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Introducere
Volumul Repere dobrogene (Note şi comentarii de teren) este
concretizarea unor cercetări desfăşurate de specialişti şi colaboratori ai Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale, finanţate de către această instituţie şi de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin Consiliul Naţional al
Cercetării Ştiinţifice pentru Învăţământul Superior. Proiectul
„Coordonate ale convieţuirii multietnice în Dobrogea" s-a
derulat în perioada 2001-2003 şi a vizat comunităţile compacte
ce trăiesc în mediul rural în acest areal multicultural.
Tematica cercetării s-a axat pe studiul obiceiurilor din
ciclul familial (naştere, nuntă, înmormântare) şi pe cel al săr
bătorilor de peste an într-o abordare complexă de tip antropologic. În faza de documentare şi pregătire, am putut constata
că, doar cu foarte puţine excepţii, documentele etnografice
privind minorităţile dobrogene lipsesc, deşi cele mai multe
dintre ele sunt comunităţi întemeiate cu secole în urmă, iar
valorile lor spirituale sunt încă vii.
Pentru cei mai tineri membri ai echipei, studiul minorităţilor ce trăiesc azi în Dobrogea a constituit un prilej de a aplica
teorii şi noţiuni studiate în universităţi şi de a exersa metode şi
tehnici modeme de cunoaştere a vieţii tradiţionale a Celuilalt,
un fel de "anthropology at home". Am putea spune că unii dintre ei au descoperit lumi nebănuite caracterizate prin filosofie şi
stil de viaţă proprii, printr-o relaţie cu totul remarcabilă cu universul înconjurător, iar acest fapt se reflectă în modul în care
şi-au notat impresiile lăsând să se întrevadă sinceritatea şi surprinderea cu care i-au abordat, dar şi pasiunea pentru acest
fascinant domeniu.
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stilul elaborării textelor mai vorbeşte şi despre
apartenenţa autorilor la generaţii şi şcoli diferite, de aceea am
ţinut în mod special să le păstrăm în speranţa că vom oferi o
lectură agreabilă. Relaţia dintre cercetători şi grupurile investigate a fost marcată de o sumă de factori între care, stilul personal, experienţa de teren şi opţiunea pentru anumite metode
ale celor dintâi, precum şi disponibilitatea de comunicare şi
capacitatea de păstrare a tradiţiilor ale celor din urmă au fost
Forma

şi

hotărâtoare.

În alegerea şi repartizarea colaboratorilor am ţinut seamă
şi de competenţele lor lingvistice, însă, oricum, nu se poate
vorbi în Dobrogea despre o „barieră a limbii" ce ne-ar fi fost
impusă, ba mai mult, am sesizat la interlocutorii noştri plăce
rea de a conversa în limba patriei de adopţie şi adesea efortul
de a adapta anumite expresii pentru a ne ajuta să le pătrun
dem sensurile în profunzime.
Ca un factor unificator, trebuie să menţionăm că am optat
pentru o elaborare a notelor şi comentariilor în care o pondere
deosebită o are perspectiva din interior datorată autoanalizei şi
autoaprecierii persoanelor intervievate şi mai puţin pe o exegeză
care să propună şi chiar să impună concluziile noastre. Perspectiva istorică asupra aşezărilor şi minorităţilor studiate am
socotit-o absolut necesară pentru prezentarea cât mai obiectivă
a tradiţiilor cu toate influenţele pe care le-au suferit. Pe de altă
parte, reconstituirea trecutului a fost una dintre temele cele mai
fertile, întrucât ne-a slujit la o mai profundă înţelegere a relaţiilor interetnice, a modului în care fiecare grup s-a integrat în
spaţiul românesc. Desigur că, asemenea informaţii au un caracter subiectiv şi poartă amprenta personală a fiecărui narator, de
aceea le-am transcris fidel, păstrând savoarea povestirii.
Demersul cercetătorilor ce au participat la acest proiect a
urmărit dinamica faptelor de cultură tradiţională, în acest fel
conturându-se, pe de o parte, un dialog între trecut şi prezent şi
un traiect al transformării, iar pe de alta, modele culturale convergente bazate pe valori magico-religioase şi mentali tare universale. Parcurgând însă capitolele acestui volum, cititorul
8

va avea libertatea de a compara elemente de viaţă materială şi
spirituală şi de a-şi formula propriile concluzii, de a descoperi
similitudini surprinzătoare sau deosebiri evidente.
Desigur că aspectul tradiţional al obiceiurilor şi al mărcilor
identitare pregnant manifestate (vestimentaţie, repertoriu folcloric) s-a transformat nu doar datorită evoluţiei societăţii şi
modificărilor mentalitare, ci şi convieţuirii. Totuşi am mai putut
identifica o serie de dominante cu valoare de emblemă, precum
şi convergenţa către ceea ce am putea numi modelul cultural dobrogean, o copie la scară redusă a civilizaţiei balcanice.
Profilul spiritual al fiecărui grup şi capacitate,1 de a-şi conserva propriile tradiţii specifice ne-au determinat să recurgem
la metode diferite de investigare. Dacă unele păstrează încă
obiceiuri vii şi bogate ce au putut fi înregistrate prin metoda
observaţiei directe, altele şi-au dezvăluit zestrea culturală doar
prin reconstituire bazată pe chestionare detaliate şi pe interviuri
ample luate celor mai vârstnici membri ai comunităţilor. Apartenenţa etnică şi confesională, ocupaţia şi atracţia civilizaţiei

urbane constituie, la rândul lor, factori determinanţi în construirea profilului identitar. Unele comunităţi se definesc şi astăzi ca
fiind conservatoare sub aspect cutumiar, altele, dimpotrivă,
s-au deschis de foarte timpuriu, adoptând şi adaptând elemente
de cultură ale grupurilor cu care au convieţuit, aplicând în acest
sens o adevărată strategie a supravieţuirii.
Poate că nu este lipsit de importanţă ca lectorul să ştie câte
ceva despre autorii acestor studii.
Iuliana Băncescu este cercetător ştiinţific la Centrul Naţional
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale din
anul 1993, absolventă a Facultăţii de Litere şi a Facultăţii de
Teologie din Universitatea din Bucureşti şi doctor în etnologie
din anul 1999. A realizat studii asupra comunităţii ţipţerilor
din Maramureş, precum şi asupra unor manifestări de folclor
religios din aceeaşi zonă a ţării.
Narcisa Alexandra Ştiucă este cercetător ştiinţific la Centrul
Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţio
nale din anul 1992, absolventă a Facultăţii de Litere şi doctor în
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ştiinţe

filologice din anul 1996. A realizat studii asupra riturilor
de trecere şi obiceiurilor calendaristice tradiţionale româneşti,
precum şi asupra grupurilor minoritare din Banat.
Marilena Andrei şi Gabriela Cristea sunt absolvente ale
Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti, promoţia 2003,
şi au participat la cercetări de etnologie urbană şi rurală în colective ale Catedrei de Etnologie şi Folclor, ale Muzeului Ţăranu
lui Român şi ale Muzeului Naţional al Satului „Dimitrie Gusti".
În anul 2002, Gabriela Cristea a beneficiat de o bursă Erasmus
în antropologie socială la Universitatea din Padova, iar în 2004
a obţinut o diplomă de master la CEU Budapesta în acelaşi
domeniu; din anul 2004 este doctorand al Universităţii Babeş
Bolyai din Cluj-Napoca.
Ioana Maria Cremenescu este absolventă a Facultăţii de
Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti (specialitatea limbă şi literatură turcă), promoţia 2004.
Dan Ichimescu, redactor la revista „Scara", este absolvent
al Academiei de Studii Economice, Facultatea de Management,
promoţia 2001, şi master al Facultăţii de Litere, specialitatea
etnologie şi folclor.
Cerasela Tănase este absolventă a Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti (specialitatea limbi
slave), pramatia 1999, master în etnologie şi folclor şi doctorand
la aceeaşi instituţie. A beneficiat de stagii de studiu şi cercetare
asupra minorităţilor din Balcani în programul Tempus.
Emil Ţârcornnicu este cercetător la Institutul de Etnografie
şi Folclor „C. Brăiloiu", absolvent al Facultăţii de Automatică
(1995) şi al celei de Sociologie (1998), doctorand al Facultăţii de
Geografie a Universităţii din Bucureşti, autor al unor studii
asupra comunităţilor româneşti din Balcani.
Socotim că această modestă contribuţie a noastră va deschide noi perspective asupra studiului minorităţilor din România.
Dincolo de aspectul descriptiv al lucrărilor, cititorul se va apropia imaginar de turcii şi tătarii dobrogeni, de aromâni şi meglenoromâni, de italieni, lipoveni şi greci, le va cunoaşte trecutul
şi modul de viaţă, aspiraţiile, credinţele şi valorile spirituale.
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Multe dintre.comunităţile pe care le-am cunoscut în aceşti ani
sunt în primejdie de a dispărea din cauza procesului foarte
rapid şi profund de asimilare. De aceea, lucrarea noastră ar
putea fi socotită o contribuţie utilă pusă sub semnul etnologiei
de urgenţă. Ne-am dori ca acest demers să constituie debutul
unor intervenţii concertate şi hotărâte, menite cel puţin să colecteze în mod exhaustiv toate informaţiile privitoare la minorită
ţile dobrogene, să le conserve şi să le pună în valoare, întrucât
ele fac parte din patrimoniul nostru cultural.
Derularea cercetărilor noastre a beneficiat de sprijinul
comunităţilor şi administraţiei locale, al instituţiilor de cultură
şi al consiliilor judeţene din Constanţa şi Tulcea, cărora se
cuvine să le aducem mulţumiri.
Dr. Narcisa Alexandra Ştiucă
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Două aşezări aromâneşti
Drd. Gabriela Cristea

Camena şi Ceamurlia sunt două sate pe care le-am stră
în cercetarea de teren din vara anului 2003. Plasate la câte
10-12 kilometri de comuna Baia, judeţul Tulcea, cele două sate
sunt legate unul de celălalt printr-un „drum negru de pământ",
aşa cum spun localnicii, care traversează dealurile, pădurea de
salcâmi şi terenurile cultivate. Pe creasta dealurilor e doar pă
şune. Pâlcuri de oi albe se văd din depărtare. Aici fiecare familie mai are câteva oi, pe care le dă la un cioban să le pască. Mai
sunt aromâni care trăiesc doar din oierit, dar din ce în ce mai
puţini în ultimul timp.
Mergând prin sat în miezul zilei, vezi case vopsite în alb şi
albastru deschis, cu muşcate la ferestre şi pe prispe, grădini frumoase, înşirate de-a lungul drumului, cu garduri făcute din
lespezi de piatră. E foarte multă linişte. Oamenii sunt plecaţi pe
câmp la culesul fasolei, cartofilor sau porumbului. Nu găseşti
cu cine să vorbeşti decât în barurile din centru sau, dacă baţi la
vreo poartă, cu bătrânii care stau la umbră şi păzesc gospodăria.
Poveştile pe care le spun ei sunt impresionante. Înţelegi că
viaţa acestor oameni pe care îi ai în faţă acum era cu totul altfel
în urmă cu 70-80 de ani, când au plecat la drum cu oile şi corturile puse pe măgari ca să se stabilească în Durostor şi Caliacra.
Statul Român le promisese case cu terenuri pe care să le muncească. Cei ce veneau din Grecia şi-au vândut oile, s-au îmbarcat pe vapor câte 40 de familii sau câte erau într-un sat şi au
debarcat aici. Când au dat de pământ, cu banii pe care-i aveau
bătut
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şi-au

luat alte oi pe care le-au mai crescut vreo zece ani cât au
stat în Cadrilater. Atunci când România a pierdut acest teritoriu, toată populaţia aromână a fost din nou strămutată, de data
aceasta pe jos (cei cu oile) sau în garnituri de tren, până în
Dobrogea, în satele în care înainte locuiseră bulgarii.
La rândul lor, aceştia, după schimbul de populaţie între
state, şi-au lăsat tot ce aveau construit aici şi au plecat. Au lăsat
case, coteţe, hambare, biserici ortodoxe mari şi frumoase şi cimitire. Ce mi se pare deosebit de impresionante faptul că aromânii, când s-au mutat aici, în locul bulgarilor, şi-au îngropat
morţii laolaltă, în acelaşi cimitir, continuând rândul morţilor
mai vechi.
La Balcic, în Bulgaria, am întâlnit la familia la care am stat
în gazdă o bătrână bulgăroaică care vorbea încă foarte bine
româneşte. A venit de la câţiva kilometri depărtare că să stea de
vorbă cu noi, ştiind că suntem români. Îi era dor mi-a spus: Eu
cu soţul meu de câte ori ne mai certam sau spuneam ceva, ca să
nu înţeleagă copiii, vorbeam româneşte. Ştii, acolo m-am năs
cut, în Camena. Îmi amintesc cum eram mică şi a trebuit să
plecăm, că veneau alţi oameni să stea în casele noastre. Ne-am
întâlnit cu ei pe drum". Îmi imaginez cum au trecut obosiţi şi
speriaţi unii pe lângă ceilalţi. Nu şi-au făcut nici un rău.
Aromânii au venit în sate pe neamuri, aşa cum erau în
satele vechi; aşa cum au stat şi în Cadrilater, tot la fel s-au aşezat
şi aici: ai lui Fudulea, ai lui Paris, Trandafir, Alexe, Carapale,
Mişincă, Mişilaricu, Mişiaca (alţii spun Mişia Aga), Tasenţe,
Huleni, Tala, Cioc. Aveau reprezentanţi de neam. Se numeau
chihleri. Aceştia stabileau cine unde trebuie să ia casa. De exemplu, din neamul lui Fudulea s-au aşezat toţi laolaltă în centrul
satului, cum era atunci. Acum, a devenit un fel de cartier
mahala", spune Mihai Fudulea) unde toate familiile sunt
Fudulea. În Ceamurlia de Sus toţi sunt grămosteni, adică veniţi
din regiunea Gramostea. Dar şi grămostenii sunt de mai multe
feluri, iar cei mai în vârstă le ţin încă minte: Unii se numeau
bijduveni că locul unde trăiau ei se numea Bijdov. Alţii erau
lupuveni din Lupova. Dar îrt mare, cipăni, ni se spunea nouă,
11
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cipăni. În Camena sunt şutruveni din Şatra, ştiu eu. Cei din
Stejaru sunt tot cu noi, de-ai noştri, bijduveni. De exemplu, de-a
lu' Fudulea sunt bijduveni, sigur.
Aici în sat majoritatea sunt lupuveni. Mai sunt şi cruşuveani,
de la Cruşova. Acum sunt pe la Ceamurlia de Jos, Sinoe, satele
astea ... Ei când au venit aicea, au venit împreună, apoi s-au
împrăştiat unii în Caliacra, alţii în Durostor, depinde cum au
fost repartizaţi. Şi acolo eram împreună. Unii au venit cu trenul,
alţii cu vaporul, fiecare au emigrat încoace ...
Plecările astea au început pe '24. Pe '26 au venit ultimul
val din Muntenegru şi din Albania. Au venit şi s-au aşezat în
Durostor, într-un sat cu şase fântâni, nu ştiu cum îi spune satului. În Durostor era un sat care chiar aşa îi spunea «Bogdali
Ceamurlia»".
Alţii au venit câţiva ani după marele val de emigrare la
rudele care erau deja în România. Interesant este că în acest
interviu apare precizat şi motivul pentru care foarte mulţi au
fost convinşi să-şi lase casele din Grecia. Să nu uităm că toate
aceste schimbări masive de populaţie au avut loc în Balcani la
numai 10-15 ani după constituirea statelor-naţiuni. Obsesia pentru puritate etnică şi naţională era în plină forţă: 11 După un an
de zile, unul ba doctor, ba avocat, şi au venit înapoi acolo şi au
început să facă propaganda asta acolo că suntem români şi să
mergem înapoi acolo. Că Statul Român ne aşteaptă cu Statele
din Grecia. Noi, românii din Grecia, am apucat treaba asta prin
1925, la alţii poate mai devreme, eu de românii din Grecia îţi
spun. Ultima rundă a fost în 1938. După aceea s-au închis hotarele şi care a rămas acolo, a rămas. In Grecia avem aromâni
mulţi, dacă nu chiar şi un milion. Dar şi-au pierdut limba,
tineretul de la 40 de ani în jos nu mai vorbeşte.
G.C.: Şi părinţii dumneavoastră de unde au venit?
D.I.: Nu părinţii, chiar eu am venit personal aici în România,
copil de 11ani.În1938, din Grecia, cu familia cu tot, din Seres,
Siderocastro, e un oraş aproape de graniţa cu Bulgaria. Apoi în
Cadrilater. Cu vaporul am venit 40 de familii. Dar aici fiecare
avea neamuri, că din 1925 s-a început emigrarea către România.
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G.C.: Dar ce neamuri aveaţi aici?
O.I.: Era bunicul, tatăl lui maică-mea, venit din 1930. Şi am
venit şi noi dup-aia. Pe bunicul îl chema Buşu Dimciu. Noi
Ianuş, dar bunicul din partea tatălui rămăsese în Grecia. Toate
neamurile din partea lu' taică-miu au rămas acolo."
Întrebat de ce neamurile tatălui au preferat să rămână în
Grecia, Dumitru Ianuş răspunde: „Era să vină şi ei, dar în timpul ăla unchi-miu era logodit şi logodnica era de acolo şi
părinţii logodnicei n-au vrut să vină şi uite aşa ... ".
Pentru unii ruperea de pământul pe care locuiseră de sute
de ani era imposibilă. Au rămas acolo şi au trăit, dar le-a fost
greu, căci teritoriile respective au devenit bulgăreşti pentru vreo
patru ani, şi bulgarii au început să vină în sate şi să-i omoare.
Prin anii '70 încă se mai vizitau rudele din Grecia cu cele de aici.
Femeile povestesc că viaţa de acolo era cu totul altfel.
Aveau oi şi mergeau cu oile. Aveau şi case, cei care stăteau la
oraş, dar nu ca acestea în care s-au mutat aici. Dar numai simplul fapt că trăiau în Grecia îi făcea să mănânce altfel, să se
îmbrace altfel.
Haida Naum, una dintre persoanele de care m-am ataşat
cel mai mult în această cercetare, povestea cum se făceau plă
cintele: „Punea ulei, punea apa la foc, punea făină înăuntru de
fierbea făina. P-ormă punea un kilogram de ulei, se încingea
bine şi pe urmă punea peste ea. Asta era disert, plăcintă îi
spunea. Noi la plăcintele astea cu brânză îi spunem pită, nu
plăcintă. Noi mâncam alune ... Creşteau aşa, în cuiburi, cum îs
cartofii. De la un cuib scoteam o căldare. Şi ne lăsa grecii de
luam aşa, saci, saci plini. Preparam alunele cu sare, le coceam şi
le ţineam pentru iarnă. Şi castane din Grecia. Şi portocalele tot
din Grecia. Ele cresc pe pom precum cresc prunele. Când se coc
se deschid singure."
Imaginea ei despre Grecia e încă feerică: „Dacă m-ai pune
acum în maşină şi mi-ai zice: «Hai în Grecia!», n-aş zice nu, cât
mă vezi tu de bătrână!".
„Noi atuncea făceam cum ne era legea. Am venit aicea şi
aia a rămas la Grecia. Am luat-o de aicea. Cumpăram de la piaţă
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cartofi, legume, noi nu le ţineam, că nu aveam unde. La noi oaia
se tăia pe zi. Chemam rudele, puneam masă lungă de aicea la
poartă. Tuţi mânca, tuţi veseli, tuţi cânta, tuţi veseli.
G.C.: De când afi venit în România afi început să cultivafi

zarzavaturi?
H.N.: „Da, acuma avem şi noi beciuri, frigidere. Atunci nu
aveam ... Acum mâncărurile se fac româneşti ... "
Şi totuşi, multe din felurile de mâncare pe care le aveau
„din legea cea veche" le-au păstrat şi aici: pita cu spanac, cu
brânză, cu ştevie, mâncarea de ardei şi roşii, mielul copt direct
în cuptorul de pământ şi altele. Au început să mănânce şi
ciorbe, aşa cum se fac la români, dar şi românii au luat de la ei
multe din felurile lor de mâncare. „Legile" se întrepătrund.
Însă în privinţa portului nu mai are loc aceeaşi întrepătrundere, poate şi pentru că lumea modernă şterge urmele
vechi, oricare ţi-ar fi fost „legea cea veche".
„A veam şalvari de lână negri. Aveam capotă cu mâneci. Şi
dacă îţi era cald, scoteai mânecile şi aveai găuri: sărug. Aveam
sarică de purtat în spate ca românii. Aşa purtau părinţii noştri.
Giumidani cu două părţi, când se purta una se întorcea pe partea
cealaltă. Şi ăsta-i fustani. Căciula înainte se făcea cu un cârlig de
lână; o împletea pe căciule din alea turceşti cumpărate. Trăgea
hirşti şi adra căciulile. Când am venit în Românie apoi făceam
căciuli din piei de miel. Înainte bărbaţii purtau aşa ca o fustanelă, cânduşi îi spunea. Se făcea cu 40 de clini. Altele le făcea
albe, altele agruşi ... Cioarecii legaţi de izmeană. Izmeana bine
ţinută. Armânii purtau numai izmeană vânetă, adică albastră.
În picioare şilivări şi capotă. Aveam şi ciorapi. Cioarecii erau albi,
peste ei puneai ciorapi albi, împletiţi cu culori la încheietură. În
picioare făruhi, adică opinci. A modă, toată lumea avea pantofi,
dar duminica sau la nuntă, numai atunci se purta."
Toate astea „au ramas în spate", spune Maria Fudulea.
Acum purtăm „bluje altfel". Totul se schimbă atunci când
ocupaţiile se schimbă, casele iau locul corturilor, agricultura
locul oilor, drumurile asfaltate iau locul drumurilor prăfuite
de ţară.
17

Ce m-a mişcat profund în toată aceasta incursiune subiectivă şi superficială pe care am întreprins-o în vara lui 2003 în
aşezarea aromânilor este capacitatea lor exemplară de a lua
câte ceva din „legile" prin care trec şi de la oamenii cu care
intră în contact, dar, în acelaşi timp, de a-şi păstra o identitate
distinctă, fără încrâncenare şi fără ură. De la greci au luat foarte mult din port şi din liniile melodice, de la turci au luat cambuloii şi voalul de pe faţa miresei, de la români au luat unele
mâncăruri şi „mireasa albă". Dar acelaşi lucru pot spune şi
grecii, şi turcii, şi românii.
Şi totuşi, dincolo de aceste diferenţe vizibile şi incontestabile, între poveştile aromânilor despre nuntă şi moarte şi între
cele ale românilor sunt asemănări uluitoare. Nu voi face aici o
apologie pro sau contra originii aromânilor. Nu cred că asta mai
are vreo importanţă în contextul unei Europe Unite, în care
fiecare dintre identităţi poate avea „vocea" ei distinctă.
Eu aleg să văd din această conlocuire amintirile frumoase
despre atunci şi acum. Au fost şi lupte incredibile, şi jafuri, şi
distrugeri de sate, pentru simplul motiv că „ceilalţi sunt altfel",
dar poveştile acestea cu oraşul Gramostea arzând le voi lăsa să
le spună altcineva, cu mai mult curaj şi mai multă pregătire ...

