane (se spune că ar fi fost 26), cele mai 
importante din Ploiești. Aceștia au servit cunoscutele 
sarmale, cârnaţi, fripturi de porc, dar și specialități 
occidentale precum aspic sau curcani la cuptor. Nu a 
lipsit muzica, Luca Elefterescu fiind cunoscut ca un mare 
fan al muzicii clasice. 

Când  și  cum a  apărut  ideea  de Revelion?   
Tradiții de Revelion 



Petrecerea a ținut până dimineața și Luca Elefterescu (prefect, avocat, petrolist) a rămas în 
istorie ca fiind primul român care a organizat primul chef pentru noaptea dintre ani. 
De-a lungul vremii, de casa lui Luca Elefterescu s-au legat diferite evenimente culturale 
locale, precum concerte de cameră şi valsuri la modă ale epocii. 
 

87 



CRĂCIUNUL CU HRUȘCĂ 

De Ștefan Hrușcă mă leagă multe: ținea mult la Marius 
Grozea, partenerul meu de emisiune, prietenia cu poetul 
George Țărnea cu care el făcea la acea vreme turnee prin 
țară. Amândoi nu mai sunt acum, i-am evocat însă după 
plecarea lor. 
 În toamna lui 2005 începusem” Maraton de 
duminică” la Radio România Actualități. Era o continuare pe 
o durată mai redusă a celebrului ”Maraton Blue jeans” de la 
Radio România Tineret. Emisiunea se lansase în forță cu 
invitați de mare valoare: Ion Țiriac, 

Jonathan Scheele, Felicia Filip şi Cristian Mihăilescu, Ion Caramitru, Dan Grigore,Teodor 
Baconschi, Principele Radu. Urma Crăciunul și Ștefan era în țară cu turneul său de colinde. 
Ne și întâlnisem la Alba Iulia cu ocazia zilei de 1 Decembrie și am stat la un pahar de 
vorbă. Cum 25 decembrie cădea într-o duminică, am convenit să facem emisiunea 
împreună, să vină cu chitara în studio, să cântăm, să povestim, să sărbătorim împreună cu 
ascultătorii noștri. Ștefan începuse să lucreze cu un impresar tânăr și entuziast. Înaintea 
emisiunii m-a întrebat cu cât va plăti radioul prezența lui Ștefan în emisiune.  
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I-am zis că mă fac că nu aud întrebarea și întâlnirea noastră la care îi facem părtași pe 
ascultători este una între prieteni. S-a lămurit până la urmă, iar momentul a fost unul de 
care ne-am amuzat și eu și Ștefan. Băiatul chiar se implica și făcea treabă bună. A venit 
înaintea lui Ștefan să pregătească prezența lui în emisiune. S-a uitat pe desfășurător și a 
văzut că voi difuza ”Rugă pentru părinți” cu Gil Dobrică. S-a revoltat și a cerut să scot piesa 
că o să se supere Ștefan Hrușcă. I-am spus că dacă este să se supere o va face pe mine, dar 
nu va fi cazul. Așa a și fost, Ștefan s-a bucurat de alegerea mea. Povestea înregistrării lui Gil 
Dobrică e una specială. Puțini știu că aceasta a fost prima înregistrare a piesei. Hrușcă era 
tot timpul în concert cu Cenaclul Flacăra și nu a avut vreme să intre în studio să o 
înregistreze. A făcut-o Gil, care a venit la radio în Studioul 6. 
 Adusesem o sticlă de whiskey, să sărbătorim împreună, să închinăm un pahar de 
Crăciun. Fără să vorbim Ștefan a venit și el cu una, să ciocnească cu noi, echipa Maraton, 
cu colegele din regia de emisie. Emisiunea era seara de la ora 18 până la ora 21. Am 
depănat amintiri, am cântat, am vorbit cu ascultătorii. Cum Ștefan trebuia să fie la 
aeroport în dimineața aceea la ora patru, am continuat șezătoarea noastră în birou, unde 
am stat până când o mașină să vină să îl ducă la hotel să ia bagajul și apoi direct la avion. 
Ștefan Hrușcă a cântat în birou, doar pentru noi, parcă cu o emoție mai mare ca în studiou. 
Sau cel puțin, așa ni se părea nouă! 
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Cu bucurie, emoție și surprindere am constatat că peste vreo doi ani de la întâlnirea 
noastră, invitat de Mihaela Rădulescu la emisiunea ”Duminica în familie” de la Antena1, 
întrebat care a fost cel mai frumos Crăciun, Ștefan a răspuns: ”Cel cu Alex de la Radio. Mi-
era dor de familie, care era în Canada și acolo dorul meu a trecut mai repede.” 
 Dacă va fi vreodată să-mi scriu memoriile, Ștefan Hrușcă va avea un capitol 
special! 