Obiceiuri, credinţg_şi.practici
la naşterea copiilor
Un copil se naşte aducând pe lume bucurie, durere fizică,
dar şi miracol. Un proverb românesc spune că datoria fiecărui om e să crească un copil, să construiască o casă şi să planteze un copac. Toate aceste obligaţii, odată împlinite, sunt simţite
de cei care le-au adus la bun sfârşit ca forme ale dăinuirii.
teamă,

Copiii întregului neam
„Căsătoria din care nu rezultau copii nu era considerată
neîmplinită. Dacă nu puteau face copii, îi înfiau de la neamuri.
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Acuma e de la Stat. Or sora mirelui, or fratele mirelui, din partea băiatului. Dacă nu avea de aici, lua din partea fetei, ca să nu
rămână datori din neamurile lor".
G.C.: Cine îşi dădea din copii?
„Oricine, dacă avea doi copii, putea să dea unul. Copilul
afla când mai creştea." (Stere Saricu)
Înfierea era unul din lucrurile cele mai naturale care se
puteau întâmpla la aromâni. Dacă o familie proaspăt căsătorită
nu putea avea copii, înfia unul de la acele familii înrudite.
Copilul înfiat aparţinea aceleiaşi familii extinse, aceluiaşi neam.
Părinţii adoptivi se ocupau de creşterea lui. Părinţii naturali nu
aveau acel sentiment de posesiune atât de puternic, care să-i
facă să păstreze copiii doar pentru ei. Era mai importantă restabilirea echilibrului comunitar decât fericirea şi împlinirea individuală. Acest sistem al înfierii de la neamuri se practica la
români până acum treizeci de ani.
Interesant este că oamenii care în prezent înfiază copiii de
la stat, percep asta tot ca şi când înfierea ar lega oameni şi familii
din cadrul aceluiaşi neam. Aşa cum se poate observa şi în citatele de mai sus, acum, însă, înfierea se face tot în acelaşi sistem
al neamului (înţeles ca popor), dar coordonat de stat.
De asemenea, când o familie încerca, în repetate rânduri, să
aibă un copil şi nu reuşea, se credea că după ce va înfia unul, va
reuşi chiar să nască propriii ei copii. Aşadar, înfierea în sine, era
văzută ca un act benefic, atât din partea familiei donatoare, cât
şi a celei adoptive. Întregul proces era acceptat de comunitate şi
perceput ca foarte normal.
Naşterea

ca proces fizic
cele mai multe ori foarte dureroasă, mai ales
dacă viitoarea mamă se află la prima naştere. Durerea fizică care
acum sperie pe atât de multe femei, în trecut era normalitatea
peste care nu se putea trece decât prin confruntare directă şi
răbdare. Era nevoie de curaj şi credinţă, atât ale viitoarei mame,
cât şi ale moaşei care o ajuta pe aceasta. Se spune că moaşa
Naşterea era de
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trebuia să fie o femeie curajoasă şi dura mult ca să poată duce
la bun sfârşit această îndatorire.
O femeie era sigură că este însărcinată când deja începea
să-i crească burta. Ea nu spunea nimănui de ruşine, aceeaşi
ruşine pe care o fată logodită sau o tânără mireasă o are de a se
arăta în faţa neamului mirelui. (Sau poate este vorba aici de
teama de a nu cădea sub puterile Răului, ştiut fiind faptul că
graviditatea este una dintre stările cele mai vulnerabile.) Totuşi,
imediat ce se observa că o femeie a rămas însărcinată, „ ... toţi îi
urează cu băiat, cu «hiu»". (Maria Patasia)
Femeile năşteau acasă, pe o pătură mare (sau orice fel de
rogojină care se numea iambul) aşezată jos, pe pământ. Aici era
vegheată de cineva din neamurile din partea soţului, de cele
mai multe ori de soacră.
Dacă tânara femeie nu putea naşte uşor, era adusă pe prag:
se credea că între cele două camere naşterea va fi mai uşoară.
Dacă durerile facerii le apucau pe undeva pe câmp, unde erau
la muncă vara, se chema repede o femeie mai pricepută, ca să-i
fie moaşă, şi năşteau chiar acolo, la umbra roţii unei căruţe.
Dacă nu era nici o femeie prin preajmă, mama năştea singură.
Au fost cazuri când chiar tatăl copilului a tăiat buricul acestuia.
Totuşi, acest fapt este unul mai puţin obişnuit. De obicei, băr
baţii nu asistau la naşterea copiiilor lor, trebuind să stea cât mai
departe. Chiar şi după naştere, ei nu-şi luau copilul în braţe
decât după şase luni sau un an. Tatăl primea vestea naşterii şi a
sexului nou-născutului de la o persoană străină, pe care trebuia
să o plătească pentru aceasta cu un ban.
Copilul era pus după naştere lângă lăuză, era „învelit în
spăgânici şi învârtit în spargă", iar la capul lui se punea un sac
gol, cusut de mână în două culori (negru-alb), pătrăţele-pătrăţele.
Sacul, care se punea ca să fie copilul ferit de rele, se dădea de la
un copil la altul, dar numai în familie. După ce se năştea, la capul copilului se mai punea turta, ce mai avea fiecare, câte un
scutec, ciorăpel. Moaşa era cea care se ocupa de femeia care
năştea atât în timpul naşterii, cât şi după, până la trei zile, când
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venea, spăla copilul şi pe lauză şi, în schimb, primea un stergar,
o basma şi un săpun.
Doar rudele veneau s-o viziteze pe mamă, care de la naştere,
timp de 40 de zile, până mergea să ceară dezlegare de la preot,
se chema lăuză: „'Nainte lăuza nu aducea apă de la fântână sau
când intra în casă trebuia să pună mâna pe clanţă, ca să nu se
spargă vasele ... Acuma nu mai. .. Femeia însărcinată trebuie să
ceară, nu să fure, ca să nu-i rămână semne [copilului - n.n.]."
(Maria Caraman)
Dacă se năşteau doi copii gemeni, aveau două perechi de
naşi, unii de la nuntă, alţii, nepoţi sau alte rude ale naşilor de
nuntă. (Stere Saricu)
Dacă unei mame îi murea un copil la prima naştere, la
următoarea naştere, copilului i se schimba naşul. Imediat ce era
născut, el era luat de moaşă, spălat, înfăşat şi pus, fără să fi supt
de la mama lui, lângă gardul casei sau roata căruţei, pe acolo pe
unde treceau oameni. Moaşa se ascundea. Primul om care trecea pe acolo era naşul lui, fie că era copil mic sau ţigan. Chiar
dacă copilul creştea doi ani, după care murea, treaba asta se
făcea la următorul copil. Cel care trecea pe lângă gard şi îl găsea,
zicea „Să-i trăiască!", îl lua acasă, îl ducea la biserică, îi punea
alt nume şi îl boteza, aşa, „ nesupt la mamă-sa".
Sunt cercetători care susţin că interesul întregii comunităţi
în acest proces al naşterii propriu-zise vine tocmai din această
transformare de stare pe care naşterea o surprinde. Nou-născu
tul pătrunde în lumea aaeasta.aducând după sine impuritatea
şi pericolele lumii din care tocmai' a venit, „cealaltă" lume, de
dincolo, necunoscutul. Lumea lui şi lumea comunităţii stau pentru un timp împreună. Reglementarea acestei atingeri nu se va
sfârşi odată cu naşterea propriu-zisă, ci mult mai târziu, o dată
cu intrarea copilului în lume şi ieşirea din lăuzie a.mamei.
Această perioadă a atingerii începe dinainte de naştere şi se
sfârşeşte la aproximativ 40 de zile după.
În sfârşit, naşterea este un miracol, pentru că orice naştere
nu se face numai cu puteri proprii, ci şi cu puteri de la Dumnezeu. Cine nu trece prin asta, nu crede.
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În comunităţile mici, acolo unde toţi se cunoşteau sau se
înrudeau în vreun fel, de naşterea unui copil se bucura întreaga
comunitate. Participarea la acest eveniment nu însemna
neapărat asistarea viitoarei mame la chinurile naşterii. Participarea era oricum strict limitată. Comunitatea participa prin
simpla nevoie de a fi interesată de ceea ce se întâmplă, de ceea
ce se naşte: fată sau băiat.
Dacă în trecut naşterea se făcea acasă sau în perimetrul satului, în prezent toate femeile nasc la spitalele din Babadag, Tulcea sau Constanţa. Chiar şi aşa, unele din obiceiuri se mai
păstrează. Maria Caraman povestea cum, imediat ce a aflat că
fata ei a născut la Constanţa, ea a pus la făcut nişte tigăni, adică
gogoşi speciale care i se dau lăuzei, apoi s-a dus la spital la fata
ei, pentru că acesta era obiceiul: „Imediat ce am aflat la telefon
că s-a născut nepoţica, ea era la Constanţa, m-am suit la tren.
Am plecat de aicea cu nişte gogoşi, tigăni ale hoanile spune la noi
pe annâneşte. Am adus la spital, am dat pe la neamuri."
Imediat după naştere, familia începea să se ocupe de viitorul nou-născutului. Chiar în a treia seară de după naştere, se
pregătea masă îmbelşugată, în aşteptarea Ursitoarelor. Acestea stabileau ce viitor va avea copilul. Pentru ele se pregătea o
masă cu mâncăruri alese, ca pentru a le îmbuna să prevesteasă
o soartă bună copilului. De pe masa aşezată nu lipsea turta
Sfintei Maria.
Ursitoarele, turta şi colacul
.„Turtî se face a treia seară: vine a treia seară, se pune masă
cu naşii, cu părinţii lăuzei, ai soţului. Se face colacul. Tot acum
se face şi turta care se rupe în capul unui băiat mic. Şi o bucăţică se pune pe mobilă sus, ca băiatul sau fata să crească înalt.
Restul se mănâncă cu zahăr de către toţi mesenii."
G.C.: Dar a treia seară ce se mai întâmpla?
„Păi ce să se întâmple? Ce-ţi-e scris în frunte, aia ţi se
întâmplă! Păi de-aia se face a treia seară masă, pentru ele, Ursitoarele. Se puneau bani. Că ele îţi spun cât o să trăiască, tot.
Cei care sunt invitaţi la masă pun bani pe o farfurie cu pâine.
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Când vine lăuza acasă de la spital, se mai face o altă masă şi
sunt invitate toate fetele de acolo, din sat, care sunt mai apropiate, toate nevestele, tineretul. E ca un fel de petrecere că ai
născut copil. La colac tofla fel, se fac tot felul de mâncăruri,
dulciuri, cafele. Fiecare, şi aici, pune bani. Se mai dă şi copilului câte un cadou: un costumaş, o cutie de bomboane, ce are
fiecare ... " (Maria Cara man)
Intrarea în Lume, botezul
În creştinism se spune că un copil intră în lume atunci când
este botezat. Taina botezului este un moment crucial în viaţa
nou-născutului, dar şi un eveniment deosebit în sânul comunităţii. Dacă de la naştere la botez copilul era văzut ca un posibil pericol şi element incontrolabil de către ceilalţi oameni, de
acum, o dată intrat în rândul creştinilor, deci săvârşită taina
botezului, el începe să facă parte dintre oamenii vii, întregi şi
social controlabili ai comunităţii.
Miracolul naşterii, al trecerii care s-a săvârşit, al aducerii
unui suflet dintr-un tărâm în altul, nu poate să devină normalitate decât după ce botezul e înfăptuit. Dacă un copil
moare înainte de a fi botezat, el nu poate fi îngropat în cimitir.
Locul celor nebotezaţi e în afara cimitirului, ca pentru a marca
şi în spaţiul morţii că intrarea în lume nu a fost completă şi
definitivă.

Acum 80-90 de ani, în comunităţile aromâne de pe teritoriul Greciei, Bulgariei şi Serbiei de astăzi, înainte zonă unitară,
tributară vechii culturi macedonene, botezul nu era privit şi
practicat aşa cum este el făcut în prezent în satele de pe teritoriul
României. Nu putem spune decât că această formă, participare
şi însemnătate diferită în sânul comunităţii trădează o altă
raportare a membrilor comunităţii la actul săvârşit.
Oricum, ceea ce este confirmat de foarte mulţi dintre interlocutorii vârstnici este faptul că botezul era un eveniment la care
petrecea efectiv foarte puţină lume, unii spun că doar naşul.
Acesta lua copilul înfăşat, mergea cu el la biserică, uneori
pe o distanţă mai mare, deoarece nu erau biserici în fiecare sat,
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îl boteza şi apoi se întorcea cu el acasă. Familia dădea ceva de
băut sătenilor şi serbarea se oprea aici: „Păi ce? Înfăşai copilul
cu o căciulă ceva, îl legai bine-bine şi gata! Aşa era la noi."
(Maria Fudulea)
Naşul devenea după botez îndrumătorul spiritual al
nou-născutului. Stătea alături de acesta în toate momentele
esenţiale ale vieţii lui: la nuntă şi la naşterea copiilor lui. Naşii
nu se alegeau, ci se transmiteau prin neam, alianţă afină pe linie
masculină. Naşul de botez al băiatului devenea şi naşul de
cununie al familiei din partea mirelui şi ai copiilor acestei
familii. Când naşul murea, fiul acestuia îi continua rolul.
Năşitul
Totuşi,

observă că

acest sistem foarte bine reglementat
în cadrul comunităţilor stabile, nu se mai poate păstra şi atunci
când se produc mişcări masive şi dislocări de populaţii, cum
a fost cea la care au fost supuşi aromânii la începutul secolului al XX-lea.
Dacă vechile structuri familiale şi spirituale nu se mai
puteau păstra în sânul aceleiaşi comunităţi, s-au inventat altele
care să ţină locul celor dintâi. Astfel, există şi această posibilitate
„a năşirii (botezării) din stradă". Se observă cum structura acestei năşiri se suprapune peste cea a năşirii la nuntă: „Când iei fin
din stradă îl poţi îmbrăca tu din cap până în picioare dacă ai
plăcerea. Înainte lumea lua tineri şi-i îmbrăca la botez. Eu am
avut plăcerea să îl îmbrac la însurătoare. Aşa am avut eu plă
cerea ... " (Maria Patasia)
În prezent, botezul unui copil se face la cel puţin 3, 4, 5 luni,
ajungându-se uneori şi la vârste de peste un an.
G.C: Urmează, după colac, botezul. La ce vârstă?
„La 2 luni, la 3 luni, când doreşti. Noi am întârziat, de
exemplu. La 8 luni am făcut, că era fata mică şi nu voiam să o
răcim. Se face ca la nuntă. Nuntă-nuntă, cu naşi, cu masă, cu
muzică, mâncare multă, fel de fel de băuturi. Se scoate în cap
nuna, copilul se joacă. Lasă că îşi face mama rochie mai frumoasă, dar face şi copilului o rochie aşa frumoasă ca de miresucă.
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se

Parcă

zici că e Albă ca Zăpada, cu gecuţe, frumos ... Tot neamul
îi pune bani aici la piept şi o joacă. La masă naşul pune iar bani
şi toţi mesenii pun iar bani, ca la nuntă. Se strâng nişte bani la
botez care îi rămân mamei copilului să-şi cumpere ceva. Atâta."
(Maria Caraman)
Totdeauna am întrebat de ce atât de târziu. Târziu, din
perspectiva creştină, căci un copile mai bine să îl ai creştin şi
intrat în lume, decât păgân şi oricând posibil aducător de
necazuri, impur. Mi s-a răspuns că s-a evitat perioada iernii. Şi
nu pentru actul botezului propriu-zis, cât pentru seara şi masa
cu dans care urmează după. Atunci, toţi invitaţii, pe rând,
dansează copilul în capul horei. Când îi este somn, este dus pentru două ore acasă să doarmă, apoi este readus la joc. Asta se
întâmplă pentru o seară întreagă.
În rest, ceremonia religioasă este cea ortodoxă, practicată în
limba română. Momentele esenţiale ale acesteia sunt întrutotul
similare celor româneşti.
După botez, la un an, se taie moţul: „La un an se taie moţul
copilului, tot aşa cu masă bogată ... Naşa îi aduce iar copilului
cadou, se pune masă iar, la fel. Şi pe o tavă se pun obiecte - pixuri, telefoane, bani, aur. Pe ce pune mâna aia alege ca meserie.
Moţul ăsta atunci e luat de la români, eu de exemplu la copiii
mei, acuma de 25 de ani, nu le-am luat moţul. Dar acuma la
nepoţică, da. Omul cât trăieşte, învaţă." (Maria Caraman)
Primii paşi
Pentru ca să vorbească repede i se dă pâine cu zahăr (Maria
Patasia). Pentru ca să-i crească dinţii repede, să fie frumoşi, copilului mici se dau boabe de porumb fiert. Porumbul, se spune,
se dă ca să aibă dinţii sănătoşi.
La 6 luni, când apar dinţii copilului, cine îi vede întâi dinţii
primeşte un cadou de la mamă pentru aceasta. Faptul că unui
copil i-au crescut dinţii e un adevărat eveniment, astfel încât
persoana care i-a văzut dinţii copilului merge pe la neamuri şi
le duce şi lor pâine cu zahăr sau porumb.
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Pentru ca nou-născutul să meargă repede, i se leagă o sfoară de picioare care apoi se taie. La un an, când copilul deja merge, este un obicei asemănător: se fierbe porumb cu zahăr şi
pâine stropită cu apă şi zahăr, acuma cozonac, şie împărţită în
mai multe bucăţi prin sat, pe la neamuri, ca să meargă copilul
repede şi să nu cadă cât trăieşte el în viaţă. Să nu se împiedice şi
să nu cadă. Şi asta se numeşte pastrapuică. (Maria Caraman)
Cum creşte mare un copil
„Până la 18 ani, pe timpuri, se căsătorea normal, dacă trecea la 20 de ani spunea că-i mare. La 25 de ani îi spunea becheal,
înseamnă văduv. Nu-i dădea nimeni mireasă că-i mare şi
bătrân ... După 20 de ani greu se căsătorea. La fete tot la fel,
mergea până la 24-25 de ani. La băieţi era mai periculos. Fete
erau mai puţine, mergea, dar băieţi fiind mai mulţi... În Bulgaria, în sat, când am fost acolo, băieţii aveau 26-27 de ani şi nu
puteau să se căsătorească. Au venit aici şi a luat ce n-a vrut ei,
rămăşiţe, fiindcă fetele bune le dădea la ăştia mai mici. Dar
ăştia au fost băieţi buni. Buni, dar săraci. Adică părinţii nu
aveau ce să le dea."
G.C.: Dar copiii mai mici stăteau lângă părinţi la cafenea?
„Nu, nu exista chestia asta! Dacă era tatăl în local, băieţii,
afară! Nu intrau sub acelaşi acoperiş sub nici o formă!"
G.C: Şi care era vârsta de la care puteai sta alături de tatăl tău de
vorbă la o masă?
„Şi căsătorit nu stăteai în acelaşi local cu părinţii, la băutură
sau cafea." (Stere Saricu)

Nunta

armânească

Acum 100 de ani, o dată ce copiii creşteau mari, adică împlineau 12, 13, 14 ani, părinţii începeau să-şi facă griji pentru ei,
şi să se preocupe de rostul pe care o să-l aibă. Aşa cum îi făceai
copilului o casă trainică în care să nu-l ningă şi să nu-l plouă,
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adică

unde „să-l dai de-o parte", tot la fel îi făceai şi o familie
care să reziste la orice s-ar fi întâmplat pe lumea asta. De fapt,
atunci când mergeau cu turmele de oi era mai importantă familia decât casa ... Casa o făceai şi o desfăceai, că pe atunci era mai
degrabă cort la aromânii grămosteni, dar familia nu putea fi
ruptă, pentru că de ea depindeau toată agoniseala şi tot viitorul.
De când s-au mutat în Cadrilater şi mai apoi în Dobrogea,
aromânii păstori au început sa-şi construiască case, aşa cum
văzuseră la bulgarii în satele cărora s-au mutat atunci când, în
1929, s-a făcut schimbul de populaţii. Aromânii de la oraşe
aveau case frumoase şi trainice cu mult înainte. Aveau case şi
oraşe pe care fraţii Manachia le-au fotografiat pe la începutul
secolului XX.
Când băieţii creşteau mari şi „erau daţi la o parte la casele
lor", băiatul cel mai mic rămânea cu părinţii să aibă grijă de ei.
Părinţii se ocupau ca toţi urmaşii de sex masculin să aibă o casă
a lor. Chiar dacă se căsătoreau mai întâi şi împreună cu fraţii lor
lucrau ulterior la construirea caselor, mai devreme sau mai
târziu toţi se mutau din casa părintească. Pentru nunta tuturor
copiilor, şi fete, şi băieţi, tot părinţii puneau la cale totul. Copiii
tăceau şi ascultau: asta era regula. Că mai erau şi excepţii,
nimeni nu contestă, dar, de obicei, părinţii făceau tot cum ştiau
ei şi se pare că era bine.
Familia trainică pentru aromânii mai vârstnici se compunea
dintr-o soţie devotată şi un soţ muncitor. Dacă amândoi copiii
erau buni şi „cădeau la pace", adică se înţelegeau unul cu celă
lalt, totul era bine. Conta, bineînţeles, şi averea: câte salbe, câte
oi, câte case la oraş, câţi pantofi cu rubedeiel ... Până când averea
miresei nu era arătată, logodna şi nunta nu aveau loc.
La casele cu fete veneau mulţi peţitori. Băieţii erau obligaţi
să încerce, adică să meargă în peţit: isuserea - cu un proxenetu.
Cică nu era ruşine să mergi în peţit şi să fii refuzat. Era datoria
ta să întrebi. Uneori, fiii nu participau deloc la contractarea căsă
toriei. Aflau numai după ce părinţii „băteau palma".
1 Rubedeie - monedă din aur de origine turcească
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Pregătirile