O, ce veste minunată,     
O, ce veste minunata,                           
În Viflaim se-arata, 
Cerul stralucea, 
Ingerii veneau, 
Pe-o raza curata. 
Cerul stralucea, 
Ingerii veneau, 
Pe-o raza curata. 

https://www.youtube.com/watch?v=d7jyDA8uVgs 
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Trei păstori se întâlniră 
Trei păstori se întălniră 
Raza soarelui, Floarea soarelui 
Și așa se sfătuiră 
Haideți fraților să mergem 
Haideți fraților să mergem 
Raza soarelui, Floarea soarelui 
Floricele să culegem 
Și să facem o cunună 
Și să facem o cunună 
Raza soarelui, Floarea soarelui 
S-o-mpletim cu voie bună 
Și s-o ducem lui Hristos 
Și s-o ducem lui Hristos 
therein. 
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Scoală gazdă din pătuţ 
 
Scoală gazdă din pătuţ 
Florile dalbe, 
Şi ne dă un colăcuţ 
Florile, florile dalbe 
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Paradise, the garden green    
 
Down they came from high above 
God with Peter by His side. 
Paradise, the garden green, 
Holy Mother dwells therein. 
Someplace down here on earth. 
Someplace down here on earth. 
Paradise, the garden green, 
Holy Mother dwells  



Greetings from Great Britain, 
 Calin Huma 
  
I had a recent opportunity to address select 
members of the Conservative Party about the 
contribution that our Romanian community brings 
to every aspect of life and society here in the UK. I 
felt proud to represent such a hard working 
community and prouder to witness the great 
reaction of approval and consent from the 
Honourable Members of the House and the 
Minister present. Our responsibility is to create an 
appropriate environment for the Romanian 
community to integrate with dignity within the 
larger adoptive British communities. 
  
What makes me truly happy is to see how our 
Romanian spirit, our native land and its lyrical 
universe are instantly recognisable, holding ground 
at the heart of British people and constitute true 
elements for our two people to Conserve the 
Future! 
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Salutări din Marea Britanie, 

Am avut recent ocazia să mă adresez unor 
membri selecționați ai Partidului Conservator 
despre contribuția pe care comunitatea 
noastră românească o aduce la fiecare aspect 
al vieții și societății aici, în Marea Britanie. M-
am simțit mândru să reprezint o comunitate 
atât de muncitoare și mai mândru să asist la 
marea reacție de aprobare și consimțământ 
din partea Onoraților Membri ai Camerei și a 
ministrului prezent. Responsabilitatea noastră 
este să creăm un mediu adecvat pentru ca 
comunitatea românească să se integreze cu 
demnitate în comunitățile britanice adoptive 
mai mari. 
Consul onorific al României 

97 



Salată de ştiri    News Salad 

 HS2 and HS3: What do new rail plans mean for passengers? 

 (The Independent / Yahoo News) 
    The prime minister says the government’s 
Integrated Rail Plan (IRP) constitutes “the 
biggest transport investment programme in 
a century”.  Boris Johnson claims it will 
deliver “meaningful transport connections 
for more passengers across the country, 
more quickly”. He says: “With both high-
speed journeys and better local services, it 
will ensure no town or city is left behind.” 

 Artist’s impression: The proposed HS2 station at Birmingham Curzon 
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https://www.independent.co.uk/topic/boris-johnson


(BBC) New Zealand's 180-million-year-old forest 
Once part of the ancient supercontinent Gondwana, Curio Bay is home to one of the few 
accessible petrified forests on the planet and a geological phenomenon of international 
significance. 

The ancient 'computer' that simply shouldn't exist - BBC REEL 
https://youtu.be/qqlJ50zDgeA 

(Agerpres) 2021-11-17 "We have a solemn meeting on December 1, dedicated to 
Romania's National Day, which we will hold next week on Wednesday, and secondly, we 
have a solemn meeting on December 6 to celebrate 30 years since the first post 
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The HESPERUS Cultural Foundation 
35,  Av. Radu Beller street, 
                Bucharest 1 
          Romania / Europe 
tel.(+40) 0749.77.69.56 
e mail   ioaniacob@yahoo.com 
                                                        
 
 
 
 
 
 
‘The Eminescu Poe Transatlantic Online Conference’,The Second Edition 
          Press release 
 
   On Monday, January 17, 2022, at 8:00 p.m./6:00 p.m. GMT/ 1:00 Eastern Time/ The 
Union of Professional Journalists from Romania (U.Z.P.R.)will organize – at The 
HESPERUS Cultural Foundation initiative - the second edition of ‘The Eminescu Poe 
Transatlantic Online Conference’. The second edition will be moderated by Prof. univ. 
Dr. Daniela Gîfu.   
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 So far Pr.Prof.Dr. Theodor Damian (New York), Prof.univ.Dr. Robert Tally Jr. (Texas State 
University), Dr. Aura Imbăruş (Los Angeles), Miron Manega (U.Z.P.R.), Mădălina Corina 
Diaconu (U.Z.P.R., Radio Romania), Alexandru Rusu (Radio Romania News), Prof. Dr. Ioan 
Iacob (The HESPERUS Cultural Foundation), His Excellency Călin Humă, Honorary Consul of 
Romania in Winchester, UK have confirmed their participation. 
For the first time Prof. univ. Dr. Amy Branam Armiento, ‘Poe Studies 
Association’President(U.S.A.) will talk about similarities between Poe and Eminescu.  
The HESPERUS Cultural Foundation was set up on May 29, 1991,among the founding 
members being one of the pioneers of Romanian Radio, Eng. I.C. FLOREA, Secretary 
General of Radio UNIVERSUL magazine, C.D. CONSTANTINESCU, poet and translator MARIA 
URBANOVICI, RTV Editor IOAN ION DIACONU, teacher DANIELA MARIN , RTV Editor and 
playwright PUŞA ROTH, Dr. Ec. ION CORBU, Dr. Eng. ILEANA TIPURIŢĂ, director NICOLAE 
CORJOS so on). 
   At the end of the General Assembly for the establishment of this foundation (which 
aimed to promote the Romanian cultural values and the values of the universal culture) 
from the STUDIO HALL (name from 1991) of the Theater „C. I. Nottara ”, the actor ADRIAN 
PINTEA gave a recital from the lyrics of MIHAI EMINESCU. 
   At the "HESPERUS DAYS" editions (organized in collaboration with prestigious high 
schools and art and culture institutions in Romania) have participated The Ambassadors of 
JAPAN, PORTUGAL, BRAZIL, FINLAND, THE CZECH REPUBLIC, BULGARIA, the General Consul 
of AUSTRALIA in Bucharest, Cultural and Press Attachés, guests from ITALY, SWITZERLAND,  
GERMANY, GREECE, The UNITED KINGDOM and the The USA personalities in the field of 
art and culture. 
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 The most recent approach of the foundation is related to The EMINESCU - POE 
transatlantic project (inspired by a concept encountered in the documentation for the 
doctoral thesis "Transatlantic poetic arc: Mihai Eminescu - Edgar Allan Poe" / a premiere 
in universal literature / of Professor Ioan Iacob, The president of the foundation, which 
on May 29, 2021, has celebrated seven decades of existence. 
‘The EMINESCU POE Transatlantic Project’ (this transatlantic online conference is part of 
it) has been launched in 2019, then MAIA MORGENSTERN has read poems written by 
EMINESCU and POE. 
    This project is realized in collaboration with The Union of Professional Journalists of 
Romania / President DORU DINU GLĂVAN being / together with Prof. univ.Dr. Daniela 
Gîfu/ moderator of this transatlantic Conference first edition /June 14, 2021/. 
   Some personalities from both sides of the Atlantic and some MEDIA PARTNERS 
(among them we mention the online  ‘Mangalia News’magazine / General Director 
professor TRAIAN LUPU / ‘Gândacul de Colorado’ online magazine from Denver, 
Colorado, U.S.A.,/ Director Lucian Oprea/, ‘Arca TV’ /General Director Lucian Blaga, 
U.S.A., North American Romanian Press Association /President Marian Petruţa/, 
Alexandru Rusu /Radio Romania News/ so on. 
   The project is also supported by His Excellency Mr. CĂLIN HUMĂ, Honorary Consul of 
Romania in Winchester, UNITED KINGDOM. 
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 Prof. Dr. Rusalin Işfănoni, 
 General Secretary of the HESPERUS Cultural Foundation 
 
P.S. On May 29, 2021, the foundation has launched the online magazine 'The News 
Correspondent Chapeau' / 'Romanian British Journal' /. 
 A doua ediţie a ‘Conferinţei transatlantice online Eminescu Poe’,                          
Comunicat de presă 
 
   Luni, 17 ianuarie,2022, la ora 8:00 p.m./6:00 p.m. GMT/ 1:00 Eastern Time/ ‘Uniunea 
Ziariştilor Profesionişti din Romania (U.Z.P.R., moderator Prof. univ. Dr. Daniela Gîfu)va 
organiza – la iniţiativa Fundaţiei culturale HESPERUS – a doua ediţie a ‘Conferinţei 
transatlantice online Eminescu Poe’. 
    