de nuntă începeau la aromâni cu logodna. Logodna mică era doar învoiala. Logodna mare era petrecerea la care
viitorii miri participau, dar la care faţa miresei încă putea sta
ascunsă. Nunta se făcea în două părţi: la casa mirelui şi la casa
miresei. Apoi naşul venea şi lua mireasa de la petrecerea cu neam ul ei şi o aducea la neamul băiatului. La capul miresei în
noaptea nunţii se puneau bomboane.
Acum 70 de ani, nunta dura şapte zile. Aşa dura şi în Grecia şi în Cadrilater şi chiar în România, în primii 30 de ani după
venirea lor aici: începea miercuri şi se termina tot miercuri.
În prezent, nunta armânească ţine doar trei zile. Dar nici
timpurile nu mai sunt aceleaşi ca acum 70-80 de ani. Deşi se face
logodna înainte de casătorie, părinţii nu mai au acelaşi rol
hotărâtor în stabilirea perechii. Cuvânt important de zis însă tot
au şi sunt totdeauna consultaţi, căci salbele, rubedeiele şi norocul tot ei le deţin ...
Logodna
Poveştile despre astfel de logodne care durau şapte ani timp în care cei doi nu aveau voie nici măcar să se vadă la faţă despre „nunţi cu bucluc", cu încăierări şi lupte, ni le-au spus
chiar bătrânii din sat care acum au 70-80 de ani. Ei s-au născut
şi s-au căsătorit în Grecia, înainte de a veni în Cadrilater şi apoi
în România, în jurul anului 1930.
Părinţii, prietenii sau rudele mai îndepărtate, provenind
din familii cu stare, adică cei ce aveau multe oi sau casă la oraş,
contractau viitoarea căsătorie, băteau palma luând martori,
beau şi chefuiau cu ei. Acest moment şi această hotărâre luată
şi încheiată prin darea cuvântului şi baterea palmei se numeau
logodna mică. Aceasta era precedată de o isuserea (peţire), făcută
de un proxenetu (peţitor), care mergea la casa miresei şi vorbea
în numele familiei mirelui în limbaj simbolic. Întreba dacă nu
cumva o cârlană din turma lor s-a pierdut şi se găseşte la ei în
casă. Aceeaşi formulă de cerere în căsătorie se găsea în trecut
şi la români. Dacă familia fetei nu era de acord, refuza propunerea în acelaşi limbaj, spunând că nu au găsit cârlana la ei şi
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îndemnându-l să mai caute. Peţitorii toţi trebuia să fie primiţi
oricât de săraci ar fi fost. Nu era ruşine să mergi la mai multe
fete şi să-ţi încerci norocul.
T.L.: „Când m-a logodit pe mine, noi eram la stâna de oi.
Casa noastră era vecini cu socru-miu. Noi eram vecini cu socrumiu. Noi cu cumnatul care-l aveam în casă ca tatăl eram la
stână, luam lapte. Socru-miu era neam cu mama mea, verişor
de-al doilea. S-au strâns cum suntem noi la masă acuma,
verişori, nu ştiu ce ... şi din discuţii. .. (Aveam o soră mai mare
ca mine, de logodit. Şi ei au vrut să ia pe soră-mea s-o logodească la cineva.) Mama a spus că: «Eu până nu logodesc băiahil, nu
dau fata!» (că aşa era obiceiul!). Socră-miu a spus: «Măi verişoară, eu îţi dau fata mea, zice, eu îţi dau fata mea şi logodim.
Dacă ai aurul, zice, de la socru-tu, să-mi dai o bucată mare de
aur (dubli:t, cum îi spuneam noi, că aşa se vedea), eu îţi dau fata.
Mama a spus: «Fii atent, eu sunt femeie fără bărbat, eu îţi dau o
bucată de aur acuma, da' logodeşti şi nu te-ntorci, zice, să ştii! ... »
Cuvântul cuvânt era, nu ca acuma: în seara asta mă logodesc şi
mâine gata! Nu aşa!. ..
Socru-miu a spus: «Gata, dă bucata de aur!».
Mama s-a dus dincolo în casă, unde avea aurul (îl ţinea în
pernă). Acolo ţinea banii, unde dormea. A luat o bucată, tot cum
era la masă. I-a pupat mâna, i-a pupat pe toţi şi m-a logodit. Eu
eram la oi. Acuma, imediat a trimis un băiat şi vine şi-l cheamă
pe cumnată-miu. Cumnată-miu imediat s-a dus ...
Mie nu-mi plăcea de nevastă [-mea - n.n.], de fata aia! (Se
aud râsete în fundal). Acuma să vorbim drept, mie nu-mi plăcea
de fata aia!
Când m-am dus acasă, m-am luat de mama. I-am găsit la
masă, cânta, juca horă, trăgea cu armeli acolo la horă, cum era
obiceiul vechi!
Am intrat în casă şi avea pistolul vechi într-un loc acolo.
Am tras pistolul şi am vrut să trag în toţi să-i împuşc. S-a repezit
1 Aşa cum se va vedea şi mai departe, în familiile în care tatăl murise şi nici
un alt fiu nu era încă major, capul familiei (adică tată) devenea soţul celei mai
mari fete.
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marna şi m-a prins pe mine. Aveam un păr aicea aşa, tufă, m-a
prins de păr şi m-a băgat într-o cameră şi m-a bătut. Zice: «Dai
peste mine? Ruşine, zice. Nu!».
Şi p-orrnă am rămas logodit. Şi am venit din Grecia după
doi ani şi m-am căsătorit. Şapte ani am stat logodit. Nici nu vorbeam. Nici nu stăteam de vorbă. Când mă vedea pe mine sau
pe marna, se ascundea.
M.F.: „Era o prostie atunci, era o prostie ... "
T.L.: „Numai când era obicei mare, de Paşte, se strângea
neamul meu, bunicul lu' domnu' profesor a fost şi bunicul meu.
Era fratele lu' marna. El era şeful, era ca primarul într-o
comună ... Era delegat, era chihler."
G.C.: Şi până la urmă nevasta cum a fost?
T.L.: „Bună, foarte bună. Corectă. Se mai certa cu norele
astea„. (Uite, asta e nora mea.). Noi atunci eram în munţi şi
munţii erau împărţiţi în două localităţi de-alea. Munţii erau
Seres, în regiunea Melnic şi socru-rniu era chihler în partea
ailaltă. Marna de-aia m-a logodit de mic, tot chihler, delegat era
socotit. Şi unchiu' şi cu socru' erau primarii, chihlerii cum erau
socotiţi, pe ambele părţi ale muntelui. Unchiu' meu era cum e
prefectul de la Tulcea acuma. Şi socru-rniu era ajutor de prefect. Ei amândoi."
Viitorii miri, de cele mai multe ori, nu luau parte la evenimentul hotărâtor, logodna mică. Îşi vedeau ulterior soţia, cel mai
târziu la logodna mare, la numai câteva luni înainte de nunta propriu-zisă, când era stabilită căsătoria în faţa întregii comunităţi.
Atunci se arăta zestrea, se vedea mireasa la faţă, pentru ca mai
apoi să i se pună iar voalul, se dădea de mâncat şi de băut întregii comunităţi. Totul, însă, cu măsură.
Dacă erau din acelaşi sat şi se mai văzuseră până atunci, de
acum încolo trebuia să se evite pe cât de mult posibil. La horă,
viitoarea nevastă ieşea din joc dacă cumva hora îi aducea pe ea
şi pe viitorul soţ mai aproape de câteva persoane. Când trecea
printr-o piaţă publică şi vedea pe cineva din neamul bărbatu
lui, ea trebuia să îşi acopere faţa cu un colţ din basmaua pe care
o purta pe cap. Perioadele acestea lungi care se interpuneau
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între logodna mică şi nunta propriu-zisă, cât şi faptul că la
învoială nu participau întotdeauna viitorii miri, făceau ca târgul
propriu-zis să mai conţină şi surprize. O familie cu mai multe
fete îşi dădea mai întâi fetele mai mari şi mai urâte, urmând
apoi să le dea pe cele frumoase şi tinere. Uneori o scoteau pe cea
mai urâtă în faţă, dar asta era doar pe timpuri. „A logodit aia
proastă" - aşa se zicea, „proastă" însemna de fapt urâtă.
l.P.: „Când a venit peţitorul, o scoate de faţă, de fală, acolo.
Gata, zice, am logodit-o! Avea căciulă pe cap şi broboadă pe
faţă şi o ţinea două zile cu broboada pe faţă, toată nunta şi
când s-a dus cuscrii, au mâncat, au băut şi gata să plece cu
mireasa. Când să plece cu mireasa, au îmbrăcat-o frumos şi o
lua călare, cu calul legat de calul unei rude dîn partea lui. Drumul era lung şi când poposea să mănânce vedea mireasa. Femeile se duc şi o desfac. Când o văd socrii, zic: «Nu e asta, asta
nu e frumoasă!»; «Tată, zice, ăsta mi-a fost norocul!» Cum te
măriţi, cu aia rămâi!. .. "
G.C.: Dar cuvântul?
1.P.: „Păi ce cuvânt, că ăia au scăpat de aia proastă! Dacă te
înţepi, altă dată te uiţi pe unde mergi, a dat-o pe aia proastă şi a
rămas cu cea deşteaptă. Era cel mai prost obicei. Fără să vezi
fata ... Luai una proastă sau chioară şi ăla rămânea o viaţă
întreagă cu ea. Era lumea mai săracă."
Un băiat se putea însura de la 14-15 ani, de când începea să
poarte căciulă de oier: de atunci intra în rândul bărbaţilor. De
obicei, cei fără stare o făceau mai târziu ca să adune bani, oi şi
să construiască case, pentru a avea unde să aducă mireasa.
Părinţii lor ori nu aveau de unde să le dea, ori muriseră prin
războaie. Şi totuşi, dacă treceau peste vârsta de 30 de ani, nu era
bine. Şi o fată trebuia să se mărite la maximum 25-26 de ani, altfel nu o mai lua nimeni."
S.S.: „Până la 18 ani pe timpuri se căsătoreau normal. Dacă
trecea la 20 de ani, spunea că-i mare. La 25 de ani îi spunea becheal, înseamnă văduv. Nu-i dădea nimeni mireasă că-i mare şi
bătrân. După 20 de ani, greu se căsătorea!
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La fete tot la fel, mergea până la 24-25 de ani. La băieţi era
mai periculos. Fete erau mai puţine, mergea, dar băieţi fiind mai
mulţi. .. În Bulgaria, în sat când am fost acolo, băieţii aveau 26,
27 de ani şi nu puteau să se căsătorească. Au venit aici şi au luat
ce n-a vrut ei, rămăşiţe, fiindcă fetele bune le dădea la ăştia mai
mici. Dar ăştia au fost băieţi buni, buni, dar săraci. Adică părinţii
nu aveau ce să le dea."
Nunta
Imediat după logodna mare, se făcea nunta.
S.S.: „Invitaţiile la nuntă se făceau cu ban, cu pâine şi cu vin,
acum, cu invitaţie în plic trimisă prin poştă. După ce faci
invitaţia din timp, o mai repeţi în joia de dinainte de nuntă.
Pe timpuri, nu erau invităţii. Am la Constanţa neamuri şi
dacă aveam un cetăţean care mergea acolo, îi transmiteam să
zică lu' cutare, lu' cutare ... În loc de invitaţie, îi dădeai un ban,
doi bani. Iar aici în sat, în loc de invitaţie, îi dădeai pâine.
Ş-aici în sat cei ce mergeau să invite erau din partea mirelui, mirese tinere îmbrăcate frumos şi cu geamantan la ele,
pâinile înăuntru. Mergea la unu' şi îi ducea o pâine."
Locul şi timpul în care se făcea acea nuntă influenţau felul
şi desfăşurarea ei, o legau de o anumită tradiţie. În Grecia anilor
1700, nunţile armâneşti se făceau altfel decât nunţile armâneşti
din Grecia anilor 1930 şi asta arată chiar textele şi scrierile care
prezintă aceste evenimente. Tot aşa şi portul (mireasa cu căciulă
şi cu voalul pe faţă nu e de când lumea, ci de când cu influenţa
turcească), şi mâncarea, şi felul de a petrece.
Venirea în Cadrilater, apoi în România, a produs o altă
schimbare şi o nouă configuraţie a tradiţiei. Aici s-a impus o
nouă modă, care seamănă mult cu cea românească. Feţele se
schimbă, totuşi mult din trecut se păstrează, nici noi nu ne mai
dăm seama ce anume sau cum. Lucrurile care se păstrează nu
se leagă neapărat de evident şi de vizibil. Ce e incredibil de frumos şi important de reţinute felul cum oamenii aceştia percep
aceste schimbări şi le acceptă cu resemnare, bucurie şi, evident,
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fără

frica de a pierde ceva, poate pentru că simt că
încă le aparţine.

esenţialul

G.C.: Nunta unde aţi făcut-o?

M.F.: „Acolo, în România Veche cum se spune acuma, în
Bulgaria ... În '37."
G.C: Cum aţi fost

îmbrăcată?

M.F.: „Eu am făcut tot,

cu căciulă şi habot şi mărgele şi
peste căciulă care trembura peste
căciulă. Aveam şi camaşă, rochie de gadeve (catifea) roşie, ciupări
în picioare."

zovonuri, cip. Aveam

G.C.:

Şi

aşa

salbă

din hainele vechi nu mai aveţi?

M.F.: „Acuma le avem în spate. Haine am avut până am
venit aicea. Apoi le aruncăm. Purtăm bluje altfel, ca aici. Câmbuloii 1 le-am băgat la mormânt."
Mireasa cu zestre
G.C.: Soţia dumneavoastră ce zestre a avut?

S.S.: „Plăpumi din astea, iambule din alea macedoneşti
făcute, perne ... a fost bogată! Ţine foarte mult la zestrea ei. Când
a venit ea cu zestrea s-au mirat toţi că nu mai avea nimeni pat,
oglindă, covoare pe pereţi. Casele erau goale, aşternute jos.
Dom'le, au luat o nevastă din Ceamurlia, cică ţi-e milă să
intri în casă. Soţia mea la pantof avea aur (câte o rubeie). Şi avea
câte 5 sau 10 perechi de pantofi şi alţii aveau doar una. La nuntă
avea 5 salbe la gât. Trei i le-a făcut tata, una de la taică-su, şi
alta ... Cu cinci salbe erai bogat! (Câtă bătaie am mâncat eu pentru salbele astea cu comuniştii!. .. )"
G.C.: Nu

le-aţi

îngropat?

S.S.: „De dat nu le-am dat. După Revoluţie trei le-am topit,
una i-am dat-o lu' nora asta aicea şi alta unei alte nepoate: o
poartă şi acuma la gât.
1 Mărgele din chihlimbar sau (mai nou) din plastic galbene, roşii, prinse pe o
sfoară.

Se foloseau de către bătrâni să le numere şi să le treacă timpul când
la fumat ţigări şi băut de cafele în Grecia. Mulţi informatori spuneau
că acolo, după o vârstă, nu mai trebuia să munceşti, că munceau copiii. Atunci
îti luai câmbuloii şi începeai să numeri.
stăteau

33

Salbele era obligatoriu să le cumpere, oricât de săraci erau.
Câte tm.ii aveau câte trei băieţi. Se căsătorea ăla mai mare o dată,
3 salbe la gât, la al doilea, lua una şi-i punea ăsteia. După nuntă
trebuia să i-o dea înapoi. Asta nu i-o dădea şi ce ceartă între ele!
Dar soacra ţinea tot, nu nurorile! ... Şi făcea tot ce voia ea."
Mireasa la bulgari
G.C.: Era cineva care să conducă nunta?
S.S.: „Naşul mare, nunul. El lua mireasa, cânta cu grupul
băiatului. De dincolo, la uşă, îi răspundeau cei din partea miresei. Unii ziceau: «Vedeţi că v-am luat mireasa! Acuma nu aveţi
încotro, trebuie s-o daţi! Până când o să daţi. .. »
Grupul miresii răspundea: «Nu vă vom da!»; «Ba o daţi, ba
o daţi!»
Şi mireasa stătea stană de piatră, stătea la uşă. Plângea
atunci când îi cânta cântecul miresii."
T.L.: „Ştii, odată, la bulgari când eram, o mireasă a început
să plângă. Da' unul mai glumeţ de la mire zice: «Lăsaţi-o, mă,
la un loc! Dacă plânge, n-o mai luăm!». Dar ea de acolo: «Eu am
chef de plâns, dar tu trage calul!» [adică pleacă - n.n.]"
Alte două poveşti adevărate, întâmplate chiar în sat
T.L.: „Duminică se hârtisea ginerele. El venea şi săruta
mâna tuturor din familia miresii la ea acasă. Hârtiseari se numea, hârtiseari ginerului. Barbută (prosop j la gât îi dădeau numai
cei dinlăuntru. Restul de afară îi dădea bani. Iar câte un sărit la
cap ce făcea?"
G.C.: Pac! (semnul că i-ar da o palmă)
T.L: Nu pac! Câte un verişor cu mireasa sau un frate îi
ziceau: «Vrei să-ţi dăm mireasa? Te închini într-un picior.» (Adică ridici piciorul şi te închini de trei ori.) La mine, ce se întâmplă?! Eu ştiam de treaba asta. Guluzdan de Başti, eu îl ştiu, era
verişor primar cu nevastă-mea. Eu purtam pistol. De la 15 ani
port pistol în buzunar. Când m-am căsătorit, ştiam povestea
asta ... că trebuie să mă închin să stau într-un picior. Zic: «Lasă
să vezi ce fac eu, descarc pistolul în casă să vezi cum o să fugă
11
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toţi

de la mireasă!». Şi le-am spus lu' cumnată-miu: «Măi, zic
uite ce-i: mulţi se laudă că o să mă pună să stau într-un picior şi
să mă închin.». Zice: «Hai, mă, că nu te pune nimenea!».
Când a fost acolo, vine Ghiţă, vine Guluzdan. Zice că:
«Dacă vrei să-ţi dăm verişoara, te închini într-un picior!». Eu
aveam brâu, fustanela albă, giumidană, aşa. Şi nişte căciuli din
alea împletite ca ardelenii ăia, aşa. Şi pistolul îl aveam în brâu,
nu se vedea. (Uite, dacă mint, asta mi-e sfânta cruc;e! Sunt om
de 96 de ani.). Îi spun: «Hai, mă colega, treci de obicei şi dă-i
drumul mai departe!». Zice: «Nul». Am scos pistolul şi i l-am
pus în piept: «Vrei să te împuşc?». A venit Geani a lu' ... şi. ..
l-a scos afară."
Ginerirea pe curte
Atunci când o familie nu avea băieţi pe care să-i lase în continuare să aibă grijă de casă, de obicei, soţul surorii celei mai
mari devenea capul întregului neam. Bărbatul care se muta de
la el de acasă, pentru a veni în casa miresei, pentru că aceasta
avea mai multă stare, „se mărita". Aşa se spune şi la aromâni şi
la români, că bărbatul „se mărită" dacă vine la mireasă acasă.
Nunta în trecut
Înainte se zicea că nunta trebuie să ţină de miercuri până
miercuri sau de joi până joi, deci o săptămână. Sub presiunea
timpului, a posibilităţii nuntaşilor de a participa la toate momentele, a situaţiei financiare a familiilor implicate, amploarea
nunţii s-a redus, iar zilele de început şi de încheiere nu au rămas
fixe: se scurtează de ici, de colo, de la început, sfârşit sau chiar
mijloc, uneori şi datorită imitării modelului nunţii contemporane româneşti.
Interesante că în sat, chiar în 2001, s-a făcut o nuntă de
şapte zile. Miercuri „s-a prins aluatul" pentru pâine. Joi s-a făcut
pâine cât pentru şapte zile de nuntă. Vineri s-a câlisit (invitarea
la nuntă). Sâmbătă seara mireasa cu neamurile ei au făcut o
petrecere la ea acasă, iar pe seară a venit şi ginerele cu himâniclu
(pepenele împodobit), apoi a plecat. Duminică dimineaţa,
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ginerele gătit de naş a plecat să ia mireasa şi să meargă cu ea la
biserică. Seara s-a făcut masă, dar nu mare, pentru că luni seara
era masa mare cu toţi invitaţii mirelui. Aici s-a jucat jocul cu
ţigăncile. Marţi se făcea odată buigeadz, adică masă pentru socrii
mici. Miercuri mireasa putea pleca la rudele ei şi mirele
„rămânea singur şi prost". Joi, se dădea de împărţit colac şi
plăţintî. Apoi se întorcea şi stătea în casa socrilor mari, cu băr
batul ei, UJ).de i se zicea nveastă sau noru.
Acest statut de tânără căsătorită îl avea vreo doi-trei ani.
Mai putea ieşi încă la horă, dar în vechime nu avea voie să
danseze lângă soţul ei. Tot la fel se zice că nu avea voie să-i zică
acestuia pe nume cât erau în public. La masă nu putea vorbi,
nici mânca, de ruşine că o văd socrii. Mireasa nu avea nici o putere în casă cât timp stătea cu socrii: soacra deţinea totul. Doar
după ce noua familie era dată la o parte (în cazul în care mirele
nu era cel mai mic băiat) într-o altă casă, nora începea să aibă
putere. În vechime, femeile căsătorite mai purtau căciula de
mireasă în cap, indiferent de anotimp şi de vârstă. Doar atunci
când îi murea cineva, femeia avea voie să schimbe căciula cu
batic negru, legat deasupra capului.
Nunta de la mijlocul secolului trecut până astăzi
Din vechime până în prezent, la nunţile armâneşti s-a purtat steagul. Îl ţinea naşul şi era făcut din pânză albă cu clopoţei.
În anii '50, la început, au făcut şi steag tricolor. Tot prin anii
'50 prima fată din Camena a purtat voal alb şi coc făcut din
material alb, aşa cum purtau româncele la nuntă de mai bine
de 30 de ani. Nunta dura tot şapte zile, dar se pare că nu se mai
făcea ca atunci când mare parte din aromânii grămosteni au
venit din Grecia sau Bulgaria. Condiţiile de viaţă erau complet
diferite, casele mai mari, lucru la CAP sau la oraş. Un bătrân
povesteşte că atunci când i-au venit rudele din Grecia de astăzi,
Machidonia de altă dată, l-a întreabat pe unchiul său cum i se
pare viaţa de acolo:
C.C.: „Dacă m-ai întrebat acum îţi spun. E complet diferită. La noi e încă viaţă nomadă, cu oile, cu ... Dar la voi, zice,
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pleacă

omul de dimineaţă cu traista, vine seara acasă, se adună
toată familia la masă. Că plouă, că viscoleşte, că trăzneşte, stai
în casă, că tot mai bine este. Şi dup-aia au început să vină la
nunţi. (Adică veneau la nunţile armâneşti în Dobrogea tocmai
din Grecia - n.n). Practic au rămas tâmpiţi, tâmpiţi că încă se
păstrează tradiţiile!. . .'Şi nu că încă se păstrează, mai dublate,
zice, şi mai multe decât era din bătrâni de la noi.
La ei a fost greu după 1940. Partea aia unde trăiam noi, în nordul Macedoniei încoace, partea aia, i-au presat, i-au jefuit. Acolo
trăiau mai mulţi bulgari, acuma. Care au putut şi au plecat au
scăpat peste Vardar, care, nu, nu. A fost jale mare, mare. Bulgarii
nu au stat decât patru ani acolo, că au căzut nemţii şi au pierdut
bulgarii şi s-au mai eliberat şi ei şi a venit iar grecii cum erau.
Dar tradiţiile s-au pierdut-pierdut! ... Şi la dumneavoastră,
în România aici, e nenorocire. «Nepoate, de unde atâta venit, întreba mătuşe-mea, cheltuială mare, prea multe faceţi voi aicea!»"
De atunci multe alte lucruri s-au schimbat şi nu neapărat ca
o pierdere a tradiţiei, ci uneori ca o reinveritare a ei. Faptul că
acum în Camena se mai ţin nunţi care durează şapte zile atestă
acest lucru.
După Revoluţie, mulţi tineri au plecat de la sat la oraş sau
chiar au părăsit ţara ca să câştige mai bine: Grecia, Italia, Turcia ... Mulţi se întorc şi îşi deschid firme şi fac afaceri în Constanţa sau Tulcea, fiecare după cât a câştigat peste hotare. Alţii
se întorc pur şi simplu la sat. Munca în afară şi anii care se scurg
îi fac să nu mai găsească fete tinere în sat. Atunci unii din ei se
căsătoresc cu românce sau mocance, după cum spun aromânii.
Unii bătrâni sunt de acord, alţii nu.
S.S.: „Mulţi, foarte mulţi tineri avem în Grecia care lucrează.
Ginere-miu a trecut în Bulgaria fraudulos graniţa, era după
Revoluţie. În Iugoslavia i-a prins în munţi. Se şi întorc. Cu banii
obţinuţi deschid în Constanţa firme. Ştiu pe cineva care a muncit de la 19 ani în Grecia şi anul ăsta s-a întors şi a deschis o
firmă de geamuri termopane.
Sunt aromâni răspândiţi în Canada, în America. Aici în sat
avem peste 23 de băieţi necăsătoriţi. Au peste 35 de ani. Nu sunt
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fete foarte puţine ... Fetele sunt mici, ei mari, diferenţa e foarte
mare şi acum au început să ia românce.
Părinţii noştri nu acceptau ca băieţii să ia vreo fată care să
nu fie armâncă. Dacă totuşi o lua, ei nu acceptau, nu o primeau
în casă. Acum ne-am unit cu românii, nu mai ţinem cont că e
româncă, că e machidoancă. Dacă i-a plăcut băiatului. .. Acuma
să se înţeleagă tinerii!
Asta a fost şi pe timpuri: trebuia să pleci cu anii şi să nu
mai vii acasă, dacă cumva se întâmpla să iei o mocancă. O
prostie, o prostie a fost asta! «Românce frumoase şi deştepte,
nu, nu! Cum ieastî, armână hie!» Parcă nu era femeie şi aia?!
Acuma nu!"
Nunţile armâneşti sunt încă vestite în toată Dobrogea pentru fastul lor. Că e Constanţa, Tulcea, Galaţi, Brăila, Medgidia,
Babadag sau chiar Bucureşti, atunci când aromânii se adună şi
fac o nuntă se află până departe, cel puţin până în America sau
Germania de unde vin rudele plecate. Doamnele şi domnişoa
rele îşi comandă cele mai luxoase rochii şi se duc la coafor,
domnii îşi iau costum nou şi îşi pun cravată. Toţi poartă flori
albe de plastic în piept. Se cântă melodii armâneşti, dar şi
româneşti şi cel mai adesea se filmează toată nunta. Nunţile în
2000 ţin trei zile: vineri se fac pregătirile, sâmbătă se face nunta
la fată şi duminică la băiat. Uneori, se fac împreună din prima,
doar duminică seara, ca la români. Înainte era luni, şi era la
băiat, şi nunta ţinea hei!„. şapte zile! La restaurant, orchestra
cântă muzică armânească, românească, englezească. Lumea
dansează în aceleaşi hore orice fel de ritm ar fi. Horele sunt
deschise şi se strâng şi se desfac ca un melc. Hora are două
capete: în frunte, persoana care o conduce ţine o floare în
mână, o batistă sau câmbuloiul. Persoana care conduce hora e
cel mai bine văzută. Ca să ajungi în capul horei trebuie să te
pună altcineva şi cel care te pune trebuie să dea bani celui pe
care îl înlocuieşti. La capătul celălalt al horei se joacă câmbuloiul sau năpârcal.
1 Năpârca - şarpe cusut din mărgele colorate folosit la dansul în horă
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Vestimentaţia

la nuntă
Tănase Lepădatu povestea că la nunta de demult li se punea
oamenilor la piept sumă, adică o bucată de lână, iar nu floare
albă de plastic, ca acum.
S.S.: „Luni după-masă se dădea dar în bani. Se dădeau
zoarele, darurile, se făcea hora mare şi punea în mijlocul horii
soacra mare cu un ajutor ceva. Oprea hora pe loc şi începea de
la naşu' din capul horii. Şi după ce începea cu darurile, îi punea
naşului un prosop după gât, barbută, apoi mireasa cu naşa lua o
tavă şi trecea din cap de la naşu' şi arunca în tavă care cât vrea,
nu era obligat, pân' la coada horii."
G.C.: Şi pe tavă ce mai avea?
T.L.: „Avea un colac de pâine cu un hrsată şi suma albă pe
colacul de pâine şi aicea se puneau. Mirele se diferenţia de ceilalţi pentru că el purta un piro, adică o floare mai mare ca a
celorlalţi meseni. În rest, el se îmbrăca ca toţi ceilalţi meseni.
Până prin anii '80 mirele purta năframă dată de mama fetei la
masă atunci. Era din borangic făcută şi pe ea purta un piro,
floarea dată de mama miresei. După aceea a dispărut. De prin
'80 nu mai purta lumea nimic. Mireasa purta căciula cea mare
chiar şi în timpul nunţii, şi după aceea."
G.C.: Şi mireasa?
S.S.: „Avea şi ea piro, dar mai mic. Avea rochia de mireasă,
voalul ... Acuma nu mai poartă piro. Nici n-ar mai avea de ce să
i-l agaţe, că nici breteluţe la rochie nu mai are! Mireasa nu scotea
căciula nici la masa mare. Doar la culcare [a doua zi o punea iar,
câte zile dura nunta - n.n.]. Era acoperită căciula şi faţa era
acoperită cu voal şi cu măgu, aşa i se spunea, apuca de aici de
căciulă ca să nu-i cadă căciula. Avea câte cinci kilograme că
ciula: când apleca capul, vai de ea!"
G.C.: Şi din ce era alcătuită căciula?
S.S.: „Bani de argint avea, exact ca pletoşii! Cum pune pletoşii aur la căciulă, aşa şi ea, fel de fel de chestii. Era făcută din
postav căciula, din ţesătură cusută dreaptă aşa stătea. O făceau
înainte de nuntă special; ăla era voalul miresei, de fapt. Şi
fiindcă era mireasă, era obligată să o poarte şi după nuntă un
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timp. Maică-mea a purtat-o şi după ce mă născuse pe mine. Şi
femeile bătrâne purta pe timpuri."
G.C.: Şi la muncă tot aşa?
S.S.: Care muncă? În Grecia nu mergeau la muncă,
mergeau la munte, plecau cu turmele de oi, făceau cortul, şi
acolo, altele torcea, altele ţesea acolo, cărau apă de la izvor cu
căciula pe cap. Plecau şi veneau de la şopăt cu cobiliţa pe cap,
aşa se zicea."
G.C.: Mireasa avea vreo pieptănătură specială la nuntă?
S.S.: „Nici măcar nu se vedea părul: căciula acoperea totul.
De regulă, părul femeilor era lung şi cu cărare pe mijloc; era
împletit în două. Şi la femei făcea aramă la cap, adică îl întindeau şi îl răsuceau aşa pe lângă tâmplă. I-o făcea câte una
din neamurile ei, cine se pricepea. Soţia mea ştii la câte a pus
valinţăLn sat?
Acum ceva timp lumea a început să nu mai poarte căciuli
din alea şi a schimbat cu voalul. Nu era ca acum, era foarte lung,
vreo 3-4 metri, mireasa îl prindea la un moment dat de mână, îl
purta prins aşa, era ca o trenă voalul. Iar aici sus era tot din
material ca o coroană făcut şi deasupra o altă coroană. Nevasta
mea era cea care făcea voalul, aranja mireasa şi îi cosea voalul.
Mireasa cumpăra voalul şi coroana, iar ea trebuia să facă faldurile acelea la coroană ca să stea aşa în picioare.
Din '55-'60 lumea a început să-şi facă rochie de mireasă albă
făcută special şi îmbrăcată numai în ziua nunţii. Înainte aveau
costum popular armânesc pe care îl purtăm şi acum ca port
popular. El era al miresei la nuntă şi după. Era rochia de petrecere, rochia frumoasă. Era cât se poate de frumos ornată cu panglicuţe, mărgeluţe şi era din catifea."
11

Ospăţul de nuntă
În trecut masa de nuntă nu era nicidecum o risipă, ba din
contră, măsura şi cumpătarea domneau în toate. La nuntă se
bea foarte puţin şi nu era permis ca cineva să se îmbete. De

1 Valinţa sau velinţa - voalul alb care se pune miresei pe cap
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aceea sticla cu băutură avea un ţugui prin care picura lichidul,
nu mult, ca nimeni să nu se îmbete!
Se stătea pe jos, pe nişte velinţe speciale, şi se mânca din
tăvi mari de aramă aşezate pe măsuţe scunde cu patru picioare.
Erau patru feluri de mâncare: ciorbă de orez, iahnie de fasole,
tucană de carni şi pilaf. Baza acestor feluri de mâncare era carnea
de oaie pe care fiecare familie invitată la nuntă dintre neamurile
apropiate o aducea în spate: un miel, o oaie sau un berbecuţ viu.
Apoi gazda le pregătea. Pâine era destulă pentru toată nunta.
Era făcută în prima zi a nunţii, când „se cânta aluatul miresii".
T.L.: „Se făcea unî cazani ciorbă de-arisu cu ianomati, mărun
taie de oi. Asta era prima. Pe urmă, uni cazani de Jăsui. A treia,
uni cazani de tucană de carni. A patra, pilati, arisu. Aris scăzut cu
zahăr şi gata, s-a terminat! Vin nu se servea decât cu sticla din
om în om, nu cu pahar. Uni cuneată de vin bea toată masa, la
rându-şi, cu sticla."
G.C.: Şi se îmbătau oamenii?
T.L: „Păi dacă nu beau, de ce să se-nbeată, de apă?!"
G.C.: Păi şi de ce nu beau, n-aveau?
T.L.: „Nu că n-aveau, aveau şi bani, dar aşa era obiceiul, nu
beau. Şi erau beţivani şi atunci, câte unii se strecura. Când era
câte un beţivan, punea mâna pe sticlă, pac, pac! şi la fund o
ducea! Sărea ăia tineri, bătrânii. Măi beţivanule, nu-ţie ruşine?
Hăi, pe ei! ziceau: «Altă dată să nu-l mai chemaţi la nuntă!»"
G.C.: Dar acum ce se serveşte la nunţi?
T.T.: „În prezent, la restaurant se mănâncă: aperitiv cu roşii,
castraveţi, salată de vinete şi icre negre, caşcaval şi salam de
Sibiu, măsline şi brânzeturi. Sarmale cu carne de porc şi
mămăligă, friptură de pui. Apoi tort şi fructe. Se bea vin, ţuică,
şampanie şi se dă noroc cu mirii."
G.C.: Cum se face pâinea armânească?
M.C.: „Pânea armânească se face aşa: se pune culiţerii se bagă

,la moi pe la ora 12 şi pe la ora 5 se aprinde aluatul mic. Şi scara, pe la
8-9 sc prinde aluatul mare. Şi o lăsăm până dimineaţa. fn armâneştc ...
şi o lăsăm pân t-ahina. fncâldzim apî şi ofriminţi din nou, dară ghine,
ghine şi se-adară Jarină. Şi s-a las tadzină iari tu cupani. Peste două
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sihări şi bagă

tu tavî, tâvas, dar o bagi tu ... mai mnică, cu disfindză,
aşă bine, şi o bagi tu tâvări ... Apoi aprindzi cireaplu şi o bagi tu cireap.
O laşi o sihati di oră, o scoţi, o învăleaşti pi masî şi s-adară bună."
G.C.: Pâinea armânească e cu culiţeri, nu cu drojdie?
l.P.: „Cu culiţeri, da, se adară de farină di misu (făină de porumb), ca să vină pâinea."

Ceremonialul

înmormântării

la aromâni
Marilena Andrei

În cele ce urmează încercăm să trasăm un cadru general al
ceremonialului funebru, aşa cum reiese din datele culese în vara
anului 2003 de la aromânii din localităţile Camena şi Ciamurlia
de Sus - judeţul Constanţa. Aceştia susţin că au venit din Grecia şi Bulgaria şi că sunt români „fără doar şi poate", plecaţi cu
oile de sute de ani. Nu s-au acomodat cu grecii, care sunt consideraţi reci şi răi, „cei mai ai dracului", nerespectuoşi cu minorităţile, cărora nu le acordă drepturile pe care le merită.
Aromânii s-au reîntors în ţară în jurul anului 1930 şi duc o viaţă
în care se îmbină concepţii şi un stil de viaţă propriu, cu obiceiuri împrumutate de la oamenii cu care au intrat în contact.
Studierea obiceiurilor ajută la buna caracterizare a grupului şi la comparaţia acestuia cu alte grupuri de români, într-un
cadru mai larg, romanic şi balcanic.
Ca acte solerrme care ies din mersul comun al vieţii, obiceiurile „servesc la depăşirea anumitor praguri ale existenţei"l,
transformând incertitudinea în certitudine, teama în siguranţă,
răul în bine. R. Callois afirmă că „obiceiurile recuperează un act
primordial, prin copiere reinstaurând astfel echilibrul şi ajutând
la anihilarea răului"2.
1 Pop, M., Obiceiuri tradi/ionale româneşti, Ed. Univers, Bucureşti, 1999
2 Callois, R., Omul şi sacrul, Ed. Nemira, Bucureşti, 1998
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practici străvechi şi relevă totodată aspecte
ale influenţelor pe care le-au suferit în timp şi spaţiu.
Cele mai colmplexe şi mai relevante, prin faptul că în desfăşurarea lor sunt incluse acte de natură diferită, sunt obiceiurile
legate de ciclul vieţii. În structura lor se îmbină elemente şi
credinţe magice, practici de apărare sau de consacrare a unei
stări, elemente sociale şi juridice, marcând evenimente în cadrul
familiei şi al societăţii, o schimbare a unei situaţii existente, o
dereglare în sistemul de relaţii sociale care se cere restabilit,
după cum şi elemente artistice, spectaculare, în ceea ce priveşte
realizarea, cu acţiuni dramatice, cântece şi jocuri.
Cele trei mari momente existenţiale relevă în mod diferit
prezenta acestor elemente, la naştere conservându-se destul de
consistent planul magico-ritual, legat de grija şi teama familiei
şi a colectivităţii pentru destinul nou-născutului, la nuntă preponderent fiind planul spectacular, iar la înmormântare dominând secvenţele ritual-ceremoniale.
În ceea ce priveşte cele trei stadii ale riturilor de trecere,
care însoţesc „orice schimbare de loc, de stare, de situaţie socială ori de vârstă", fiind 11 universale şi unitare în structură" 1 ,
în obiceiurile de naştere sunt dominante riturile liminale şi apoi
cele de integrare, spectacolul nunţii cuprinde toate cele trei
secvenţe: despărţire, trecere, integrare, accentul căzând însă pe
integrarea în noua stare, iar în ceremonialul funebru predomină riturile de separare.
Referitor la atitudinea în faţa acestor obiceiuri, spre deosebire de obiceiurile de naştere, unde domneşte discreţia, de
ceremonialul nunţii, caracterizat prin fast şi amploare, obiceiurile de înmormântare sunt dominate de o atmosferă sobră
Ele

conservă

şi gravă.

Date etnografice
de unele elemente introduse de biserică, se observă
anumite credinţe şi practici vechi care reflectă grija pentru buna
integrare a defunctului în lumea de dincolo şi mai ales atenţia
Alături

1 Van Gennep, A., Rituri de trecere, Ed. Polirom, Iaşi, 1998
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acordată protejării
amplă şi

se

celor

desfăşoară

rămaşi

în viaţă. Ceremonia nu este
în linii mari asemenea obiceiurilor

româneşti.

Conform tradiţiei, când cineva trage să moară, este supravegheat în permanenţă (se consideră un mare păcat ca bolnavul
să moară nesupravegheat). Acest lucru este îndeplinit de nişte
femei din familie, cărora le revine şi îndatorirea să se ocupe de
rânduielile de înmormântare. Este de remarcat faptul că în practicile legate de înmormântare, ca şi la naştere, rolul principal,
aproape exclusiv, îl au femeile. Ele sunt cele care se ocupă de
aproape toate rânduielile de înmormântare, de la supravegheat,
pregătiri pentru înmormântare, privegheat şi bocit şi mai apoi
la împărţitul pomenilor.
Moartea este prevestită de semne rele date de animale (chemările cucuvelei, găina care cântă cocoşeşte, câinele care latră
noaptea).
Celui bolnav, despre care se ştia că va muri, nu i se dădea
de mâncare în timpul posturilor, dar în ultima fază i se dădea
tot ce dorea. Tot atunci se cereau iertările. Dacă cel aflat pe patul
de moarte îşi simţea sfârşitul aproape, îi chema pe toţi la el şi îşi
cerea iertare, iar aceştia îi sărutau mâna şi-şi cereau la rândul lor
iertare (H. N.). În aceste momente, în care muribundul se zbătea
între viaţă şi moarte, exista credinţa că nu este bine ca cei apropiaţi să plângă cu voce tare în preajma lui, ca să nu-l „întoarcă"
din moarte.
Pregătirea mortului
Mortul este spălat, îmbrăcat, măsurat cu o sfoară care se
pune în groapă, lângă el, după care, până i se face coşciugul,
este întins pe o velinţă, de regulă, direct pe podea şi este bocit
de cei apropiaţi. În coşciug se pune pânza făcută în casă, iar la
cap, o cruce de lemn, care va fi aşezată şi la mormânt până se
face cea mare, de piatră, la 40 de zile după îngropare (D. 1.).
Vine apoi restul familiei, se dau de pomană lucruri de ale lui şi
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se pun bani pe lângă el. în sat, vestea morţii se transmite din om
în om.
Priveghiul

Mortul este privegheat şi bocit cam 24 de ore. Seara la ora
12 se pun pe masă rachiu şi bomboane. Dacă mortul este tânăr,
oamenii care îl priveghează stau liniştiţi, dacă este bătrân, mai
râd, mai glumesc. (S. E.)
Înmormântarea

în Grecia, pe munte, cei care săpau groapa erau rude de-ale
defunctului. Pentru aceasta primeau ca pomană diferite veş
minte, cămăşi, ciorapi.
Înmormântarea are loc a treia zi de la deces. În drumul de
la casa mortului la biserică, iar apoi la cimitir, convoiul funerar
~e opreşte în trei locuri pe care le hotărăşte preotul, de regulă la
răscruci, moment în care cei din familie aruncă cu bani, ca să
aibă mortul cale deschisă.
Familia pleacă prima după ce se acoperă groapa şi nu se
uită înapoi, pentru că se crede că cel care se va uita va muri.
Str~Hnii pot însă să mai rămână.
Bocirea

În drum spre groapă, la cimitir şi până când este acoperit
cu ţărână, mortul este bocit de către membrii familiei sau de
către persoane care au cunoscut viaţa dispărutului. Bocetele
sunt improvizaţii despre viaţa lui şi despre soarta nefericită a
familiei părăsite.
Ca şi la naştere şi nuntă, şi cu această ocazie se obişnuia să
se facă turta mortului din care mâncau toţi, iar ce rămânea (firimiturile) se punea într-o pungă în groapă cu mortul.
Pomenirea

morţilor

Când pleacă de la cimitir, neamurile invită oamenii la
masă. Pentru acest moment se pregăteşte ce are omul prin casă.
Nu lipseşte însă coliva, care începe să fie dată încă de la cimitir
celor săraci.
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După

înmormântare, timp de 40 de zile familia se duce la
mormânt şi tămâiază. Se fac pomeni la 40 de zile, apoi la şase
luni, la 1 an, urmând ca la şapte ani mortul să fie deshumat.
Deshumarea
La deshumare participă membrii familiei, rudele, vecinii.
După ce mormântul este deschis, o bătrână strânge osemintele
mortului într-un săculeţ de pânză albă, pe care îl leagă cu un
şnur. Preotul sfinţeşte rămăşiţele pământeşti ale defunctului,
tămâind mormântul şi turnând peste săculeţ untdelemn amestecat cu vin. Apoi osemintele sunt aşezate la capul mormântului.
Doliul
Aromânii consideră că la ei doliul ţine prea mult: de la
doi-trei ani până la şapte ani. Timp de 40 de zile de la înmormântare bărbaţii nu se bărbieresc, iar femeile, indiferent de
vârstă, îşi acoperă capul cu basma neagră.
În trecut, femeile mai bătrâne purtau iarna nişte haine de
blană cu lâna în afară, de la doi-trei ani la şapte ani (A. P.).
Bărbaţilor rămaşi văduvi le este îngăduit să se recăsătoreas
că. Femeilor însă le este permis acest lucru doar dacă au greutăţi,
dacă au mulţi copii şi nu pot să-i crească singure (H. N.).
Credinţa în strigoi
Ceremonialul înmormântării a suferit cele mai puţine
influenţe în timp şi în trecerea dintr-un spaţiu într-altul dat fiind
respectul faţă de cel decedat şi grija de a-i „netezi" defunctului
drumul spre lumea cealaltă, grijă care vine şi dintr-o oarecare
teamă faţă de ce s-ar putea întâmpla dacă cel mort este „nemulţumit" cu ritualul care i se face şi refuză să părăsească lumea
celor vii. Această teamă a alimentat mulţi ani la rând şi continuă
să alimenteze şi astăzi credinţa în existenţa strigoilor, care îi
chinuie pe cei care nu au vegheat ca datina înmormântării să fie
îndeplinită cum se cuvine. Printre cauzele transformării morţilor
în strigoi se presupune că ar fi trecerea vreunei pisici sau vreunui câine pe sub coşciug şi datul pomenei peste mort.
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Se crede că strigoiul arăta „ca un pisicoi" şi nu putea fi
omorât decât dacă se arunca cu apă fiartă peste el. (S. E.)
În zona cercetată circulă încă multe naraţiuni cu şi despre
morţi care devin strigoi. Una dintre acestea a relatat-o Mihai
Trandafir care a avut grijă să atragă atenţia asupra vechimii ei
şi a faptului că este o „poveste" în care el nu crede:

Bunicu' a plecat pe la 12 noaptea spre un oraş unde avea el treanu ştiu unde. Pleacă de acasă, încalecă pe Nicu, calu' lui, aşa-i spunea, şi pe la unii noaptea a trecut pe lângă un cimitir undeva, da' acolo
existau multe cadavre din astea, erau oameni omorâţi şi grupaţi pe
unde se nimerea, şi se făcea din ăştia, cum să zic, strigoi.
Mergând el aşa, odată a auzit ceva greutate calului, de-abia mergea calul; a început să transpire calul şi a început să-i vorbească
turceşte. Ăsta, strigoiul a venit şi s-a aşezat în spatele lui. Să nu credeţi
că vă spun o chestie aşa, de nu ... Asta-i ofaptă reală, era bunicu' meu!
A mers cât a mers calul lui, care zbura, a transpirat calu', că şi strigoii
ăştia sunt numai sânge şi au captat kilograme întregi de sânge în ei.
A mers cât a mers calu' şi a ajuns ceasul două, a cântat cocoşu',
a trecut printr-un sat, nimic! A mers mai departe, de-abia mergea
calu', transpirase calu' pe la urechi, când a trecut încă o localitate, a
mai cântat cocoşu' şi s-a făcut ceasu' trei, şi cum mergea calu', deodată
a auzit bunicu' bum! (ca o căzătură aşa, el, strigoiu'!) S-a aruncat
după cal, a căzut jos. Atunci când s-a săltat, calu' era să-l zboare şi pe
bunicu', s-a uşurat calu' şi a mers cât a mers şi a ajuns unde s-a dus
şi a discutat despre asta şi a zis că în cutare loc (undei s-a întâmplat
asta) afost împuşcat un mare bei şi a stat, l-au găsit peste vreo 15 zile
şi l-au găsit desfigurat de ciori. Erau în munţii Balcani acolo şi s-a
dedus faptul că ăla s-a făcut strigoi. Un mare bei turc era ăsta.
Şi altădată tot la fel. A plecat el aşa şi a trecut pe lângă un cimitir noaptea şi, înainte să treacă cimitirul vede că se face o pânză albă
în faţă. El tot pe cal călare, şi odată s-a aşezat pânza aia în faţă, n-a
durat mult timp, el mergea înainte şi dintr-o pânzlJ, alM s-a făcut o
căţea cu trei căţei în faţă şi atuncea el a scos pistolul din buzunar şi a
tras. A tras şi a lovit-o şi trei scântei de acolo cum a lovit-o i-a venit
drept în ochi şi a orbit bunicu' de nu mai vedea nimica, şi a plecat pe
seama calului până în Giumaiaua (era un oraş din Bulgaria, de acolo)
bă,
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s-a dus la doctor acolo, a stat luni de zile internat. I-a trecut, dar i-a
rămas puţin defect la vedere şi i-a spus doctorul: „Dacă te lua în plin,
zice, nu-ţi mai căpătai lumina, zice."
Atunci multe chestii din astea se făcea pentru că atuncea se omora
mulţi oameni. Acuma şi-n gaură de şarpe te găseşte. Era atunci altă
situaţie, era problema cu Imperiul Otoman, nu exista ordine, fiecare
făcea ce vroia şi s-a dedus faptul că era mulţi strigoi care veneau
noaptea şi pe la casele oamenilor şi făcea tot deranjul oamenilor pe
acolo, trântea. Era mulţi strigoi din ăştia. Dar astea au fost cazuri de
acu' 300 de ani. Acuma omul merge sub control. (M. T.)
şi

Explicaţia pe care o dă Mihai Trandafir existenţei strigoilor
este lipsa ordinii şi libertatea oamenilor de a face ce vor,
ajungându-se chiar la situaţia de a se omorî între ei. Deveniţi
strigoi, se răzbunau pricinuind rău celor care treceau prin locurile pe unde zăceau trupurile lor.
Dincolo de farmecul povestirii şi de imaginaţia populară, se
întrevede credinţa potrivit căreia deveneau strigoi cei care mureau în condiţii anormale şi nu aveau parte de o înmormântare
conform tradiţiei. De aici atitudinea gravă şi grija de a respecta cu
cât mai multă stricteţe tradiţiile legate de înmormântare.
Ca la majoritatea popoarelor, şi la aromâni ceremonialul
morţii stă sub semnul durerii şi al regretului, dar şi al resemnării
care vine din credinţa că moartea este un dat natural căreia nu
i se poate sustrage nimeni.

Ultima trecere
(note

şi

comentarii despre moarte)
Dan khimescu

Obiceiurile legate de moarte sunt esenţiale, cele mai importante în radiografia oricărei comunităţi. În „ale mortului" găsim
inima, cauza vieţii, sensul comunităţii. Aici vedem cum sacrul
însuşi irumpe cu cea mai mare forţă, manifestare pe care nu o
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găsim

în alte obiceiuri. Comunitatea se raportează direct la
absolut, la Biserică. „Marea trecere" transmite cele mai profunde cunoştinţe asupra sensului existenţei de „aici" şi „acolo",
ea aduce cele mai multe şi cele mai clare mărturii spirituale şi
materiale. Acum vedem un pic de dincolo. Acum avem grijă ca
cel plecat să poată să ajungă cu bine acolo.