  Până acum Pr.Prof.univ.Dr. Theodor Damian (New York), Prof.univ.Dr. Robert Tally Jr. 
(Texas State University), Dr. Aura Imbăruş (Los Angeles), Miron Manega (U.Z.P.R.), 
Mădălina Corina Diaconu (U.Z.P.R., Radio România), Alexandru Rusu (Radio România 
Actualităţi), Prof. Dr. Ioan Iacob (Fundaţia culturală HESPERUS), Excelenţa Sa Călin 
Humă, Consul Onorific al României la Winchester, Marea Britanie au confirmat 
participarea. 
   Prezentă în premieră la această manifestare Prof.univ.Dr. Amy Branam Armiento, 
Preşedinte al ‘Poe Studies Association’(S.U.A.) va vorbi despre similitudinile dintre 
Eminescu şi Poe.     
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 Înfiinţată pe 29 mai,1991,Fundaţia culturală HESPERUS numără printre fondatori pe 
unul dintre  pionierii Radiofoniei Româneşti, Ing. I.C. FLOREA, pe Secretarul General al 
revistei Radio UNIVERSUL , C.D. CONSTANTINESCU, pe poeta şi traducătoarea  MARIA 
URBANOVICI, pe redactorul RTV  IOAN  ION  DIACONU, pe profesoara DANIELA MARIN , 
pe dramaturgul şi redactorul RTV PUŞA ROTH, pe Dr. Ec. ION CORBU, pe Dr. Ing. ILEANA 
TIPURIŢĂ, pe regizorul NICOLAE CORJOS ş.a.).  
La finalul Adunării Generale de constituire a acestei fundaţii (promotoare a valorile 
culturale româneşti şi a valorilor culturii universale) din SALA STUDIO (numele din 1991) 
de la Teatrul „C. I. Nottara ”, actorul ADRIAN PINTEA a oferit un recital din lirica lui MIHAI 
EMINESCU. 
   La ediţiile "ZILELOR HESPERUS"(organizate in colaborare cu prestigioase licee şi 
instituţii de artă şi cultură din România) au participat Ambasadorii JAPONIEI, 
PORTUGALIEI, BRAZILIEI, FINLANDEI, REPUBLICII CEHE, BULGARIA, Consulul General al 
AUSTRALIA la Bucureşti, Ataşaţi culturali, de presă şi invitaţi din ITALIA, ELVEŢIA, 
GERMANIA, GRECIA, MAREA BRITANIE şi STATELE UNITE, personalităţi din domeniile 
artei şi culturii. 
   Proiectul transatlantic EMINESCU POE (din care Conferinţa transatlantică Eminescu 
Poe face parte) se inspiră dintr-un concept întâlnit în documentarea pentru teza de 
doctorat ‘Arc poetic transatlantic: Mihai Eminescu – Edgar Allan Poe’ a Profesorului Ioan 
Iacob, care este o premieră în literatura universală. 
    La lansarea acestui proiect transatlantic, în 2019, actriţa MAIA MORGENSTERN a citit 
poeme de EMINESCU şi  POE. 
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 Reamintim că preşedintele U.Z.P.R., DORU DINU GLĂVAN , 
a fost (împreună cu Prof. univ. Dr. Daniela Gîfu)  
moderatorul primei ediţii a acestei conferinţe transatlantice 
(14 iunie, 2021). 
 
Menţionăm personalităţi şi PARTENERI MEDIA de pe 
ambele maluri ale Atlanticului care susţin proiectul: 
publicaţia online‘Mangalia News’ (Director profesorul 
TRAIAN LUPU) ,‘Gândacul de Colorado’ (Denver, Colorado, 
S.U.A., Director Lucian Oprea/), ‘Arca TV’ (Director General 
Lucian Blaga, S.U.A.),’North American Romanian Press 
Association’, Preşedinte Marian Petruţa (Chicago, S.U.A. ), 
Alexandru Rusu /Radio România Actualităţi ş.a. 
   Proiectul este sprijinit şi de Excelenţa Sa  CĂLIN HUMĂ, 
Consul Onorific al României la Winchester, MAREA 
BRITANIE. 
Prof. Dr. Rusalin Işfănoni,      Secretar General al Fundaţiei 
culturale HESPERUS P.S. Pe 29 mai, 2021, fundaţia a lansat 
publicaţia online  'The News Correspondent Chapeau' 
(Romanian British Journal).   
 



 Imagini vechi, despre prima formaţie ‘BEATLES’     din Bârlad, despre Greti, care 
îşi sărbătoreşte ziua în decembrie,   despre  Battle of Britain , despre…  

        (omagiu de Crăciun aripilor britanice şi aripilor româneşti)  
    (microroman) 
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Prima parte 
     Stau în faţa unui laptop care nu este al meu, mi l-a împrumutat cineva  
foarte apropiat, pe perioada pandemiei, mă bate gândul să scriu ceva legat de 
documentarul văzut noaptea trecută pe un canal străin de televiziune, un documentar 
excepţional despre Battle of Britain fiindcă  m-a impresionat foarte mult.  
      M-am decis să scriu acest microroman ca omagiu pentru aripile britanice şi cele 
româneşti, care să fie un cadou de Crăciun pentru  eroismul englezilor,   



Fapt care, pentru mine, ca român, îmi aminteşte de curajul Reginei Maria, regina 
României, din perioada primului Război Mondial (născută în Anglia, dar care purta 
ie românească). 
Fiindcă în decembrie este şi ziua de naştere a Gretei, Redactorul Şef Adjunct al 
acestui jurnal româno britanic, m-am decis să-i fac o surpriză şi să scriu în acest 
microroman ceva despre ea, fără să-i spun nimic înainte… Să fie surpriză pentru ziua 
ei! 
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Greti, cu care discut a doua zi despre acel 
documentar, îmi aminteşte determinarea 
Reginei de a rămâne la Londra, alături de 
Rege, pe perioada bombardamentelor 
germane ordonate de Hitler şi faptul că apoi 
mergea, în mijlocul oamenilor, unde 
fuseseră cele mai mari distrugeri, spre a 
vorbi cu ei şi a-i încuraja.  



108 

 Surpriză a fost şi pentru mine, când 
Viorel (Comentatorul sportiv al 
Jurnalului Româno Britanic, vechi 
prieten şi coleg de liceu şi de formaţie 
de chitare electrice, ‘RAZELE’, prima 
formaţie ‘BEATLES’ din Bârlad, judeţul 
Vaslui) mi-a trimis câteva fotografii cu 
‘RAZELE’, iar în prima dintre ele apare şi 
mama mea alături de noi, o fotografie 
veche, în faţa casei noastre din cartierul 
Munteni din Bârlad, în stânga era Viorel 
(chitara bas), apoi eu (chitara solo), 
mama mea, Emilia, o fotografie veche 
unde ea apare ca o umbră albă, apoi, în 
dreapta, Dorel (chitara armonie)...  
Am în faţa mea un pahar de vin, din care am vărsat un strop (obicei tradiţional 
românesc) în memoria celor care nu mai există, inclusiv a  
piloţilor englezi şi români. 
     Paharul de vin este pe sfârşite, Crăciunul se apropie, îmi dau seama că nu voi reuşi 
să includ în microroman tot ce aş fi vrut, va fi cadoul meu de Crăciun pentru piloţii 
britanici şi piloţii români, pentru Greti, de ziua ei, pentru ... 
Reproduc de pe Internet pasaje dintr-o relatare despre Battle of Britain…poate aşa se 
va înţelege prin ce au trecut englezii şi eroismul  
 



lor, care s-au opus lui Hitler şi planului acestuia de ai înfrânge pe englezi prima dată în 
aer, apoi să-i invadeze terestru… 
 
  
 