Un tânăr de 27 de ani ne uimeşte, spunându-ne lucruri de o
în/elepciune rar întâlnită la această categorie de vârstă. Pentru el, gesturile legate de moarte, sunt exprimate de cuvinte precum „viaţă",
„normalitate" şi „Biserică". Ele sunt organizate de „cineva mai în
vârstă" de la care „iau şi ceilalţi". Ele rămân „pe conştiinţă" dacă nu
sunt făcute. Băiatul cu pricina afăcut facultatea la Bucureşti şi a avut
posibilitatea să rămână acolo. Nu a rămas. Şi-a dat scama ce pierdea relaţia cu ceilalţi - ei formează un „unu": „Când eşti mai mulţi şi unu'
te bagă în seamă, gândeşti altfel, aşa, eşti mai deschis, mai mulţumit".
În cadrul comunităţii există contactul, comunicarea şi soluţionarea eventualelor dificultăţi personale: „Toţi se cunosc, cum
să zic eu; şi problemele intime şi le cunosc fiecare." Tânărul
mi-a povestit cum, într-o situaţie personală dificilă, nu se poate
să nu se întâlnească cu cineva care îi cere să-i comunice motivul
supărării. Astfel, „la o bere", are loc acest tip special de comunicare, de relaţie, care sudează comunitatea.
Societatea actuală, urbană, e construită pe o formă delocuinţă - ce a avut ca prim criteriu, cel economic, de spaţiu blocul. Întâlnim aici, o îngrămădire de persoane pe orizontală
şi verticală în care greu se disting relaţii, în care comunicarea
este defectuoasă. În comunitatea rurală există, de cele mai multe
ori, relaţii de altă natură decât cele de la nivelul urbanului, iar
pe de altă parte, aceste relaţii sunt foarte uşor de identificat.
În cazul nostru, comunitatea aromânească din Camena şi
Ceamurlia de Sus reprezintă o comunitate rurală, în care relaţiile sunt, aşa cwn am spus mai sus, de altă natură şi clar identificabile. Acest lucru se poate observa cel mai bine la barul
satului. Aici, barmanul, care este uneori şi proprietarul, este cel
care vine la client şi îl serveşte. În unele cazuri el stă la masă cu
clientul. Cei mai înstăriţi împreună cu cei mai educaţi, profesorii,
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învăţătorii,

stau pe locurile cotate ca fiind cele mai bune, respectiv în faţă. Cei mai „de jos" stau lângă uşă, unde stau şi cei
foarte săraci. Aici, cei din faţă, spun celorlalţi. Mai rar, invers.
Barul satului este unul din locurile care catalizează comunicarea, relaţiile.
Există aici problema rezolvată a rostului. Aici rostul este
legat, prin tradiţie şi strămoşi, de absolut. Viaţa are sens prin cei
care au fost părinţi şi care, ca şi „noi", au făcut ce a trebuit.
Comunicarea şi relaţiile sunt expresii ale culturii orale prin care
comunitatea trăieşte, îşi împlineşte rostul. Lipsa lor înseamnă
lipsa vieţii. Tânărul şi-a dat seama de această lipsă - de comunicare, de mărturisire - intuind şi dezvelind locul bolnav al societăţii urbane. Esenţial este rostul. Lipsa de sens, lipsa sacrului,
a legăturii, înseamnă lipsa vieţii. Stare e comună cu cea a
maşinilor: „Când eşti la oraş, îţi iei un apartament, te duci, vii,
te duci, vii, îţi pui întrebarea: stai mă, ce am făcut eu până
acum? Aşa o viaţă întreagă! Parcă ai fi un robot!".
Înainte de moarte
Visul este un eveniment important. Este locul dintre lumi.
Prin vis se intră în altă dimensiune, care pentru noi, outsiderii,
nu există. Visul „vede", „spune". Prin vis, cei care au trecut dincolo avertizează, sfătuiesc, ceartă, cer, mustră, oferă, informează.
Visul e în realitatea de aici. Realitatea şi visul au aceeaşi
consistenţă, aceeaşi putere de convingere, cântăresc la fel în
conştiinţa celui intervievat, este un „aici" prezent „acolo". Acţiu
nile din vis şi din realitate sunt în acelaşi ton, trecerile nu există.
Nu se subliniază, aşa cum poate ar face altcineva, realitatea, ci
acţiunea din vis şi realitate simultan. Sublinierea se face pe
desfăşurarea acţiunii: contează ceea ce s-a întâmplat, sensul
acţiunii şi nu locul ei.
În vis „se vede", se arată altfel adevărul realităţii: „Când a
auzit soţia lui, că a decedat, cu câteva zile înainte spuse că deja
visul l-a văzut şi [... ]."
Visul e „o întâmplare" care anunţă şi avertizează: „Mie mi
s-a întâmplat visu' ăsta, când a fost soacră-mea bolnavă, chiar
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cu patru zile înainte: a fost bolnavă şi s-a dus la spital, şi a
venit mama mea în vis. «Ce stai aicea, că noi venim să o luăm! a zis mama mea moartă, - Du-te şi vezi-ţi soacra, că noi venim şi o luăm!»".
Cei de acolo arată ce au primit: „Visăm cu ei şi-ţi arată în
faţă ce are! De exemplu, soacra mea„. (noi facem pâine de
casă; din ea dă, cu un ban şi cu un prosop la liturghie, duminica, la parastas, pentru că suntem la ţară.) ... şi i-am dat o pâine la soră-sa la oraş şi a visat-o pe mama ei, că [zice]: «Numai
pâine de la tine îmi dă fata, o pâine aşa de mare!» că eu de obicei o tai în trei. Deci asta este, nu ştiu care e„ ., ce este şi ce nu
este acolo, da' visăm."
În vis morţii cer. Contactul cu lumea de dincolo se înscrie
într-un registru aparte. El are calitatea de a contamina, de a lua
ceva din acel loc, ceea ce atrage în mod fatal o legătură, o relaţie
directă cu cel de aici. Astfel, împrumutul, schimbul iniţiat de
mort în vis, cauzează respectarea unei îndatoriri de către cel de
aici, ceea ce duce la părăsirea lumii de aici şi agregarea la
cealaltă. În basm întâlnim acelaşi motiv: nu trebuie sub nici o
formă să întorci privirea înapoi, se interzice punerea în comun a
unui lucru ce aparţine celeilalte lumi. „Când cere mortu' nu e
bine. Îi a pagubă, dare bine când îţi dă mortu'! Dacă visezi că
cere şi-i dai lui ceva, atunci e pagubă. Mi s-a întâmplat acum
10 ani de zile: un cetăţean era acar la Baia, şi s-a visat că a venit
un văr de-a lui care murise din accident de circulaţie şi-i zice că:
«Dă-mi 100 de lei (era înainte de revoluţie) că nu-mi ajunge
să-mi iau maşină.» I-a cerut şi el i-a dat în vis banii aceia. Şi la
două zile a spus că: «Uite a venit văru-miu Stelică şi mi-a cerut
100 de lei. » Şi n-a trecut două zile şi l-a prins între vagon şi a
murit şi el. Băiatu' a fost la Baia, dar are un frate aici, la Ceamurlia. Da' nu numai că moare se anunţă; a pagubă, o să fie un
animal, pe oameni, o să fie pagubă." Acest fel de atingere cu cealaltă lume este fatală. Acest mecanism face parte din ontologia
visului, având o logică specifică care nu ţine seama de normalitate, aşa cum o înţelegem noi. Un simplu schimb iniţiat de dincolo
are aici urmări din cele mai grave - în cazul nostru, moartea celui
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în cauză. Acest lucru ne arată implicaţiile pe care le are viaţa din
vis în realitate. Credinţa în realitatea visului este foarte mare.
Tot prin vis suntem convinşi de adevărul din credinţa ortodoxă, credintă mărturisită direct şi „consfinţită" de mărturia
visului. Argumentele pentru adevărurile de credinţă nu sunt
luate din cărţi sfinte, ci din mărturia directă prin vis. „Aşa şi
Iisus Hristos a stat 40 de zile şi apoi s-a înălţat. «Credeţi asta?»
Păi credem, cum să nu credem! «Credeţi şi în rai, în iad, în judecată?» Credem. Tatăl meu când a murit, a visat mătuşa mea. Era
un inel prin care treceau şi zicea că noi trebuie să ne puie pe
fiecare pe cântar, şi care este trece prin el dincolo, şi care nu, îl
toarnă în smoală, în apa aia. Aşa ne-a spus, era podul ăla şi se
punea pe inel şi mătuşa zice că pe noi ne pune toţi pe cântarul
ăsta, să trecem dincolo, n-a spus ce se întâmplă acolo."
Ceea ce m-a uimit a fost şi următoarea relatare: „Ştim pe
cineva care avea o rudă, cântăreţ la biserică, care era foarte credincios. Amândoi erau ortodocşi. Într-o zi, ne-a spus că s-a
rugat să vadă ce se întâmplă cu sufletul omului şi a început ca
să se roage, s-a rugat o seară, două, trei seri, nu mai ştiu ... Şi a
visat, cică, un răspuns şi eu l-am întrebat ce mai zice, ce se întâmplă cu sufletul omului atunci când moare, ce se întâmplă cu el?
Cred că a visat pe cineva, probabil un sfânt, era înalt, cu o turmă
de oi albe, şi atuncea a întrebat ce se întâmplă cu sufletele oamenilor, unde se duc, şi zice: «Nici nu cresc, nici nu scad, ele rămân
aceleaşi.»" Aici aflăm un detaliu semnificativ al stării sufletului
în cealaltă lume. Acest aspect este puţin „mediatizat", fiind un
aspect de o anumită ţinută, nu foarte important, mai mult
„tehnic", care nu este spus într-un cadru larg (de exemplu la
predica de duminică.) Dar îl găsim în scrierile Sfinţilor Părinţi
exact în aceeaşi formulare - „sufletul nu creşte şi nu scade."
Visul ne arată altfel moartea, implicaţiile sunt ameţitoare:
„Şi într-o noapte a visat (deci era bolnavă de mai mulţi ani şi
boala nu se putea trata) şi a visat cu câteva luni înainte să moară, să cadă la pat, că dânsa era soacră mare, nu ştiu în curte şi
dansa în cap şi cică de asta şi-a dat seama că o să moară." „Sunt
vise din astea care de exemplu visezi că eşti la o nuntă. I Sau
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în alb. I Sau te visezi pe tine că eşti în costum frumos
îmbrăcat şi [ „.] faţa, o să fii ori foarte bolnav ori [ „.] I Da, şi
îmbrăcată în alb!" Sufletul este principalul actant într-o nuntă.
Cu cine? Biserica ne răspunde: „Cu Dumnezeu!". Iar albul este
semnul trecerii.
Pe lângă visuri, mai sunt şi alte semne ce prevestesc moartea. Vestitorii sunt din proximitate - câinii, mai rar, oile. Aceştia
se comportă anormal. Câinii urlă „altfel", cu capul îndreptat
spre lună, mai ales pe la ora 3 noaptea. Oile zbiară în continuu.
Trebuie spus aici că oile când se îmbolnăvesc nu fac nici un zgomot. Aceste comportamente ieşite din comun ale animalelor
sunt recunoscute imediat de stăpân, care reactionează prompt,
mergând chiar până la eliminarea animalului din gospodărie.
îmbrăcată

Iertarea, ultima vedere

Înainte de despărţire se cere iertare. Conştiinţa trebuie să fie
curată. Trebuie să existe împăcarea, pacea. „Iertarea" este un fel
de „la revedere". Cei apropiaţi sărută mâna celui care va pleca.
Sunt cazuri când mortul „aşteaptă" pe cel drag să vină chiar şi
din America, să-şi ia rămas bun. Ei trebuie să se vadă pentru
ultima oară. Momentul este ales după ultima împărtăşanie.
Uşurarea morţii

Acţiunile

de uşurare a morţii se fac atunci când bolnavul nu
poate să moară, când iese din tiparul obişnuit, impus de această
stare. Aceast lucru este recunoscut de cei din apropiere. Pentru
uşurarea morţii se face o slujbă specială numită Sfântul Maslu:
„Se face unui om care e bolnav mult şi zace şi nu poate să
moară, nu poate să-l ierte Dumnezeu. Îi face Maslu, apoi se
împărtăşeşte".

Se mai fac şi alte gesturi divinatorii: „La noi se face cu două
una pentru viaţă, una pentru moarte. Se cheamă
preotul şi face cuminicătura. Care lumânare se topeşte mai
repede ... (şi iese întotdeauna, arată dacă va trăi sau nu). Dacă
se topeşte cea pentru moarte, moare, am văzut la bunică-miu.
«Cine face asta?» Din familie."
lumânări,

53

Scăldătoarea

Imediat după moarte, se cheamă cineva apropiat, rudă sau
prieten, sau cineva „mai de aproape", care face primele pregă
tiri: îl întinde şi îl îmbracă.
Mortul se pregăteşte pentru călătorie. El trebuie să fie curat,
semnificaţia s-a pierdut din nou: „«Când îl spălaţi o faceţi
sumar?». Îl spălăm bine, la cap, pe faţă, pe subsoară, pe spate,
la picioare ... să fie curat. .. El este spălat de cei apropiaţi - prieteni sau rude."
Îmbrăcămintea
După ce i se face baie, se îmbracă cu lucruri neapărat noi.
„Lucruri noi care nu sunt îmbrăcate niciodată, trebuie să aibă
lucruri noi. «De ce?» Pentru că a muncit o viaţă întreagă - să-i
pui haine vechi?! ... Şi atunci când se dezgroapă mortu' la şapte
ani, tot haine noi se pun. Înainte se dezgropa la opt ani, pentru
că nu se dădea voie la şapte."
Motivaţia s-a pierdut. El trebuie să fie îmbrăcat cu lucruri
noi, ca acolo să arate bine în faţa lui Dumnezeu. Ceea ce a rămas
ne sugerează doar momentul solemn şi rmic al trecerii.
Legăturile

Mortul se leagă înainte să se îmbrace la picioare, la mâini,
la cap şi la gură. Acest lucru ţine până la slujba din biserică.
Semnificaţia iarăşi s-a pierdut; poate este doar o necesitate ce
ţine de natura fizică a corpului uman. A rămas un posibil
început din motivaţia gestului legării: „Păi şi în Biserică când
citeşte popa, «să se desfacă legăturile», citeşte popa, deci trebuie
desfăcute legăturile."

S-a păstrat acţirmea taumaturgică a legăturilor ca o credinţă
adiacentă, poate din cauza nevoii pe care o resimte comunitatea - de vindecare, de împlinire, de belşug, care îşi găseşte şi
aici o eventuală rezolvare: „Deci legăturile trebuie să rămână
acolo pe mort. Mulţi iau legăturile şi după aia fac farmece cu ele.
«Din legăturile astea ... » Ba vreo fată nu se mărită, ba că vrea
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să

se lase vreun bărbat cu o femeie." „Da, de ce, mi se pare că
legăturile astea se dau la familie să se păstreze în buzunar. A, se
iau şi pentru bine, aduc şi noroc în casă, e bine să porţi din legă
tura asta de mort, e bine să porţi pe tine."
Locul

Mortului i se rezervă un loc special - pe scaune, în
coşciug, într-o cameră curată. „Pe scaune şi în coşciug, într-o
cameră, cea mai bună cameră; nu se ţine la bucătărie sau în
camera de zi, ci în camerele curate. Acolo va veni toată lumea,
rude, de afară, din sat, vecinii, trebe să vină să aprindă
lumânarea."
Locul mortului păstrează solemnitatea trecerii. El nu trebuie să fie comun cu acele locuri în care se fac lucruri obişnuite.
Se ştie că în locuinţă, mai ales în cea rurală, există întotdeauna
„camera de oaspeţi", pregătită mereu pentru a primi cum se
cuvine oaspeţii importanţi sau pentru a celebra un eveniment
important.
Poziţia este şi ea importantă. Vom vedea că motivaţia ţine
de poziţia în care se scoate mortul. „Mortu' se pune într-o anumită poziţie în casă! Cu picioarele în uşă! Cu faţa spre răsărit şi
cu picioarele spre uşă."
Lumânările

„Lumânarea din mâna mortului nu se stinge niciodată.
Înainte era o lumânare care nu cădea! «De ce?» Să aibă tot
timpul lumină! Să fie cu lumină! Aşa am apucat, aşa trebuie
să facem!"
Importanţa luminii este indiscutabilă. Lumina este legată
direct de divinitate. Unde este lumină, este manifestarea directă
a acesteia. Expresia „să fie cu lumină", personalizează tulburător lumina, punând-o imperativ lângă cel care va porni la
drum. Din această cauză fiecare din cei care vin la mort trebuie
să aducă lumină. „Pe lângă cearceaf se mai pune ceva: lumânare. Toţi vin cu lumânări şi le aprind undeva afară."
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Din nou, remarcăm primatul practicului în detrimentul
simbolismului: „Acum nu se mai aprinde la capul mortulului,
că miroase a fum. Se aprinde acolo, afară."
Cu aceeaşi funcţie este şi candela. „Atunci când a murit, i se
aprinde o candelă şi candela se ţine în casă 40 de zile", după
care se duce la cimitir 40 de zile.
Priveghiul
Mortul stă în casă „cam 24 de ore" - dacă este mai tânăr,
două seri. O noapte, este obligatoriu. O explicaţie este o posibilă moarte clinică. La priveghi vin familia, toate neamurile,
prietenii şi vecinii. Cei mai apropiaţi, dar şi cei care doresc, stau
toată noaptea. În acest timp, în funcţie de vârsta celui plecat,
„se stă liniştit dacă este mai tânăr", în caz contrar „se mai glumeşte". În timpul priveghiului se boceşte. Se face o masă cu
rachiu şi bomboane.
Un obicei interesant şi semnificativ este gestul de a nu da
mâna la priveghi, care astăzi a rămas doar în amintire. Strângerea mâinilor aparţine viilor. Rămâne să se ateste participarea
la comuniune doar prin actul consumării turtei. „«Când vin
oamenii la priveghi se dă mâna, se zice ceva?» Se spun condoleanţe, se dă mâna când nu s-au văzut de mult, care e de aici
din sat nu mai dă mâna. Înainte când era pe vremuri, nu se
săruta, nu se dădea mâna, iară acum ne-am modernizat, ne
salutăm, dăm mâna. Se spunea doar_ «Dumnezeu să-l ierte!»
acum se dă şi mâna."
Pe mort se pun diferite lucruri care-i folosesc în călătorie:
„Ca să aibă să se schimbe cică. Prosop, o cămaşă, rudele poate
să pună şi o cuvertură, care sunt mai apropiaţi, fraţi, surori. ..
Aşa e obiceiul - la mort tre' să ducă ceva, nu cu mâna goală, iar
cei mai străini, vin cu un buchet de flori şi mai vine şi cu bani
deasupra, câte 1000, 5000, hârtie de 50.000, care sunt mai
apropiaţi câte 100.000, şi se aprinde câte o lumânare care se ţine
şi pe mâna mortului aşa, nu ştiu dacă la voi e aşa, şi se pune şi
lumânarea şi bani." De asemenea, se pun şi alte lucruri pe care
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mortul le va da celor de dincolo, rude sau apropiaţi ai celor din
sat: „«Ce înseamnă lucrurile?» Un fel de dar, de complimente.
Nu-i dăm numai mortului, îi dăm şi lui, dar mai mult
pentru alţi morţi; îi trimitem la alţii, ca să ia să ducă dincolo, să
primească veşti de acasă." «Ca şi cum ar fi în altă localitate?»
„Da, da." «Sub pernă se pun?» „Deci se adună mai multe
lucruri şi care are dorinţă, deci i-a murit fata de 25 de ani, mări
tată şi când a venit i-a pus acolo ce i-a pus pentru ea şi a făcut o
casetă (parfum, şprei, o pereche de ciorapi), i-a pus caseta asta
sub pernă şi nu a luat-o de acolo şi i-a spus să i-o trimiţi lui Zoe,
se îngroapă cu ea şi se ştie că ce e sub pernă e pentru cineva de
acolo." Mortul devine aşadar un cărăuş, un mesager ce menţine
vie legătura dintre cei rămaşi şi cei plecaţi, dintre lumea viilor
şi lumea morţilor.
Un alt fel de lucru face obiectul darului la mort: banul. Banii
ocupă un loc aparte, semnificativ, în ansamblul lucrurilor care
se dau mortului. În societatea aromână, banul este un simbol al
statutului social, un indicator al acestui statut. Banul este
prezent la fiecare moment important din viaţa comunităţii, cu
atât mai mult acum. „Totul s-a transformat în bani. Să-i aduc o
cămaşă băiatului aceluia crescut la oraş? Eu ştiu dacă o să-i
placă, dacă îi vine, ia lasă-mă-n pace! Mai bine îi duc bani. Şi la
mort la fel. Ce să vin eu cu biscuiţi, cu stixuri, cu nu ştiu ce. Mai
bine îi dau 200.000 (cam atât mă costau pe mine) şi îi dau banii
ăştia. Dar vreau să spun că în vremea mea, când se năştea
copilul, se dădea unpan4e aur. Când se năştea, când se boteza,
la toate momentele importante ale vieţii omului, când se
logodea, era banu', banu', banu', oi, proprietatea. Unchiu' zicea
că se dădea un ban de fier ca să fie sănătos ca fieru'. Când mă
duc la un nou-născut îi dau 100.000 şi un ban de fier, să fie. Pe
vremuri nu exista hârtie, se dădea un ban de aur, da' acu' nu
pot să-i dau 5.000; îi dau 100.000 şi îi pun şi un bănuţ din metal."
Vedem că banul, pe de o parte, este privit ca un obiect de
schimb decadent, pe de alta, „banul de fier" trece în alt registru
de semnificare întregul eveniment al schimbului: calităţile fierului şi ale aurului sunt invocate şi dorite.
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Pe lângă asta, banii folosesc la plata vămilor: „Când pleci la
mort, când vrei să-i dai lui, ,îi pui mortului şi îi pui aici la buzunarul interior, ca să-şi plătească vămile."
Lucrurile de pe mort au o destinaţie precisă. Ele se iau după
10, 15 minute şi se dau la cei nevoiaşi sau la rude. Bărbaţii primesc prosoape şi cămăşi, femeile, baticuri. Banii îi ia stăpâna şi
îi foloseşte la cumpărăturile pentru mort.
Bocitul
Mortul se plânge până la 12 noaptea. Apoi se acoperă. Noaptea, mortul nu se boceşte. în cazul în care mortul este tânăr, pe
la 3 şi jumătate se descoperă şi se boceşte „că îi arde sufletu'
acum, când îl are în faţă".
Mortul este acolo ca un viu. El participă la durerea despărţirii: el trebuie să se odihnească - se acoperă, scopul firesc
al nopţii nu trebuie schimbat decât dacă este tânăr. Noaptea
se pune o cană de apă din care bea sufletul. Aici trebuie
să spun că în ambele sate am fost primit noaptea. Fiecare
gazdă mi-a lăsat o cană de apă peste noapte, în caz de mi se
face sete ...
Turta mortului
Turta mortului,

de colivă, are o importanţă, semnificaţie şi relevanţă foarte mari. Ea imită actul Împărtăşirii.
Turta mortului este de fapt gestul care semnează şi atestă comuniunecr, continuitatea împărtăşirii c9ui aiecat, cu cei rămaşi,
apartenenţa la acelaşi tot, la aceeaşi ordine, la aceeaşi lume. „Se
face şi aici colac, turta mortului, aşa se cheamă, să ia toată lumea
care a fost. Se ia bucăţele, se pun într-o tavă. «Are o anumită
compoziţie, o face cineva anume?» Cineva din familie, e ca o
pâine.«Se fac semne pe ea?» Noi îi spunem simitură, e o formă
de lemn care prin apăsare lasă pe pâine o urmă [nimeni nu ştia
ce semne sunt pe ea - n.n.]. O faţă se foloseşte la moarte şi una
la ajutor când facem!"
Resturile care rămâneau se strângeau într-o pungă care se
punea în groapa mortului.
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alături

Masa
Ca o continuare sau prelungire a gestului consumării
turtei, se face o masă. Ea are loc în fiecare seară şi ţine cont de
perioada de post. De obicei, se tăiau oi în afara postului. Masa
nu se face în camera mortului. Masa se face seara şie organizată de familie. Participă cei care vin de departe sau cei care
„vin la mort". Mâncare este „ca şi la nuntă": „Mezeluri, exact
ca şi la nuntă, şi carne, înainte nu se punea carne, cică nu e bine,
dar acuma s-au modernizat; se pune şi carne de pui, şi carne de
porc, friptură, mă rog, ce face acolo, băutură la fel, că e coniac,
că e pepsi-cola, fanta, vin alb, apă minerală, tot. Masă-masă, ca
la nuntă, cume, aşa .... "

Ce se zice
„«Ce zic oamenii când dau şi primesc?» Bogdaproste, la noi
se spune «Dunmietru, să' dunmietru!» (Să fie primit, să fie în
faţa lui!) «În faţa lui? ... » Da, a mortului, să fie în faţa lui, adică
să aibă şi acolo."
Acolo ... Acolo mortul trebuie să fie în îndestulare, să aibă,
să trăiască fără lipsuri.
Scoaterea mortului
Se face într-o anumită poziţie: „cu faţa spre răsărit şi cu
picioarele spre uşă", pentru că: „Mortul când iese, trebuie să se
uite unde răsare soarele, faţa trebuie să fie spre răsărit. Şi încă
ceva: atunci când se scoate din casă, se poate ca poziţia să fie nu
ştiu cum. Nu se scoate cu capul înainte, din cauză că el se uită
în casă, dacă-l scoateţi cu capul, privirea lui rămâne în casă şi nu
e bine. Se spune că mai ia şi pe altul din familie. Şi atuncea îl
scoate cu picioarele. Şi din biserică tot aşa îl scoate, cu picioarele
înainte, şi mortu' se uită în afară, deci ăsta e cel mai principal.
Răsăritul poate să fie oriunde."
Ultimul drum
Convoiul are o anumită ordine structurală dictată de locul
unde va ajunge- „aici" şi „acolo": în faţă sunt steagurile bisericii
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cu îngeri şi crucea, urmează apoi preotul sau
preoţii, mortul şi cei care-l însoţesc pe drum. Pe drum se
opreşte în trei locuri, fie la încrucişări de drumuri, fie unde se
aruncă bani pentru plata vămilor pe care trebuie să le treacă
cel plecat. Aici preotul citeşte. ,,În drumul de la casa mortului, la biserică, iar apoi la cimitir, convoiul funerar, se oprea
în trei locuri şi cei din familie aruncau cu bani, ca să aibă mortul cale deschisă."
Un caz excepţional este mortul neînsurat. El are în faţă o
hlambură (steag) cu o cruce cu unul din colţuri strâmb, poate ca
o marcă a neîmplinirii. La steag se pun şi flori. Pânza steagului
înainte era tricolorul, acum este din material alb. În fiecare colţ
sunt înfipte mere.
Trebuie menţionat că la nuntă se face tot o hlambură, terminată cu o cruce în care se înfig trei mere în fiecare din braţele
ei. Colţurile sunt însă drepte.
cu

sfinţi şi

La biserică
Se face slujba, după care „trece toate, trece familia, sărută
icoana, mortu', îşi ia rămas bun, la revedere, un fel de iertare cu
mortu'. Când e mortu' în casă deci, nu se sărută, dar toată
lumea îşi ia la revedere la biserică."
Groapa o făceau în vechime cei din familie, acum este
cineva specializat la biserică. Aceştia primesc daruri (cămaşă,
ciorapi) sau bani.
Coşciugul

,,În coşciug se punea pânza făcută în casă. Se lua măsura
mortului cu o sfoară care se punea în groapă, lângă mort." La
moaştele sfinţilor se mai pun obiecte care se sfinţesc şi ajută la
vindecare. Probabil din acelaşi motiv se practică şi următorul
obicei: „moşul ăla [umbla] cu câmbuloii la el, apoi i le punea şi în
mormânt ca să le aibă acolo ... Şi după aia se scoteau la şapte
ani. «Şi ce făcea cu ei?» Lua o de-aia, o mărgea, de câmbuloi şi
îl pune când eşti răcită aici la şale (de la mort, după şapte ani).
Aşa erau obiceiurile demult."
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În cimitir, la capul mortului
La capul mortului, şi nu la picioare, se aprind lumânări, pe
care ei le numesc şi ceri. Bătrânii povestesc despre „măsura mortului", o lumânare de ceară de albine (aşa se făceau pe atunci
toate lumânările), care se întinde până ajunge să fie egală în
lungime cu mortul. Ea se ardea până pleca mortul din casă şi i
se punea pe piept.
Cine murea tânăr sau era neînsurat, i se punea pe cruce o
cununiţă. Florile din cununiţă erau folosite mai târziu la afumat
pentru îndepărtarea răului.
„La cimitir îi mai citeşte preotul. În groapă se aruncă florile,
lumânările şi atâta. Apoi fiecare aruncă ţărâna şi la noi aşa se
zice: dacă ai aruncat ţărâna pe mort, să nu te întorci în spate!
«De ce?» Nu e bine. Să nu-i pară rău. Nu e bine, trebuie să fugi
înainte." „Familia pleca prima după ce se acoperea groapa şi nu
se uita înapoi pentru că se zice că cel care se va uita va muri.
Străinii puteau să mai rămână."
După ce este îngropat, mortul capătă un statut cert. Nimic
nu mai poate fi făcut pentru o revedere. Dacă până acum mortul avea un statut ambiguu - perioada de prag, era tratat ca
făcând parte şi din lumea viilor (vezi obiceiul punerii unui pahar
de apă sau respectarea odihnei mortului) şi din cea a morţilor,
acum condiţia lui este definitiv hotărâtă: el aparţine unei lumi
care nu mai poate avea o relaţie de felul celei pe care o au cei vii.
Faptul că se zice că „cel care se va uita va muri", ne arată importanţa mare ce o presupune „aşezarea" dincolo. Acum mortul
face parte dintr-o lume cu limite foarte bine marcate.
Crucea
Crucea este un simbol al credinţei creştine. Ea este folosită
aici nu numai cu scopul de a declara această credinţă, ci şi cu
scopul de a ajuta practicantul în atingerea drumului său. Ea este
declarată o armă împotriva tuturor piedicilor. Ea este vie. În aceleaşi scopuri ea este folosită la mort. „Când moare cineva i se
face coşciugul şi o cruce de lemn care i se pune la cap. Crucea
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mare de piatră se făcea la 40 de zile după îngropare. În tot acest
timp se ducea familia la el la mormânt şi tămâia."
Dezgroparea
De ce se dezgroapă?

„Să-l vadă, să-i adunăm trupul, să nu-l
Oasele se spală, când este cazul, pentru că uneori
mortul nu este putrezit: „Unii îi găsea întregi aproape, nu erau
putreziţi nici 80 la sută, erau numai pe jumătate." Oasele spălate
sunt adunate şi puse fie într-o pungă, fie într-un sicriu mai mic.
„Dacă era bărbat îi punea o căciulă."

lăsăm aşa."

Neputrezirea este explicată prin compozifia pământului care poate
conserva. Mai există o explicaţie, mai puţin pământească, anume,
păcatele celui îngropat, care nu lasă ca trupul să-şi urmeze cursul
firesc, acela al descompunerii, ieşire din ordine care necesită slujbe
speciale de dezlegare. ln acest caz se cheamă preotul care îi face aceste
slujbe. Mortul dezgropat este îmbrăcat din nou cu haine noi. Acest obicei este interzis în ortodoxie, dar aromânii continuă să-l practice.
Pomenile
„Pomenile se cheamă dări. Se face între familie, nu la necunoscuţi. Şi la necunoscuţi, şi parastasuri se fac şi dai la
străini." Aceste dări sunt, de fapt, aşa cum am văzut mai sus,
unde am relatat despre vis, mâncare pentru cel plecat. El trebuie să primească de aici aceste daruri. Ritmul care este aici
menţionat, dar nu explicat, este dat de semnificaţia pe care o dă
Biserica în legătură cu momentele prin care trece sufletul dincolo. Fiecărui moment al călătoriei sufletului dincolo îi corespunde o perioadă de rugăciune, o slujbă încheiată cu acest act
de dăruire. „După aceea se vine de la cimitir şi se pune masă.
La trei zile iar se pune masă, separat, la trei zile se face pomană,
după aia la nouă zile iar la fel, pomană ... Dacă-i post, nu pune
carne, pe post nu se pune carne.'' „Totu' trebuie cumpărat
dinainte, nou. La patruzeci de zile când facem pomana, îi dăm
lui o pătură, o cămaşă, un prosop, mă rog ... " „«Deci nu se
făceau aşa pomeni multe?» La moarte, la nouă zile, la douăzeci
de zile, la patruzeci şi pe urmă la un an, la trei şi la şapte ani.
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Pe urmă s-a redus la trei şi acuma la un an şi mai modem
acuma fac şi la nouă luni şi la şase luni şi la un an, gata peste
un an nu se mai fac ... "
Coliva
„[ ... ] apoi se duc la Biserică, facem colivă, cum trebuie să-i
facem." Coliva este făcută din grâu, care este în iconomia
simbolismului creştin un sinonim cu poporul lui Dumnezeu.
Consumarea colivei, a turtei mortului au acelaşi scop de reprezentare a apartenenţei la un tot: la comunitate, alcătuită din vii
şi morţi.

Doliul
Perioada de prag este marcat de purtarea doliului. Cel care
până acum a fost atât de aproape de lumea de dincolo, trebuie
să treacă prin această perioadă de acomodare cu lumea de aici,
lucru care necesită un anumit timp. Familia a fost cel mai mult
în contact cu lumea de acolo, deci perioada va fi mai mare. Pe
de altă parte, despărţirea este considerată doar o pauză în relaţia
celor doi. ..
„Familia poartă doliu şi trei ani. Bărbaţii nu se bărbiresc
patruzeci de zile. Femeia are dreptul să se căsătorească dacă are
greutăţi, dacă are mulţi copii şi nu poate să-i crească singură."
„La noi se ţine prea mult doliu. Pe timpuri, femeile mai bătrâne
purtau iama nişte haine de lână, cu lâna în afară, de la doi-trei
ani la şapte ani."
Nebotezaţii şi neînsuraţii

Nebotezaţii

nu intră în orânduială, ei sunt îngropaţi afară.
Cei care mor nebotezaţi nu sunt împliniţi, ceea ce necesită un
act de segregare de comunitate. Ei sunt trataţi ca neintraţi în
ordinea şi regula comunităţii, sunt nişte străini. Ei sunt înmormântaţi fără slujbă, lângă sau la marginea cimitirului.
Pentru cei care mor neînsuraţi „se face ca la nuntă, se ia
muzică şi steag". Mortul este îmbrăcat în mire sau mireasă, de
asemeni mormântul arată altfel.
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Strigoii
Strigoii sunt, ca şi nebotezaţii şi neînsuraţii, din afara ordinii normale a comunităţii. Ei atestă un destin neîmplinit sau
neterminat, drept pentru care lumea lor nu este nici asta, nici
cealaltă.

Morţii se pot contamina de dezordine, de ieşirea din ordinea firească prin atingerea cu cel rău, cel care a refuzat ordinea,
personalizat şi materializat aici prin pisică. „Trecerea peste" este
un obicei care se înscrie în gesturile de atingere şi transmitere
pe această cale a puterii vindecătoare divine. Este practicat în
biserică, de către preot. Dacă această trecere este făcut de un
reprezentat al maleficului, gestul are un efect negativ: „Dacă
trece pisica peste mort, acesta se face strigoi."
Oglinda este un obiect care arată şi lucruri de dincolo.
Totuşi, un altfel de dincolo, poate nu chiar în ordine, este un fals
dincolo, un loc înşelător. Aşa se explică, poate, de ce este bine
să se acopere oglinzile, ca să nu rămână în acest loc incert sufletul mortului. „Se acoperă şi oglinzile, ştiu că atunci când ai
mortul în casă se acoperă şi oglinzile. Ştiu că se ascund, să nu
rămână. «De ce?» Să nu rămână imaginea mortului în oglindă.
Să nu se transforme în strigoi. Oglinda se acoperă."
Pe de altă parte sunt poveşti care sunt mărturii despre un
spaţiu incert, aflat între lumi, din care vin lucruri neliniştitoare ...
Modernitatea a adus lumina artificială la sate. Aceasta a dat
peste cap şi lumea strigoilor:
„Faptul că era om, se zice că strigoii veneau pe întuneric şi
dacă aprindeai lumina scăpai de strigoi, d-aia ţin becuri, bec
înăuntru, bec afară, televizoare deschise. De frică cred că vedeau
ei. .. acum cică suntem noi draci. Dracii pe pământ. Din cauza
asta strigoii nu mai vin acuma, chiar bătrânii explică chestia
asta, motiv că sunt multe lumini şi pe stradă."

În loc de concluzii
La aromânii din Camena şi Ciamurlia am remarcat tendinţa foarte accentuată de a rezuma un fenomen şi, de asemenea, de a comunica apelând foarte des la exemplificări, ceea ce
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arată

caracterul de fapt viu al obiceiurilor. Este o dovadă a
trăirii vieţii pe de-a întregul. Totul este văzut de sus, fiecare
detaliu mărturiseşte întregul. Întregul conţinut este în mici
frânturi de gest.
Pe de altă parte, există indubitabile semne de pierdere a
semnificaţiei, a simbolului, ceea ce va duce la devalorizarea patrimoniului, la deformare şi la pierderea legăturii cu sacrul.
Simbolul valorizează patrimoniul şi formează. Pierderea lui este
pierderea formării şi a valorii, a sacrului.

Informatori înregistraţi
în cercetările de teren (2002-2003):

Gheorghe Beica, 80 ani, Camena
Maria Caraman, 47 ani, Camena
Maria Fudulea, 78 ani, Ceamurlia de Sus
Andreea Cora, 39 ani, Camena
Naum Haida, 93 ani, Camena
Dumitru Ianuş, 77 ani, Camena
Tănase Lepădatu, 96 ani, Ceamurlia de Sus
Ion Patase, 30 ani, Camena
Maria Patasia, 45 ani, Camena
Stere Saricu, 75 ani, Camena
Mihai Trandafir, 68 ani, Ceamurlia de Sus
Tănase Trandafir, 39 ani, Ceamurlia de Sus

65

Nuntă armânească

la mijlocul secolului XX

Casa lui Ianuş Dumitru, construită în 1970
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În vacanţă, la bunici

Casă bătrânească, „moştenită"

de la locuitorii bulgari
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Privelişte

din Ceamurlia de Sus

Familia Mariei Caraman la ceasul prânzului
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Oaspeţi

la Athanasie Panait

Câliseri cu chistelnic
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Bocea Caraman şi soţia sa

Maria Fudulea
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Tănase Lepădatu

Biserica din Camena

Fotografii de Gabriela Cristea (2002-2003)
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Comunitatea elenă din Izvoarele
„ ... şi-atunci au spus la sat Alibeichioi"
(Câteva date asupra întemeierii comunităţii)
Dr. Narcisa Alexandra Ştiucă

Comunitatea elenă din comuna Izvoarele este importantă şi
interesantă din cel puţin două puncte de vedere: mai întâi, pentru că este singura care dăinuie de la mijlocul secolului al XIX-lea
într-un spaţiu rural şi în al doilea rând, pentru că este compactă
şi numeroasă (cca. 350 membri la ultimul recensământ).
Legenda satului consemnată în secolul trecut îmbină într-un
mod interesant câteva repere istorice cu nuclee mitico-simbolice. Aflăm că familiile întemeietoare s-au refugiat din Grecia în
jurul anului 1829, urmând armata ţaristă, care tocmai înfrânsese Turcia, până în Basarabia: „Pornind de la locurile lor la anul
1829, odată cu înapoerea oştilor ruseşti din Turcia înfrântă, ei
s-au aşezat pentru scurtă vreme în sudul Basarabiei, la Frecăţei,
Cişmechioi, Traianu-Vechi, Pelini şi Curciu. Mai apoi, mânaţi
de dorul locurilor naşterii lor, luându-şi drumul înapoi, poposiră aci cu întreg chervanul, deoarece, născându-se pe drum
gemenii Tudoriţa şi Chiriac, ai unui Vasili Lefter, mama trebuia
să-şi facă repaosul celor 40 de zile cerute de higienă."1
Păstrată din generaţie în generaţie, legenda întemeierii
comunităţii dăinuie şi astăzi, cu diferenţe nesemnificative, în
memoria oamenilor din Izvoarele: „Au plecat o dată cu revoluţia
1 Bonjug, Nichita, Note asupra grecilor din satul Regele Ferdinand I Alibeicltioi,
în „Analele Dobrogei", an X, 1929, Cernăuţi, p. 273
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grecească

din Grecia, în 1820-1821 şi au ajuns în Rusia, în zona
Basarabiei; în 1828, au încercat să coboare la mare; venind în jos,
au ajuns în aceste locuri. Aici au făcut popas. Între timp, s-a năs
cut un copil; cwn regula era ca 40 de zile să nu părăsească locul
nici lăuza, nici copilul, au rămas aici. Dar trebuiau să-şi asigure
venih.lri. Pe aici prin jur, erau păduri şi au început să taie lemnul
la Tulcea pentru confecţionarea bărcilor. Au văzut că le-au adus
venih.lri şi au rămas aici. Şi-au făcut bordeie, şi-au făcut un rost. ..
Stăpân aici era un turc: Ali-bei şi-arunci au spus la sat Alibeichioi." (N. D.)
Acelaşi autor consemnează date din secolul al XIX-lea:
15-20 de familii în 1838 (în harta statului major otoman, fără
specificarea apartenenţei etnice) şi 20 de familii de greci (în
notele de călătorie prin Dobrogea ale lui Ion Ionescu de la Brad).
Trebuie să menţionăm că termenul de „familie" (în greacă
„fameli") desemnează o unitate socială bazată pe autoritatea
patemă şi alcăh.lită din părinţi şi toţi fiii căsătoriţi şi necăsătoriţi
ai acestora I; altfel spus, este echivalentă cu termenul „neam"
utilizat în etnologia românească.
Acest fapt este foarte important pentru înţelegerea trecuh.llui acestei aşezări, întrucât, utilizând, în lipsa surselor documentare şi de arhivă, unica lucrare asupra localităţii, remarcăm
faph.11 că aceasta a fost întemeiată de 13 familii de greci originari
din Aspru (Acdere) şi şapte familii de bulgari din Curuchioi
(Districtul Varnei), ceea ce ar totaliza peste o sută de suflete.
Dintre capii de familie al căror nume se păstra în amintirile
bătrânilor de acum opt decenii, menţionăm: Tranulus Moscu,
Pandilemus, Ştefan Altâparmac (6 degete), Vaşilis Chiriac,
Panaiot Vaşilis, Nicolos Macris (Uzumus), Ciubanis Nicola, Lifteris Mandagiolari, Foti Tanaşi, Stoian Ciolachis (ciungul),
landu Vaşili, Custandas Nicolas, Muh.lis Ruşius (toţi greci) şi
Ştefan Burlacu, Jeliu Stoian, Ştefan Jeliu Stoian, Hagi Gheorghe,
Hrish.1 Nediu, Rusi Cioban, Peiciu Dermengi (morar) (bulgari).2
1 Stahl, Paul H., Triburi şi snte din sud-estul Europei, Editura Paideia, Bucureşti,
2000, p. 111
2 Bonjug, Nichita, op. cit., p. 274
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Se mai spune că, pe la mijlocul veacului al XIX-lea, satul a
fost în primejdie de a se risipi, cauza fiind de astă-dată o romantică, furtunoasă poveste de familie brodată pe fundalul istoriei:
O verişoară primară a locuitorului Ruşi Lifteris fusese cândva răpită
din Aspru, turcită şi luată în căsătorie de un ius-başi care o adusese
cu sine în Dobrogea la Balabancea şi mai apoi la Accadâna (Alba).
Răspunzând ius-başi chemării armelor patriei sale, so/ia răpită este
înlesnită de tânărul Cara-Ianachiş, fiu al lui Tanaşi Cara Lifteris, să
fugă peste Dunăre, în Basarabia, unde devine sofia unui oftter rus. De
groaza răzbunării ius-başiului, familii întregi se ridică din sat şi
anume: Gheorghe D. Dimu, Tranulus Moscuiani, Tanaşi Cara
Lifteris, Sfeatcu Jeliu Stoian şi se stabilesc la Tulcea; Cara Ianachis,
Chiriac Tanaşi, Tantelis Tudurachis şi alte câteva familii trec în
Basarabia, în satele pe care le locuiseră odată: Pelini şi Curciu. l
În secolul al XIX-lea, preoţii care au slujit în Alibeichioi veneau din patria-mamă: papa Fucaras, care a slujit în limba caramanească, apoi, papa Ilie, papa Moscu, papa Dima şi papa
Panteli Cumbidis, toţi originari din Aspru (Acdere şi papa
Misevri, papa Curi, papa Caraacci, papa Vaşilica, provenind din
Tracia, care au ţinut slujba religioasă în limba elenă în biserica
veche de lemn. Între 1904 şi 1909, în timp ce era păstor al obştii
preotul Asanachi Mârinescu, în Alibeichioi s-a ridicat biserica
nouă cu hramul Sf. Dimitrie. Cei care au ajutat financiar la zidirea sfântului lăcaş s-au numit: Gligore Dimu, Gheorghe Alexe
Ştefan, Cara Ghiorghi şi Arhondi Dascălu2. Autorul micromonografiei localităţii, Nichita Bonjug, mai consemna: „De la 1899
încoace slujeşte neîntrerupt Panait D. lofciu, cântăreţ cu şcoală
românească. [„ .]. În această îndelungată vreme a fost îndrumătorul mai multor preoţi, iar în intervalele libere, a botezat
şi-runormântat de multe ori singur. A predicat cum a putut şi a
vorbit mişcător la serbările Zilei Eroilor, el însuşi fiind, în marele
război, un erou decorat cu crucea comemorativă şi baretele
Mărăşeşti, Carpaţi şi Dobrogea."3
1 Bonjug, Nichita, op. cit., p. 275
2 Idem, p. 276 squ.
3 fbidem
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Începuturile învăţământului din Izvoarele se plasează tot în
secolul al XIX-lea, când preoţii făceau studii cu tinerii din sat
chiar la ei acasă, fiindcă nu exista încă un local de şcoală. Aşa au
procedat papa Moscu şi papa Panteli Cumbidis, care i-au ajutat
să nu uite limba maternă şi să-şi însuşească învăţăturile bisericii,
dar şi cunoştinţe generale. Primul învăţător care a predat în
limba română s-a numit Teodorescu şi este serrmatarul caietului găsit de istoricul Nicolae Iorga la biserica Azaclău: „Condica
de milostenii, cu ajutorul Tatălui şi al Fiului şi al Sf, Duh, amin"
(din 16 august 1859).
Conform unor date păstrate în manuscris în arhiva primă
riei din localitate, după Războiul de Independenţă, învăţătorul
transilvănean Tudor construieşte prima şcoală. De atunci, de-a
lungul timpului, învăţătorii s-au numit Carpus (1883), Olimpia
Nicolau (1891), Constantin Rădulescu (1894), Sevastia Deculescu (1898), Teodor Popa (1901), Simion Mardare (1908), Ion
Mihai şi Mihai Sava (1910), Nichita Bonjug (1912), Andrei Mălai
(1929), Simion Nicolae (1930), Grigore Popescu, Niculae Scăr
lăteanu şi Maria Constantinescu (1934), majoritatea fiind originari din oraşele de la Dunărea de Jos. Cei dintâi absolvenţi ai
şcolii au fost: N. Pintilie, V. Lefter, N. Lefter, P. Geambazu
(1883), iar în 1936 au absolvit şapte clase Tranule Moscu, Chiriac
Lefter, Anghelina Lefter, Tanase Fote şi Petre Geambazu. Noul
local al şcolii datează din 1935, prin efortul lui Nichita Bonjug,
care i-a adăugat şi un muzeu şcolar cu obiecte şi unelte ţărăneşti
în miniatură, relicve antice şi piese numismatice, o secţiune petrografică şi una de ştiinţe ale naturii.