  ‘The Battle of Britain, also known as the Air Battle for England (German: die 
Luftschlacht um England), was a military campaign of the Second World War, in which 
the Royal Air Force (RAF) and the Fleet Air Arm (FAA) of the Royal Navy defended the 
United Kingdom (UK) against large-scale attacks by Nazi Germany's air force, the 
Luftwaffe.’ 
    On 16 July, Hitler ordered the preparation of Operation Sea Lion as a potential 
amphibious and airborne assault on Britain, to follow once the Luftwaffe had air 
superiority over the Channel. In September, RAF Bomber Command night raids 
disrupted the German preparation of converted barges, and the Luftwaffe's failure to 
overwhelm the RAF forced Hitler to postpone and eventually cancel Operation Sea 
Lion. The Luftwaffe proved unable to sustain daylight raids, but their continued night-
bombing operations on Britain became known as the Blitz. 
   Historian Stephen Bungay cited Germany's failure to destroy Britain's air defences to 
force an armistice (or even an outright surrender) as the first major German defeat in 
the Second World War and a crucial turning point in the conflict. The Battle of Britain 
takes its name from the speech given by Prime Minister Winston Churchill to the 
House of Commons on 18 June: "What General Weygand called the 'Battle of France' is 
over. I expect that the Battle of Britain is about to begin." 
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 Partea a treia, în loc de final 
        Cum s-ar putea încheia acest  microroman? 
        ”Mama, te-am văzut în fotografia trimisă de Viorel. Ai fost, eşti şi vei fi mereu în 
inima mea!” 
        I-am spus lui Aurel că acesta este unul din ultimele materiale care i le trimit pentru 
‘Jurnalul Româno Britanic’ No.3 , Aurel mi-a mărturisit că a văzut şi el documentarul 
respectiv despre Battle of Britain. I-am şi spus cum se va încheia, dar nu i-am spus că va fi 
un microroman cu Aurel de la Ploieşti inclus. 
     Iată finalul promis (reproduc de pe Internet): “De la inamici de război, la prieteni pe 
viaţă. Este povestea impresionantă a doi aviatori din cel de-Al Doilea Război Mondial. În 
urmă cu 80 de ani, Ion Dobran şi Berrie Davis se luptau pentru ţările lor. Generalul român 
doboară  avionul inamic, dar cruţă viaţa pilotului american. 66 de ani mai târziu, cei doi 
se întâlnesc pentru a se privi în ochi.” 
    La 66 de ani de la acest moment, se întâlnesc la Bucureşti piloţii care şi-au disputat 
cerul pentru o clipă. Colonelul în rezervă Barrie Davis a traversat din nou oceanul pentru 
a-i strânge mâna celui care i-a distrus avionul, dar i-a lăsat viaţa.  
Barrie Davis, pilot american (2010): Întâlnirea de acum este unul dintre visurile mele. 
Generalul era un trăgător excelent şi sunt încântat că a ochit avionul, nu pilotul.  
Aviatorul român Ion Dobran, felicitat de ataşatul militar SUA: Keith Derbenwick, ataşat 
militar SUA: Domnule general, am foarte mult respect. Vă mulţumesc foarte mult pentru 
serviciul dumneavoastră.  
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 Cam asta ar fi, paharul meu e pe sfârşite, 
microromanul e pe sfârşite, ar trebui să 
închei reamintind că acest roman este un 
cadou de Crăciun dedicat  aripilor britanice şi 
româneşti, după ce am văzut acel excepţional 
documentar despre Battle of Britain şi am 
aflat incredibila poveste a generalului Ion 
Dobran şi a pilotului american Barrie Davis. 
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 Mai era ceva de adăugat…Paharul meu de ‘autor de microroman’ s-a terminat, dar de 
ziua ta, dragă Redactor Şef Adjunct al Jurnalului Româno Britanic ‘The News 
Correspondent Chapeau’, vom umple unul nou şi îţi vom ura din suflet, dragă Greti, LA 
MULŢI ANI ! 
         Ileana Tipuriţă, Doina şi Rusalin Işfănoni, Adriana şi Mihai Iacob, 
Gl. Bg. (r) Mihail Ţăpîrlea, Profesorul Traian Lupu, Nadia Baciu, Aurel Ifrim, Loric şi Andrei 
Popa, Horia Nestorescu-Bălceşti, Călin Humă, doamna Cristina de la Biblioteca 
Metropolitană, Atena, toate rudele, toţi prietenii, Anda, tot Universul şi autorul 
microromanului care aici CHIAR S-A ÎNCHEIAT. Punct. 
                                                                              Ioan Iacob                                              



Old images, about the first band ‘BEATLES’  from Bârlad, about Greti, who celebrates her 
birthday in December,  about Battle of Britain, about… 
(Christmas tribute to British wings and Romanian wings)    (micro-novel) 
 
First part 
     I'm sitting in front of a laptop that's not mine, someone (a very close someone) lent it 
to me during the pandemic, I'm thinking of writing something about the documentary I 
have seen last night on a foreign television channel, an exceptional documentary about 
the Battle of Britain because it has impressed me a lot. 
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 I have decided to write this micro-novel as a tribute 
to the British and Romanian wings, which should be a 
Christmas present for the heroism of the English, 
Greti, with whom I have discussed the documentary 
the next day, reminds me of the Queen's 
determination to remain in London with the King 
during the German bombings ordered by Hitler and 
the fact that she then went among the people where 
they had been most great destruction, to talk to 
them and encourage them 



Which, for me, as a Romanian, reminds me of the courage of Queen Maria, the 
queen of Romania, during the First World War (born in England, but who wore 
Romanian ie). 
    Because December means also Greta's birthday, the Deputy Editor-in-Chief of 
this Romanian-British Journal, I have decided to surprise her and write 
something about her in this micro-novel, without telling her anything before… 
To be surprise for her birthday! 

113 

http://www.animaatjes.nl/plaatjes/kerstklokken/4/Kerstklokken1.gif


 It was also a surprise for me, when Viorel (Sports commentator of the Romanian 
British Journal, old friend and high school colleague and electric guitar band, 'RAZELE' 
/’The Rays’/, the first band 'BEATLES' from Bârlad, Vaslui county) has sent to me 
some photos with 'RAZELE', and in the first of them my mother appears with us, an 
old photo, in front of our house in the Munteni neighborhood of Bârlad, on the left 
was Viorel (bass guitar), then me (solo guitar), my mother, Emilia, an old photo 
where she appears as a white shadow, then, on the right, Dorel (harmony guitar) ... 
     I have in front of me a glass of wine, from which I poured a drop (an old traditional 
Romanian habit) in memory of those who no longer exist, including 
English and Romanian pilots. 
 The glass of wine is coming to an end, Christmas is approaching, I realize that I will 
not be able to include in the micro-novel everything I would have wanted, it will be 
my Christmas present for British pilots and Romanian pilots, for Greti, for her 
birthday, for. ..      
    The second part    In Ploieşti Aurel (old friend and colleague from CODREANU High 
School in Bârlad, who helps me with the editing of this Romanian-British Journal) is 
waiting for this report, he has no way of knowing that he will also be remembered, it 
will be my Christmas surprise for him ...    I won't be able to finish everything ... 
everything I was going to ... everything I should ...    I quote from the Internet a story 
about the Battle of Britain… perhaps this will mean what the English went through 
and their heroism, which opposed Hitler and his plan to defeat the English first in the 
air, then to invade the earth…    ‘The Battle of Britain, also known as the Air Battle for 
England (German: die 114 
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Luftschlacht um England), was a military campaign of the Second World War, in which 
the Royal Air Force (RAF) and the Fleet Air Arm (FAA) of the Royal Navy defended 
the United Kingdom (UK) against large-scale attacks by Nazi Germany's air force, 
the Luftwaffe.’ 
    On 16 July, Hitler ordered the preparation of Operation Sea Lion as a 
potential amphibious and airborne assault on Britain, to follow once the Luftwaffe had 
air superiority over the Channel. In September, RAF Bomber Command night raids 
disrupted the German preparation of converted barges, and the Luftwaffe's failure to 
overwhelm the RAF forced Hitler to postpone and eventually cancel Operation Sea Lion. 
The Luftwaffe proved unable to sustain daylight raids, but their continued night-
bombing operations on Britain became known as the Blitz. 
   Historian Stephen Bungay cited Germany's failure to destroy Britain's air defences to 
force an armistice (or even an outright surrender) as the first major German defeat in 
the Second World War and a crucial turning point in the conflict. The Battle of Britain 
takes its name from the speech given by Prime Minister Winston Churchill to the House 
of Commons on 18 June: "What General Weygand called the 'Battle of France' is over. I 
expect that the Battle of Britain is about to begin.“ 
 The third part, instead of the end         How could this micro-novel end?        "Mother, I 
saw you in the photo sent by Viorel. You have been, are and will always be in my heart! 
”        I told Aurel that this is one of the last reports I send him for ‘The Romanian British’ 
No.3, Aurel has confessed to me that he also saw the respective documentary about 
Battle of Britain. 
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 I have also told him how it would end, 
but I have not told him that it would be a 
micro-novel with Aurel from Ploieşti 
included. 
     Here is the promised ending (I quote 
from the Internet): “From enemies of war, 
to friends for life. It is the impressive story 
of two aviators from the Second World 
War. 80 years ago, Ion Dobran and Berrie 
Davis were fighting for their countries. 
The Romanian general shot down the 
enemy plane, but spared the American 
pilot's    life. 66 years later, the two meet 
to look each other in the eye. " 
    At the age of 66, the pilots who 
competed in the sky for a moment meet 
in Bucharest. Reserve Colonel Barrie Davis 
crossed the ocean again to shake the 
hand of the man who destroyed his plane, 
but not his life. 
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Barrie Davis, American pilot (2010): ‘This 
meeting one of my dreams. The general was 
an excellent marksman, and I'm glad he shot 
the plane, not the pilot’. 
Romanian aviator Ion Dobran, congratulated 
by US military attaché: Keith Derbenwick, 
US military attaché: General, I have a lot of 
respect. Thank you very much for your 
service.’ 
     That’s all, my glass is coming to an end, 
the micro-novel is coming to an end, I 
should end by reminding you that this novel 
is a Christmas gift dedicated to British and 
Romanian wings, after seeing that 
exceptional documentary about Battle of 
Britain and finding out the incredible story 
of General Ion Dobran and the American 
pilot Barrie Davis. 
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There was something else to add… My glass 
of 'micro-novelist' is over, but for your 
birthday, dear Deputy Editor-in-Chief of the 
Romanian-British Journal 'The News 
Correspondent Chapeau', we will fill a new 
one and we will wish you from the bottom of 
our hearts, dear Greti , HAPPY BIRTHDAY !  
Ileana Tipuriţă, Doina and Rusalin Işfănoni, 
Adriana and Mihai Iacob, 
Gl. Bg. (r) Mihail Ţăpîrlea, Professor Traian 
Lupu, Nadia Baciu, Aurel Ifrim, Loric and 
Andrei Popa, Horia Nestorescu-Bălceşti, Călin 
Humă, Mrs. Cristina  
from the Metropolitan Library, Athens, all 
relatives, all friends, Anda, the whole 
Universe and the author to the micro-novel 
that HAS REALLY ENDED here.  
 