(Viaţa
Multă

„O unică, mare •familie"

de familie din multiple perspective)

vreme, grecii din neamurile venite la 1838 au putut
o endogamie strictă, fapt pe care li-I îngăduia însăşi
structura neconsagvină a acestora; ulterior, ei s-au înrudit cu
descendenţii familiilor de bulgari din localitate, care, la rândul
păstra

76

lor, au angajat relaţii matrimoniale cu fete de bulgari din
Accadâna (astăzi, satul Alba). Se poate vorbi, încă de la sfârşitul
secolului al XIX-lea, despre o endogamie lărgită, abia apoi
despre exogamie.
Foarte interesant este faptul că aceasta s-a manifestat nu în
interiorul grupului etnic, aşa cum ne-am fi aşteptat, ci, mai
curând cu alte grupuri minoritare şi chiar cu cel majoritar, criteriul de bază rămânând cu stricteţe confesirmea ortodoxă. Concret, grecii din Izvoarele nu au avut acces la grupul minoritar
elen plasat în mediul urban, nici la începutul deschiderii lor, nici
mai târziu. Acest fapt poate avea o solidă explicaţie în atitudinea rezervată, de respingere chiar, a grecilor de la oraş, care,
până în ultimul deceniu, i-au socotit pe „izvoreni" bulgari sau
chiar găgăuzi. Dacă prima apreciere are o acoperire istorică
(compoziţia originară greco-bulgară a grupului întemeietor),
cea de-a doua ţine de peregrinările lor prin Basarabia, în timpul
cărora, s-a presupus că au realizat alianţe matrimoniale cu
grupurile etnice locale. Un alt motiv de rejectare este cel ocupaţional: după cum se ştie, grecii au imigrat şi s-au statornicit în
România în etape succesive, ca negustori, fapt ce contrastează
cu ocupaţia tradiţională (păstoritul), abandonată ulterior prin
stabilirea într-o zonă agrară şi viticolă a familiilor imigrate în
Alibeichioi (Izvoarele).
Un alt aspect deosebit de interesant este cel relevat de
autorul menţionat, ce-i drept, pe un ton oarecum indignat şi
vehement, marea forţă de asimilare a nou-veniţilor manifestată
dintotdearma de grupul de care ne ocupăm: „Grecii, evitaţi de
locuitorii satelor învecinate, fac căsătoriile vreme îndelungată
numai între dânşii şi cu bulgarele din sat; bulgarii aduc fete şi
din alte sate, dar numai foarte rar, fetele refuzând să se ducă la
greci - subliniază acesta, pentru ca, mai apoi, să vorbească
despre (... ) conservarea caracterului etnic al grecilor, grecizarea
bulgarilor şi excesiva solidaritate a locuitorilor, ei constituind
de fapt, o rmică mare familie, ai cărei componenţi srmt toţi rude
apropiate între ele."1
1 Bonjug, Nichita, op. cit., p. 275
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Studiind astăzi această comunitate, am remarcat păstrarea
în linii generale a acestei strategii de supravieţuire. Orice persoană căsătorită în localitate îmbrăţişează modul de viaţă,
tradiţiile şi chiar limba grupului dominant, aşa încât, la ultimele
recensăminte, locuitorii din Izvoarele s-au declarat cu toţii greci.
Am încercat, prin multiple metode, să reconstituim atmosfera din familiile de odinioară. Era o famile de tip patriarhal
rigid, în sânul căreia ierarhiile erau foarte bine conturate şi solid
susţinute. Reguli pe care le găsim şi în jurisdicţia tradiţională
românească, precum dreptul lui „primus genitus" (primul năs
cut, moştenitorul virtual) versus „jus ultimi geniti" (dreptul
celui din urmă născut), perpetuarea numelui strămoşilor, virilocalismul (aşezarea gosopdăriei în reşedinţa soţului), tradiţia
relaţiilor spirituale (năşia de neam şi respectarea moaşei ca
exponent al acestuia) îşi află şi astăzi concretizări importante şi
interesante în confirguraţia comunităţii, contribuind la solidaritatea acesteia.
Relaţiile de familie îşi găsesc o interesantă reflectare şi în
bogata serie de termeni cu care sunt desemnate gradele de
rudenie: termeni generali ce denumesc generic principalele grade de rudenie, denumiţi în limba elenă; termeni ce definesc
relaţia individului (ego) creată prin cele trei tipuri de înrudire
consacra tel: părinţi - copii, soţ- soţie, copii ai aceloraşi părinţi,
derivaţi din limba bulgară (idiomul familiar); termeni ce decurg
din relaţii de tip spiritual: năşia şi relaţia cu „babele satului"
(provenind atât din limba elenă, cât şi din limba bulgară).
Dincolo de aspectul lingvistic al problemei, trebuie să sublinem încă de la început prezenţa unui foarte bogat şi activ
fond de manifestări ritual-ceremoniale ce transpun în limbaj
gestual, magic, obiectual raporturile interindividuale, interfamiliale în contextul schimbărilor de statut, dar, cum vom vedea,
şi în altele, general festive.
Fără a ne propune o discuţie foarte amplă şi aprofundată
asupra termenilor de rudenie, vom nota prezenţa în prima
I Radcliffe-Brown, A. R., Structură şi Junc/ie în societatea primitivă, Editura
Polirom, Iaşi, 2000, p. 52 squ.
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serie a termenilor pentru mamă („mana"), tată („baba"), fiu
(,,iosum"), fiică („thigateram"), bunic („papus"), bunică
(„babu"), soacră („pitheram"), socru („pitherasum"), ginere
(„ghambros"), noră („nif"), văr („acsadrifus"), verişoară („acsaderfiam"), nepot („angonem"), naş („nunu"), naşă („nuna"),
fin („cumbaru"), fină („cumbara").
Raportându-le la individ (ego), relaţiile de rudenie se dovedesc a fi percepute şi transpuse lingvistic mult mai nuanţat şi
mai complex. Astfel, cu termenul „buliu", o persoană se adresează atât mătuşii prin alianţă (soţia fratelui oricăruia dintre
părinţi), cât şi mătuşii şi cumnatei mai mari a soţului. „Lalu",
echivalent relaţional al „unchiului", desemnează pe fratele
tatălui, al mamei, dar şi pe soţul surorii tatălui sau mamei, iar
„leliu" este doar sora de sânge a fiecăruia dintre părinţi. Cu
„bati" este desemnat fratele consangvin mai vârstnic, „cacu"
fiind termenul pentru sora mai mare; fratele mai mic este numit
„athrifosum", iar sora mai mică, „athrifim". Toate acestea ar trebui raportate la termenii generici „aderphos" (frate), respectiv
„aderphi" (soră). Aceleaşi grade de rudenie sunt exprimate
diferit prin prisma căsătoriei: „ienisti" este numit fratele mai
mare al soţului, „drăghincu", fratele mai mic, iar „călinu", sora
mai mică.
Fie şi din simpla enumerare se poate observa că, o dată cu
schimbarea statutului, soţia (soţul) contractează alte relaţii ce
se transpun în termeni lingvistici distincţi. Mai mult chiar, este
remarcabil faptul că rudele de gradul doi (fraţii mai mari) ai
soţului (soţiei) sunt fie numiţi prin termeni inconfundabili, fie,
în cazul alianţei, prin termeni echivalenţi cu cei ce desemnează
propriile rude de gradul al treilea (fraţii părinţilor şi soţiile
acestora).
Se poate spune că atât rudele din partea tatălui, cât şi cele
din partea soţului se bucură de o atenţie evidentă, concretizată
în cuvinte ce reflectă respectul şi afecţiunea deosebite.
Putem afirma, aplicând criteriile analizei structurale operate de Radcliffe-Brown, că termenii de rudenie se organizează nu
numai în funcţie de relaţiile familiei elementare, ci şi în funcţie
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de sex, vârstă şi chiar generaţie. Pe de altă parte, putem vedea
în varietatea termenilor de adresare destinate rudelor bărbatu
lui o nuanţare a faptului, demonstrat de Emile Benvenistel, că
„sistemul patrilocal, care, în înrudirea prin alianţă, a triumfat
foarte de timpuriu, s-a impus singur şi a eliminat această serie
de termeni ca amintire a poziţiei duble pe care o ocupau toate
alianţele în interiorul clasificării înrudirii." (trad.n.)
Altfel spus, unii termeni- mai ales cei care definesc relaţiile
cu persoane din generaţii colaterale mai vârstnice din neamul
soţului- se suprapun cu cei ce denumesc relaţiile de acelaşi fel
din propria familie, în vreme ce rudele de gradul al doilea sunt
numite distinct, prin raportare la noul statut. La aceasta se
adaugă faptul că denumirile citate mai sus pentru fraţii mai
mari şi mai mici sunt valabile atât pentru femeile căsătorite, cât
şi pentru bărbaţi, opoziţia realizându-se nu în funcţie de sex, ci
în funcţie de propria persoană. Faptul că aceşti termeni coexistă
vine să sublineze condiţia soţului, respectiv a soţiei, de persoană
cu dublă apartenenţă, nicidecum anularea sau estomparea
primei apartenenţe.
Trebuie să punem, pe de altă parte, această diversitate terminologică, nu numai pe seama compoziţiei mixte greco-bulgare a grupului (ilustrată de termeni precum „drăghincu" sau
„călinu", „buliu", „bati" etc.), ci şi pe aceea a unei realităţi
sociale valabile până în urmă cu doar câteva decenii. O familie
era compusă din mai multe generaţii (bunici, fii, nepoţi), care
făceau menaj comun. Faptul este atestat în întreg spaţiul balcanic, dar mai cu seamă la greci şi la aromâni, despre care,
citându-l pe Th. Capidan, Paul H. Stahl2 afirmă: „La nivelul
inferior, care corespunde gospodăriei, există unitatea socială
numită forneli - familie. Grupul domestic este alcătuit în principal dintr-un cuplu căsătorit (cel al părinţilor) cu fiii lor căsă
toriţi; ei trăiesc laolaltă sub autoritatea tatălui şi a marnei,
muncesc laolaltă, stăpânesc în comun o avere, de obicei oi.
1 Benveniste, Emile, Le vocabu/aire des i11stit11tions indo-europeennes, Editions de
Minuit, Paris, 1993, p. 252
2 Stahl, Paul H., op. cit., p. 111
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Grupul se separă la moartea tatălui sau când toţi fiii sunt că
sătoriţi, deşi uneori continuă un timp să formeze o singură
unitate socială."
Iată, prin comparaţie, cum stăteau lucrurile la Izvoarele în
urmă cu peste 30 de ani: „Stăteam, stăteam laolaltă: socru-meu
cu soacră-mea aici, în casele mai vechi, în continuare, cumnatu'
care-a murit acu' câţiva ani cu cumnata, şi-n spate-acolo noi. Aici
munceam, aici, găteam, aici dormeam. Ba nu! fiecare era cu
camerele lui, cu intrarea lui! Munca şi mâncarea erau împreună,
că pământu' ni-l luaseră la colectiv. Pe urmă, era şi sora mai mică, Niculina. Era fată, necăsătorită. Şi ea stătea cu noi!. .. " (C. G.)
Însăşi configuratia gospodăriilor din Izvoarele vorbeşte
despre acest mod de existenţă perpetuat, cu puţine modificări,
până astăzi. Curţile mai vechi sunt mari, au case cu mai multe
intrări în locuinţe construite succesiv pentru cuplurile tinere ce
se instalau de-a lungul generaţiilor. Ele se înscriu în tipurile
bulgăresc şi turcesc de gospodării dobrogene descrise de Paul
Petrescu şi Paul H. Stahl.1 Mai nou, izvorenii tineri îşi construiesc separat locuinţe mai modeme, amplasate în unghi drept şi
nu în prelungirea casei bătrâneşti, însă continuă să rămână ală
turi de părinţi dacă se stabilesc în sat.
Este lesne de imaginat că, într-un asemenea climat familial,
condiţia tinerei neveste, ba chiar a tânărului cuplu, era lipsită de
autonomie. Din istorisirile personale ale informatorilor noştri a
reieşit că, cel puţin în primul an, dacă nu până când reuşeau
să-şi construiască propria casă, tinerii aveau o existenţă ce
amintea de condiţia lor de adolescenţi sau cel mult de tineri
aflaţi în pragul căsătoriei. Aceasta este similară cu cea a „sarcatsan" -ilor (păstori transhumanţi vorbitori de limbă greacă ce
trăiesc în Bulgaria şi Grecia): „Faptul esenţial este că proaspăt
căsătorita este subordonată tuturor celorlalţi membri ai familiei
lărgite.[ ... ] Ea este, cum se spune adesea, mireasa noastră."2
1 Petrescu, Paul; Stahl, Paul H., fnrâuririle viefii sociale asupra arhitecturii ţără
neşti din Dobrogea, în „Studii şi cercetări de istoria artei", nr. 1-2, Bucureşti,
1957, p. 25-40
2 Stahl, Paul H., op. cit., p. 112
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Tocmai de aceea, o discuţie separată merită termenul „nif"
(noră), care, în traducerea în limba română, este sinonim cu
„mireasă", atât în contextul ceremonialului nupţial, cât şi în cel
al altor obiceiuri postliminale. Acesta reflectă două tipuri de
relaţii: în plan familial, relaţia cu părinţii soţului, iar în planul
neamului şi chiar al comunităţii, relaţia cu celelalte rude, cu
vecinii, şi, cum vom vedea, cu întreaga comunitate. Concret,
este numită „nif" soţia fiului şi a nepotului nu doar de către rudele soţului, ci şi de către vecini şi consăteni, o dată intrată în
micro-grupul vecinătăţii, subliniindu-se prin aceasta patrilinearitatea familiei şi mai ales virilocalismul ei.
Chiar dacă, în mod evident, condiţia femeii în comunitatea
greacă de care ne ocupăm este, cel puţin astăzi, mai puţin constrânsă de regulile inflexibile ale familiei, neamului, bisericii
şi comunităţii decât, spre exemplu, la grupul turco-tătar din
aceeaşi regiune, utilizarea acestui apelativ de către toţi cei ce-şi
afirmă astfei apartenenţa la grupul soţului dă măsura rigorilor
la care era (şi mai este încă) supusă o noră care locuieşte în casa
socrilor, dar şi o anumită relaţie de afinitate cvasigeneralizată.
Practic, termenul „nif" atenuează sensul de „xena" (străină), mai
ales în zilele noastre când în Izvoarele sunt aduse şi fete din alte
localităţi. Acest sens aproape că nu exista în trecut, când, aşa
cum am arătat, grecii depăşeau arareori aria satului în căutarea
unei soţii. „Nora" era aşadar, o membră a unui alt neam, dar nu
era nici etnic, nici confesional străină, ci aparţinea comunităţii
compacte şi închise a aşezării.
Cam în acelaşi fel stau lucrurile şi în cazul termenului ce
denumeşte ginerele („ghambros"), ambele având şi conotaţii
ceremoniale în contextul obiceiurilor familiale. Dată fiind însă
regula virilocalismului, putem aprecia că sunt extrem de rare
cazurile în care soţii se mută în gospodăriile socrilor lor. Astfel,
cu termenul de „ghambros" sunt numiţi toţi bărbaţii care nu
aparţin neamului (familiei) soţiei şi cu care ceilalţi membri angajează relaţii afine (de alianţă).
Regula denomina/iei este cel de-al doilea aspect legat de
sistemul de înrudire, la care dorim să ne referim, consecinţă a
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regulilor ce privesc schimbul matrimonial. Iată, după informaţiile
culese, care sunt regulile de conferire a numelui de botez: „La
noi e obiceiu' ca la primu' născut să-i pună tata numele (adică
tata pune numele lu' tat-su, bunicu' copilului) şi dacă e fată, al
lu' soacra mică. La al doilea, numele lu' socru mic sau soacra
mare, dacă e fată, şi de la al treilea, al naşului. Se menţine, se
menţine şi acuma! Păi ieşi pe stradă şi te râde: «Nu te-a băgat în
seamă fecioru-tu şi cu noră-ta! ... ». Da' nu poţi pune totuşi
numele până nu mergi la naş, că ies discuţii, supărări." (C. G.)
Este necesar să precizăm că în majoritatea covârşitoare a
cazurilor, moştenirea casei părinteşti revine ultimului băiat
născut. Acesta, după cum s-a putut vedea, nu poartă însă şi
numele bunicului patern, ci după toate regulile enunţate, pe cel
al bunicului matern, astfel încât se poate vorbi despre o consolidare a relaţiei stabilite între cele două neamuri o dată cu
căsătoria părinţilor săi. Există şi implicaţii ritual-ceremoniale
ale acestui fapt, întrucât patronul casei şi al familiei devine, de
regulă, sfântul al cărui nume îl poartă capul familiei (cf infra
„curbanul casei").
Cam în acelaşi fel stăteau lucrurile la grecii din satul
Elympos, situat pe insula Karpathos: „Fiecare băiat şi fiecare
fată poartă astfel numele de botez al bunicului său patern sau
al bunicii sale materne, în funcţie de sex. La fiecare a doua
generaţie revine acelaşi nume de botez, ca şi când bunica şi bunicul ar trăi din nou. Această regulă este strict respectată, posesia concomitentă a patrimoniului şi a numelui bunicilor fiind
obligatorie."1 . Această regulă de denominaţie este valabilă şi
pentru arii ample româneşti, mai cu seamă pentru cea nord-dunăreană, dacă luăm în calcul regula naşului de neam. Astfel,
primul născut al oricărei familii primeşte numele ascendentului său direct (tată, bunic, străbunic, în cazul în care este primul
născut al primului născut), aceasta însemnând de fapt, repetarea
numelui „părintelui spiritual", adică al naşului.
Acest tip de denominaţie este frecvent întâlnit, cu unele
deosebiri, la multe popoare, încât nu putem preciza dacă forma
1 Stahl, Paul H., op. cit., p. 105
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de moştenire şi regula denominaţiei au fost influenţate de convieţuirea cu bulgarii sau de învecinarea cu românii sau dacă ele
erau proprii ţinutului din care au plecat spre Dobrogea. Oricum
ar fi, tindem să credem că a fost dintotdeauna o modalitate simbolică, dar şi economică - de păstrare a solidi}rităţii grupului minoritar.

„Pe vremuri, când era mama mea moaşă ... "
(Naşterea şi creşterea
Raţiunea

copiilor)

de a exista a familiei este şi astăzi în Izvoarele
aceea de a perpetua neamul şi numele, de a oferi urmaşilor un
cămin armonios, de aceea se păstrează o seamă de credinţe şi
tradiţii pe care mulţi le-ar socoti „superstiţii". Acestea ţin însă
de înţelesurile profunde pe care oamenii le mai conferă încă
începutului existenţei, dar şi de teama de dezechilibrul individual şi familial, căci fiecare nou membru trebuie integrat
rapid şi firesc în comunitate.
Respectul pentru „babele" (moaşele) satului se păstrează
până în zilele noastre, iar acest fapt se traduce în spectacµloase
acte ceremoniale. Atribuţiile acestora s-au dirninl.lat de cel puţin
o jumătate de veac, de când naşterile nu se mai produc acasă, ci
în clinici specializate. Rămân însă valabile rolurile magice - terapeutice şi divinatorii-, precum şi cele ce ţin de iniţierea marnelor aflate la prima naştere.
La grecii din Izvoarele a fi babă-moaşă nu era o simplă
îndeletnicire sau specializare magico-medicală~ ci o adevărată
demnitate recunoscută d1;3 comunitate ce se transmitea, de regulă, în familie, aşa cum s-a întâmplat cu cele mai multe femei
ştiutoare de astăzi. Pătrunse de importanţa rolului lor, babelernoaşe petreceau zile în şir la căpătâiul lăuzelor sacrificându-şi
chiar şi viaţa de familie: „Pe vremuri, când era marna mea
moaşă, stătea şi o zi şi o noapte; până nu să năştea, nu venea
marna acasă! O dată am tors pentru o rochie[ ... ], am ţesut-o,
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şi-atunci

a venit marna mea de unde o chemase moaşă! Şi ţigan
dacă o chema, mama să ducea: «Mă duc să scăp un suflet! Şi voi
să tăceţi din gura, nimica să nu ziceţi! ... » - aşa ne spunea când
pleca!" (N. D.)
În prelungitele discuţii cu câteva femei ce cunosc aceste rânduieli, am sesizat că pragul preliminai (perioada gravidităţii)
este pus sub semnul prescripţiilor şi interdicţiilor universale.
Femeii însărcinate nu trebuie săi se refuze nimic, orice poftă
nesatisfăcută atrăgând „pierderea"; dimpotrivă, i se respectă
cele mai neobişnuite dorinţe pentru ca sarcina să fie dusă la bun
sfârşit, iar copilul să nu capete semne şi să nu fie bolnăvicios şi
capricios. Aceasta se ferea să fure ceva şi să-şi atingă apoi corpul şi să nu lovească animalele pentru a nu transmite semne
nedorite copilului. Dacă totuşi acestea apăreau, baba era solicitată să le îndepărteze prin practici magice numai de ea ştiute.
Blestemele şi vorbele rele, păcatele părinţilor (în special, jură
mintele strâmbe şi nedreptăţile făcute altora) aduceau boli de
temut ce-şi aflau vindecarea numai prin slujbe săvârşite în biserică de către preoţi. Chiar în vara anului 2002 am avut ocazia
să asist, în timpul slujbei de Sf. Marie Mare, la o asemenea practică magico-religioasă: preotul a ieşit pe Uşile Împărăteşti cu
Sfintele Daruri păşind peste copiii bolnavi sau hăinuţele acestora aduse în biserică de marne şi bunici.
Intervalul cuprins între momentul naşterii şi botez este perceput ca fiind hotărâtor pentru viitorul copilului. El este fragil,
vulnerabil şi impur, de aceea în jurul lui, ca şi al mamei de altfel, baba instituie o adevărată reţea de protecţie magică, fără
a-şi neglija însă sarcinile empiric medicale. Iată ce are de făcut
astăzi o babă atunci când lăuza şi nou-născutul vin de la spital:
„Acum, când vine de la spital, baba este chemată să aibă grijă
de copil, să-l scalde, să-l maseze, să-l înfeşe. Lăuza se pune la
abur (dacă nu este tăiată) cu ierburi de la ceair şi paie de ovăz,
apoi îi face o frecţie cu spirt ca să i se dea drumul la lapte, o
încinge cu un ciocălău de porumb pe sub burtă legat cu un şal
mare [ca să se localizeze locul- n.n.] şi a doua zi când se scoală,
parcă-i vine să zboare, aşa-i de uşoară!. .. ". (N. D.) Sub capul
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copilului ea aşază cărţi de rugăciuni ori relicve sfinte, iar sub
leagăn, obiecte de fier şi mătura „ca să nu se lipească răul"; îi
împodobeşte scufiţa cu peruzele sau orice fel de obiect de culoare albastră de care leagă o lăbuţă de cârtiţă. Grija cea mai
mare o are baba pentru laptele mamei, de aceea, pe lângă o
hrană consistentă şi ceaiuri de plante, ea adaugă obiecte cu rol
protector (aţă roşie şi usturoi), bine tăinuite spre a nu-şi pierde
eficienţa atunci când musafirii calcă pragul casei.
. Cel mai important moment este cel în care baba invocă puterile sacre, primmd Ursitoarele: „Se pune cămaşa tatălui, o tavă
de aramă, se face o turtă frământată (dospită), se pune o ceapă
ş-un pahar de apă şi sare şi brâu' de argint al mamei. Noaptea
vine Ursitoarele şi miruieşte, urseşte copilu': ce are de tras, pe
cine o să ia, toate elea! Dimineaţa, să scoală lăuza, sparge ceapa
şi o mănâncă cu turta ca să aibă lapte. Trece copilu' prin că
maşă-aşa, cu scutece cu tot, ca să aibe noroc (că aretat-su noroc,
să aibe noroc şi copilu!) şi să crească." (A. M.) Visul pe care
mama îl are în acea noapte este interpretat ca fiind semnul
trimis de Ursitoare; odinioară, cea care comunica în acest fel cu
temutele zâne ale destinului era tot baba care dormea cât mai
aproape de locul unde se aşeza cina acestcira, pentru a le putea
auzi când menesc.
Credinţa în Ursitoare este alimentată şi astăzi de naraţiuni
ce pun în evidenţă forţa lor impresionantă manifestată în timpuri când oamenii erau cu mult mai credincioşi: „Femeia asta
care-i babă mi-a povestit: cuscru-su„. (le-a murit o fată a lor„.
de 18 ani) spunea că atunci, a treia noapte de lăuze, la Ursitori,
nu-l apuca somnu' diloc. El le-a văzut. El a auzit uşa cum s-a
deschis şi a rămas aşa, cu ochii deschişi. (Da' era şi lumea
credincioasă-aşa, nu ca acuma! ... ) Când a intrat - era trei femei
înalte, cu degetele la mâini uite-aşa lungi! ... -şi s-au pus toateaşa pă copil. Şi una zice„. prima zice: «Hai să-1 loăm!» (Să ia
copilul). Mijlocia zice: «Nuuu!» Cea mică zice: «Îl lăsăm să să
facă de op'şpe ani!» (Fiecare spunea câte-o vorbă!) Iarăşi prima
spune: «Dacă-l luăm acuma, că-i de trei zile, o să plângă mă-sa
trei zile şi-o să-l uite!». Aia mijlocie zice: «O să-l luăm cân' o fi
86