THE (HAPPY) END 
                                                                               
                                                            Ioan Iacob 
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(Agerpres)“Am constatat că în Parlamentul României s-a format o majoritate solidă 
din care fac parte PNL, PSD, UDMR și grupul minorităților. Reprezentanții acestei 
majorități au dorit să vină împreună la consultări și am avut o discuție foarte bună. 
Această majoritate mi-a propus un nume de premier, propunere pe care am 
acceptat-o. Îl desemnez pe Nicolae Ciucă pentru a forma o echipă guvernamentală și 
pentru a se prezenta în fața Parlamentului României pentru votul de încredere”, a 
declarat Preşedintele României, Klaus Iohannis, pe 22 noiembrie, 2021.  



Dragi romani de pretutindeni! 
Vă dorim să priviți cu multă speranță către anul 2022,așa cum o facem la fiecare cumpănă 
dintre ani. 
Dacă toată lumea va dorește ca această zi să fie una minunată, noi va dorim ca toate zilele 
ce urmează să vă umple sufletul de bucurie,fericire și realizări. 
           LA MULTI ANI 2022! 
George Betianu ,,GB visit Romania"si Cornel Ghețu ,,Restaurant Cornelius London" 
  
Dear Romanians everywhere! 
We want you to look forward to 2022, as we do at every turn of the year. 
If everyone wants this day to be a wonderful one, we wish that all the days that follow will 
fill your soul with joy, happiness and achievements. 
           A HAPPY NEW YEAR 2022! 

George Betianu ,, GB visit Romania "and Cornel Ghețu 
,, Restaurant Cornelius London" 
P.S.  Mai pune tu, în jurul lor, coroniţe de brad , pahare 
cu vin şi măşti din cele trimise de Doina Isfănoni. 
Multumesc. 
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December 1989 Revolution Constitution," acting Speaker of the Chamber of Deputies 
Sorin Grindeanu said on Wednesday. 

Bucharest, Nov 15 /Agerpres/ - The interim Minister of Foreign Affairs, Bogdan Aurescu, 
participated on Monday in Brussels in the ministerial meeting of the Eastern Partnership, 
on which occasion he underlined the importance of concrete results in the reform 
processes in the partner states, in particular with regard to the rule of law, the fight 
against corruption and the judicious use of EU support. 
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(Euronews) 18-11-2021 Belarus: Iraqi migrants caught in border tensions fly home 
A flight to Iraq took off from Minsk on Thursday to repatriate hundreds of migrants 
who had found themselves stranded at the Belarusian-Polish border, Minsk airport 
said. 
There were 374 Iraqi migrants on board, Belarusian presidency spokeswoman Natalya 
Eismont said. 
In recent days, Iraq has appealed for its citizens to fly home, telling them the way into 
the EU is closed. 
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(Euronews) 18-11-2021 Belarus: Iraqi migrants caught in border tensions fly home 
A flight to Iraq took off from Minsk on Thursday to repatriate hundreds of migrants who 
had found themselves stranded at the Belarusian-Polish border, Minsk airport said. 
There were 374 Iraqi migrants on board, Belarusian presidency spokeswoman Natalya 
Eismont said. 
In recent days, Iraq has appealed for its citizens to fly home, telling them the way into the 
EU is closed. 

Migrants warm themselves near a fire as they gather at the checkpoint "Kuznitsa" at the 
Belarus-Poland border near Grodno, Belarus, on Wednesday, Nov. 17, 2021.  124 



Lukashenko and Merkel agree to EU talks over Belarus migrant crisis 
Water cannon and grenades as tensions rise on Belarus-Poland border 

Families mourn young migrants who died at Belarus-Poland border 

BABBEL.COMWhy  

Millennials Are Using Their Phones To Learn A Language In 3 Weeks? 
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Christmas is faith, 

Christmas is Hope, 

Christmas is the power to 

give and receive love! 

Happy Holidays with your 

loved ones! 
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Crăciunul e credință, 

Crăciunul e Speranță, 

Crăciunul e puterea de a 

dărui și de a primi dragoste! 

Sărbători Fericite alături de 

cei dragi!  