de 18 ani, s-o doară pe mă-sa toată viaţa!». Ailaltă zice: «În ziua
cutare!» (O miercure s-a născut, o miercurea murit!) Şi când
a-mplinit 18 ani (atunci să făcuse spitalu' la Horia şi era numa'
un medic!), n-au avut ce-i face! ... A murit de inimă! ... Acuma
sunt ani de-atuncea! - povestea babu Teodora, mama ei, ce-a
văzut bărbatu-so, da' acuma am 72 de ani şi n-am mai auzit pe
nimeni să le mai vadă şi să le mai audă! ... Acuma ce să mai
vadă?!. .. că nasc la spital!. .. Acuma urseşte la spital! Ele cân'
vine, face obiceiu' da' degeaba! Că atuncea sunt patru zile, şase
zile ... nu mai ea treia zi! Noi facem cân' vine obiceiu, da' după
naştere trebuie, când vine iele, atuncea, că atuncea ştiu iele că
s-a născut!" (A. M.)
Babele de astăzi sunt la fel de pricepute ca şi înaintaşele lor
în a descânta copiii de deochi, de junghi şi Samcă sau strânsură,
de alivrici (bube dulci şi stomatită), de plâns, de boală câinească
şi de pană sau şină (circulaţie proastă şi rahitism). Nici mamele
nu sunt cu totul ferite de primejdie: Rujiniţele sau animalele săl
batice, ba şi cele domestice, le pot rătăci minţile, declanşând
„lehuziile" (febra laptelui), ce se cer grabnic alungate prin practici magice complicate, reiterate trei zile la rând.
Am înregistrat de la interlocutoarele noastre un număr
impresionant de descântece însoţite de prezentarea recuzitei
şi de descrierea gesturilor şi acţiunilor. Unele se rostesc în
limba elenă, altele în română, presărate cu vorbe bulgăreşti,
mai întotdeauna în şoaptă pentru ca descântătoarea să nu-şi
piardă leacul. Înregistrarea lor a fost destul de greu de realizat.
Adesea, femeile au recurs la nararea formulelor şi la traducerea sau chiar la trunchierea lor cu bună ştiinţă tocmai din
acelaşi considerent. Cele mai multe prezintă asemănări evidente cu texte „clasice" de descântece pe care le putem afla şi
în colecţiile româneşti, unele fiind chiar în mod declarat traduse în limba elenă după ce au fost învăţate de la românce din
localităţile învecinate.
Următorul moment, cel al integrării complete în familie,
neam şi comunitatea religioasă, este botezul care pune în evidenţă, ca şi la români, rolul naşilor de neam. Alături de aceştia,
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în timpul ceremoniei, desigur că baba este nelipsită cu atât mai
mult cu cât, prima apă sfinţită care se foloseşte până la botez la
îmbăiatul copilului tot ei îi este încredinţată de preot. Iată o
descriere ce surprinde momentele esenţiale ale trecerii de la
condiţia de impuritate şi incertitudine a pruncului la cea de
iniţiat şi consacrat: „Când se merge la botez, se ia copilul, iar în
locul lui se pune un fier, că rămâne casa goală. Naşa ia copilul
şi pune bani pe pat, apoi îl închină şi pleacă la botez. La biserică
merge şi lăuza ca să-i facă părintele molitfa. (Se poate face şi mai
devreme: la 18-25 de zile). Când se întorc de la biserică, lăuza
scoate aţa roşie de la mână şi de la cap şi le pune jos pe prag cu
nişte căţei de usturoi şi le calcă tare, ca să strivească usturoiu',
să-l facă zeamă. Apoi baba toarnă un pahar de apă pe picioarele
ei şi naşa îi dă copilul şi zice: «Am luat evreu şi-am adus
creştin!». Tot naşa stinge lumânarea de botez în pragul casei,
sus, ca să crească înalt copilul şi să se ţină de casa lui." (A. M.)
A doua zi, copilul este scos din crejmă (pânza albă de mir) şi
scăldat: „A doua zi, pe la doo'şpe, vine naşa cu o tavă cu trei
feluri de mâncare (o găină întreagă, orez, biscuiţi, vin). Prima
dată gustă lăuza din ele şi dup-aia dă la toată lumea câţi sunt în
casă şi scaldă naşa copilu'. În apă trebe să aibă orez, zahăr şi o
floare roşie şi bani mărunţi. Şi-l scaldă naşa, îl îmbracă şi se
pune masă, să fie cinstit ca masa. Se dăruie din nou la naşă. Apa
de la mir se pune la un pom sau la un trandafir să crească frumos, să fie arătos." (C. G.)
O serie de alte practici magice de protecţie şi augurale are
loc de-a lungul primilor ani ai copilăriei: primul dinte, primii
paşi, înţărcatul, primele cuvinte rostite, toate constituie evenimente cărora familia le acordă o importanţă majoră, împărtăşită
cu bucurie vecinilor şi restului neamului. Cu toate că majoritatea femeilor dispun de o suită bogată de mijloace prin care pot
alunga bolile curente, persistă încă părerea unanimă că „de
babă ai nevoie toată viaţa, cât e copilul mic şi apoi şi când ai
nepoţi", aşa încât competenţa lor rămâne de necontestat şi de
neegalat. Acest fapt explică păstrarea unei sărbători devenită
emblematică pentru întreaga comunitate: Ziua babelor.
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„Nunţi

ca la Izvoarele
rar mai vezi azi undeva!"
(Consideraţii

asupra căsătoriei şi nunţii)

Acest moment existenţial era şi rămâne în continuare
esenţial pentru păstrarea individualităţii de grup. Comunitatea din Izvoarele se comportă, chiar şi în secolul XXI, ca una
tradiţională, puternic marcată de reguli stricte şi de ierarhii.
Criteriile matrimoniale rămân, în esenţă, aceleaşi: religia şi
confesiunea, apartenenţa etnică şi locală, statutul economicosocial. Izvorenii admit că în ultimele trei-patru decenii compoziţia etnică a aşezării s-a modificat considerabil, însă se
mândresc cu faptul că nici una dintre nou-venite nu este de o
altă confesiune sau religie. Mai mult decât atât, familiile care
au consimţit să se aşeze în localitate s-au integrat complet
(cutumiar, social şi lingvistic) în comunitatea elenă. Un exemplu edificator îl constituie cuplul pe care l-am urmărit în cursul
cercetărilor în Izvoarele.
Se mai păstrează încă un control riguros al familiei în sens
larg şi chiar al comunităţii în privinţa căsătoriilor. Acesta se
reflectă în păstrarea secvenţelor ceremoniale şi rituale în care
sunt antrenaţi nu numai părinţii tinerilor, ci şi rudele lor, prietenii de familie şi, uneori, vecinii. Familia viitorului mire nu-şi
permite niciodată un refuz care ar atrage alte asemenea. De
aceea, înaintea peţitorilor merg la casa fetei, în mod discret,
seara târziu (duminica, joia sau miercurea), „intermediarii" care
tatonează terenul şi observă atitudinea şi intenţiile familiei ei.
Una din aceste persoane rămâne gaj „ca să nu cumva să concureze alt băiat şi să-i ia locul". La sosirea tânărului însoţit de
rudele sale apropiate, se angajează un dialog neutru. Se întreabă
pe ocolite: „Aveţi ceva de vânzare? Noi am venit să cumpă
răm!". Dacă sunt de acord, părinţii fetei zic: „Ei, mai staţi să bem
un vin, mai întrebaţi, vă mai răspundem, ne mai socotim! ... ".
Apoi sunt întrebaţi din nou tinerii dacă se plac, dacă s-au gândit bine şi dacă au intenţii serioase. Se face o masă cu familia şi
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alte rude (unchi, mătuşi); fata îi dăruieşte pe socri cu cămaşă şi
rochie şi primeşte de la mire: brâu, zale, „costum bulgăresc", iar
mai demult, când se purtau salbe „cu două-trei rânduri", primea de la socri bani de aur sau de argint. Lăutarii de odinioară
(gaidargiii) - Panait Topăleciu, Panaitache Ştefan, Ciobanu
lvanciu şi Panaitachi Lefter - erau chemaţi să cânte cu cimpoaiele şi cavalele, petrecerea prelungindu-se până târziu în noapte,
ca să le meargă bine tinerilor şi să aibă un trai îndestulat. I
Costumul primit îl purta cât era logodită (2-3 luni) şi apoi
încă 40 de zile după nuntă: „Aşa umbla: cu costum, cu ciucuman, cu gear alb, cu şorţ. Aşa lucra, lipea, mătura: gătită ca şi
cum ar fi să coboare în centru!". (C. G.)
Comportamentul tinerilor logodiţi nu lăsa, odinioară, să se
întrevadă relaţia proaspăt contractată. Pe toată durata logodnei, adică nu mai mult de două luni (cât timp familiile pregăteau nunta), cei doi tineri nu petreceau împreună cu nici un
prilej. Dimpotrivă, ei căutau să fie cât mai mult în mijlocul
grupului lor de vârstă şi de sex, cu toate că, prin amploarea
petrecerilor de peţire şi logodnă, toată comunitatea ştia de
angajamentul încheiat.
Nunta debuta în urmă cu câteva decenii în săptămâna premergătoare cu o secvenţă ceremonială: vestirea şi invitarea la
ospăţ. Trei fete din partea miresei (diveriţele sau călinu mighali)
şi trei flăcăi din partea mirelui (diverii) colindau întreg satul
poftind familiile din partea socrului mic, respectiv, a socrului
mare. Astăzi, desigur, invitaţiile tipărite se trimit cu multe săp
tămâni înainte, întrucât de răspunsul afirmativ al participanţilor
depinde amploarea pregătirilor.
Nunta contemporană la grecii din Izvoarele mai păstrează
totuşi multe caracteristici tradiţionale, semn evident al conservatorismului grupului. Este o formă interesantă a „nunţii în
două părţi" (două ospeţe, unul la casa mirelui şi altul la cea a
miresei), înregistrată până în urmă cu trei-patru decenii şi în
satele româneşti. Secvenţe precum: schimbul de plămadă
1 Inf. Gheorghe Pelivan, 72 ani (înreg. oct. 1985 de prof. dr. Gh. Mihalcea din
corn. Horia)
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(prujumnea), schimbul de daruri între miri, bărbieritul ritual al
ginerelui (csurisumi tu ghambro) şi gătitul miresei, adusul
nunilor mari cu alai, purtatul zestrei, dăruirea nuntaşilor de
către soacra mică au o desfăşurare amplă şi spectaculoasă, care,
oricât timp sau ·efort i-ar costa pe protagonişti, trebuie îndeplinite cu stricteţe şi solemnitate, întrucât sunt recunoscute ca
adevărate elemente culturale distinctive cu care grecii din
Izvoarele se mândresc.
În urmă cu doar câteva decenii, săptămâna pregătirilor de
nuntă era punctată de vizite şi ospeţe reciproce între familiile
mirilor. Desfăşurarea ceremonial-ludică sublinia tensiunile ce
se menţineau între acestea şi încercarea neamului mirelui de
a-şi pune în evidenţă supremaţia. O asemenea secvenţă era
pregătirea la casa socrului mare a bacârcinului (căldării) cu vin
fiert şi ciuşcă, pe care fete şi flăcăi o duceau la socrul mic,
însoţiţi de lăutari, cântând şi chiuind: „Aşa beau câte un pahar
şi jucau, cântau, până terminau vinu' cu ciuşcă. Jucau «cer-piper». Băieţii se înşirau şi se ţineau strâns de mâini; cel din
frunte avea un brâu cu nod legat în mână şi jucau şi făceau
strigături: «cer-piper!» şi pe la spate la cei din spate. Era obligatoriu să intre în joc oamenii lu' socru' mare şi ceilalţi le legau
pe la spate câte un os, câte o ceapă, la şorţuri la fete ... Râdeau
de ei că plecau cu alea fără să observe. Plecau la socru' mare
înapoi cu cavaleru' cu plosca şi cu bracaciu şi atunci aduna şi
masa la socru mare."1
Nunţile greceşti excelează în opulenţă: socrii mari şi cei mici
îşi aşteaptă invitaţii cu mese bogate, muzică şi vin din belşug,
darurile pe care şi le fac mirii depăşesc cu mult sfera ceremonialului, fiind etalări aproape ostentative ale bunăstării. Cele mai
impresionante momente rămân însă primirea nunilor şi a alaiului mirelui la casa miresei, înainte de ceremonia religioasă şi
dăruirea nuntaşilor de către soacra mică, la încheierea ospăţului
mare al nunţii. Familia miresei oferă tuturor daruri scumpe, de
la prosoapele tradiţionale de borangic sau bumbac bogat
1 lnf. Gheorghe Pelivan, 72 ani (înreg. oct. 1985 de prof. dr. Gh. Mihalcea din
corn. Horia)
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ornamentate cu motive tradiţionale, la obiecte yestimenţare şi
de utilitate casnică (plăpumi, covoare, lenjerie de pat), până la
cele moderne de cea mai bună calitate. Este o formă qe afirmare a stării economice şi, prin aceasta, de concurenţă a celpr
două familii, un răspuns gestual la darurile pe care familţq mh
relui le aduce miresei, dar şi o încercare de a asigura viitoarei
neveste un climat armonios în neamul soţului. Restul ~omu
nităţii apreciază aceste momente ca fiind foarte grăitoare pentru modul în care tinerii şi părinţii acestora ştiu să-şi cinsteasc~
naşii şi să-şi onoreze neamurile, de aceea sunt îndelung comentate şi analizate, pe seama lor fiind pusă mqi apoi evoluţia
legăturilor de afinitate.
Trăind mai bine de un secol şi jumătate în vecinăţatef,\ µnor
aşeiări româneşti, iar mai recent, angajârţd n~laţii matrimPnialtJ
cu rom~nii, grecii au adăugat secvenţe rituale şi piesi::i repertoriale din zestrea culturală a acestora. Spre exemplu~ mmnenţul
bărbieritului ginerelui, larg răspândit în toată aria balcanică, este
însoţit astăzi de interpretarea în limba română a cânt!=!rnlui
ritual, acesta înlocuind, spun informatorii mai vârstni~i (A Ţ.,J1.
cântecele dansate, pe care cei de astăzi le-au uitat. Tot de li-\ români, ei au adoptat ritualul ruperii tur/ii deasupra capului miresei împodobit cu cunună şi văl (în timpul căruia se cântă „la-ti~
mireasă, ziua-bună!"), precum şi alte două secvenţe ţ:i()stqire~
moniale, legătoarea (petrecere familială punctată de schimb de
daruri, desfăşurată a doua zi după nuntă) şi plăcintele (petrecer!3
de încheiere a nunţii oferită de cele două familii pentru răs~
plătirea celor care au ajutat la pregătiri).
În încercarea de a reconstitui forma pe care acest o\:lkei
familial o avea în urmă cu două generaţii, am apelaţ la memP=
ria câtorva bătrâne, reţinând destul de puţine modific~ri nota=
bile, Nunţile aveau un caracter mult mai resţrAns, întrui::At se
clesft\şurau în casele socrilor, dar cu toate acestea, eraµ purwtate
de câteva secvenţe ce antrenau diferenţiat gruptp.·i ele v~rst~ ~i
de statut marital exterioare familiei.
Una dintre acestea, mărgelele, se desfăşura în preziua
cununiei la casa miresei; este, într-un fel, o variantă zonală a
92

fedeleşului

(întrucât o regăsim atât în spaţiul dobrogean, cât şi
în cei"al Dunării de Jos). Era, de fapt, ultima petrecere de la
casa miresei, la care participau prietenele acesteia, nuna şi alte
femei înrudite; aşadar, o putem categorisi drept un moment
ritual-ceremonial cu valenţe egale de separare şi de integrare.
Participantele pregăteau podoabele nupţiale şi darurile pentru mire şi socrii mari, iar nuna împletea părul tinerei fete în
patru cozi lăsate pe spate şi îi lega pe frunte „telul" (un fir metalic auriu, însemn al nuntirii, pe care îl purta încă o săptămână
după nuntă). Tot din vestimentaţia tradiţională ceremonială
mai făcea parte şi un alt accesoriu: „bulul" (un acoperământ
de cap mic, din mătase roşie, purtat peste şalul mare, alb, cu
franjuri, numit „gear", ce simboliza virginitatea miresei). „La
o săptămână după cununie, socrul mare făcea o masă şi veneau câteva fete (5-6 fete) care strigau prin tot satul: «Buliu
Mărie! Buliu Mărie! Veniţi să aruncăm bulu' lu' cutare la fântână!». Şi pe urmă, să ducea care era cavaler de onoare, lua
nişte beţe de trandafir şi-l punea [bulul - n.n.] într-o tufă de
trandafir. Asta era la o săptămână-două după cununie. În
locul bulului, i se punea un batic alb peste gear încă până la 40
de zile şi abia după aia purta gearu' neacoperit." (E. O.) Aruncatul bulului ni se înfăţişează astăzi ca o secvenţă ce pune în
valoare multiplele legături pe care familia le angaja cu întreaga
comunitate. Era, în egală măsură, un rit de separare a tinerei
căsătorite de grupul ei de vârstă, dar şi unul de confirmare a
noului său statut, o formă de acceptare a unei noi membre de
către familia soţului. Faptul că era patronat de doi bărbaţi
reprezentanţi ai neamului nu este, la rândul lui, lipsit de
importanţă, căci ilustrează în cel mai evident mod raporhlrile
ierarhice de sex din sânul acestuia şi rigorile morale la care
erau supuse femeile.
Este lesne de înţeles că, o dată cu renunţarea la costumul
tradiţional, aceste momente cu valenţe simbolice au dispărut şi
ele. De mai bine de un sfert de veac, miresele din Izvoarele nu
se mai îmbracă în somptuosul lor coshlm, ci cu rochii şi accesorii cumpărate din oraş. Totuşi, atât în zilele următoare, când
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o serie de acte postceremoniale, între care vizita
la socrii mici, cât şi la anumite sărbători de peste an, tinerele
căsătorite poartă această ţinută mai ales pentru a cinsti cum se
cuvine acest dar primit la logodnă din partea socrilor ei.
Tot în nunţile de demult, îşi afla locul un moment cu semnificaţii simbolice legate de asigurarea armoniei, fecundităţii şi
belşugului cuplului: schimbul de plămadă: „Când să punea la
frământat femeile la mire şi la mireasă, chema soacra mică două
fete curate [virgine - n.n.], cu părinţi în viaţă şi le dădea puţin
din aluatu' ăla dospit, din plămada aia. Pe urmă, le trimitea să
schimbe aluatu': punea ce-a adus de la mireasă în aluatu' de la
mire şi soacra mare le dădea puţin să ducă înapoi, să amestece
cu pâinea şi colacu' miresii, să le meargă bine şi să se înţeleagă
amândoi." (C. G.) Acest gest simbolic se cere raportat la informaţii din secolul trecut care privesc minoritatea bulgară din
Cadrilaterl, fapt care subliniază compoziţia eleno-bulgară a
comunităţii de care ne ocupăm.
Un alt moment care se cere evidenţiat este cel al primei
vizite a cuplului la casa socrilor mici. La români, acest moment
purta numele de „calea întoarsă" şi beneficia de un ceremonial
similar. „După nuntă, în prima săptămână, n-avea mireasa
voie să meargă nicăieri (nu ieşea nici din curte!). După aia îi
poftea mă-sa. Se făcea o petrecere cu naşi, cu unchi, cu toţi: c-a
invitat mireasa înapoi, acasă! Până n-o invita cu sticlă, mireasa
nu mergea la părinţii ei! Se făcea masă mare, ca la logodnă!
Ţinea până la ziuă. Mirii nu intrau în casă până când părinţii
(ş-ai lui, ş-ai ei) nu le dăruia ceva: pământ, vite ... ceva le făgă
duia! Soacra mică le punea un material pe după gât cu care îi
trăgea peste prag în casă. Ei nu gustau din vin până când nu li
se promiteau darurile. Se punea apoi masa. Naşa aducea un
vas cu boabe de grâu în care fiecare împlânta bani. Tinerii
primeau vasul, alegeau banii şi plecau acasă, unde făceau altă
masă cu cei de seama lor, iar vârstnicii petreceau în continuare
la socrii mici." (C. G.)

se

consumă

1 Constantinescu-Mirceşti, C.,
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Ezbei, wz sat din Dobrogea

„Noi încă mai păzim sărbătorile!"
(Obiceiuri familiale în contextul sărbătorilor creştine)
Obiceiurile legate de căsătorie şi nuntă au interesante componente postliminale care se împletesc foarte strâns cu sărbă
torile de peste an. Acest fapt le conferă o anvergură amplă şi
valenţe sociale cu totul remarcabile, concretizate în participarea
întregii comunităţi la integrarea cuplurilor recent căsătorite
într-un alt grup cu statut marital bine conturat. Acestea sunt
grupate în jurul a trei cicluri festive de o importanţă covârşi
toare pentru păstrarea valorilor identitare ale grecilor din
Izvoarele: Crăciunul şi ziua Sfântului Mare Mucenic Gheorghe
(celebrate după calendarul iulian la 6 ianuarie, respectiv 6 mai)
şi Lăsatul Secului (sărbătoare mobilă, ţinută ca şi la români în
ultima duminică dinaintea Postului Paştilor). Anumite sărbă
tori de peste an capătă chiar denumiri ce pun în valoare această
componentă de solidarizare a comunităţii şi de consfinţire a
noilor relaţii familiale. Astfel „udatul ginerilor", „udatul nurorilor" şi „ziua babelor" se circumscriu sărbătorilor de trecere
dintr-un an într-altul, „descălţatul mireselor" şi „furatul copiilor" au loc în ziua de Sfântul Gheorghe, iar „adunatul darurilor" se petrece o dată cu actul ceremonial al „iertărilor şi
sărutatului mâinii" pe care, în mod obligatoriu, trebuie să le
îndeplinească fiecare familie faţă de cei vârstnici (naşi, părinţi,
fraţi mai mari şi unchi) la începutul Postului Mare.
Astfel, în noaptea de 6 spre 7 ianuarie se păstrează „Udatul
ginerilor" (Vrimenus ghambros), obicei ce are ca actanţi principali tinerii necăsătoriţi, de regulă, cei care fac parte din ceata de
colindători (a Drăgumanului), iar ca beneficiari, pe tinerii care
s-au căsătorit în ultimul an. Este o etapă postliminală a ceremonialului nunţii, menită să sublinieze şi chiar să definitiveze trecerea şi statutul tinerilor, care, prin căsătorie, s-au despărţit de
grupul de vârstă şi au fost integraţi în cel al gospodarilor.
„Udatul" este un ritual de la care nimeni nu numai că nu
îndrăzneşte, dar chiar nici nu doreşte să se sustragă pentru că:
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„Aşa

sunt ei mai văzuţi, mai luaţi în seamă. Dacă nu se udă
înseamnă că nu-s buni de nimic! ... Mai depinde şi de ce-ai făcut
tu la alţii când erai flăcău, că dac-ai fost tu mai rău, mai îndârjit, aşa ţi se întoarce şi ţie! Ceilalţi toţi te ţin minte!" (I. 1.). Deşi
totul pare a fi mai curând o probă de rezistenţă decât un simplu
gest magic şi augural, tinerii se arată obedienţi, ba chiar nerăb
dători şi nemulţumiţi, dacă ceata întârzie. „Udatul" debutează
cu refuzul formal (fugă, tăinuire) al tinerilor bărbaţi, pentru ca
apoi, în sunetul unui colind special ce vorbeşte despre însuşi
patronul zilei, Sfântul Ion, să se lase udaţi, succesiv, la trei fântâni şi apoi „înviaţi" cu zăpadă. Odinioară, după spusele celor
vârstnici, bărbaţii erau duşi „la derea" şi, în ciuda gerului aprig,
erau udaţi până când hainele le îngheţau pe trupuri. .. „Dacă te
opuneai?! ... Păi dacă te opuneai făceai mai rău, că ei se îndârjeau şi mai chemau şi ajutoare şi tot te puneau jos! Aşa am făcut
eu: eram tânăr, eram vânjos şi ce-am zis? Hai să fug, să-i fac să
muncească şi ei, nu? ... Şi-am luat-o prin grădini, pe deal, da'
când m-au prins„. aşa udat n-a mai păţit nimeni!„. Ţineau
minte care a fost în armată, care n-a fost udat şi peste un an-doi,
când să libera, gata era!" (I. L.) La fiecare casă, flăcăii sunt apoi
aşezaţi la masă, iar celui care a reuşit să-l prindă pe „ginere"
soţia acestuia îi dăruieşte un prosop. În felul acesta proaspăta
soţie „plăteşte" câştigarea definitivă a soţului şi trecerea lui în
rândul gospodarilor (arhondas), întrucât, până în acest moment
le mai sunt îngăduite petrecerile cu vechii tovarăşi de generaţie.
În miezul zilei de 7 ianuarie este rândul „nurorilor" să fie
udate (Vrimenus nifis). De astă dată, este vorba despre un rit de
fertilitate şi purificare cu implicaţii sociale de integrare definitivă în grupul femeilor căsătorite. Protagonistele - femei căsă
torite şi foarte puţine tinere necăsătorite - alcătuiesc un alai
deosebit de spectaculos al „nunei" (naşa de cununie). Ierarhia
familială este din nou relevată prin prezenţa obligatorie a soacrei nunei, a cumnatelor şi surorilor acesteia, precum şi ale
tuturor rudelor prin alianţă şi abia apoi a marnei, surorilor şi
nepoatelor, eventual, finelor nunei. Strălucirea şi pitorescul
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alaiului sunt sporite de faptul că acest prilej ceremonial cere ca
ele să se poarte costumul tradiţional local.
La rândul ei, „nora" pregăteşte daruri purtătoare ale semnificaţiilor de integrare şi de recunoaştere a propriului statut:
ştergare ţesute, pânzeturi scumpe, şorţuri de mătase şi „chitei"
(mănunchiuri minuscule) de busuioc şi monezi pe care le
prinde pe capul tuturor femeilor participante, primind în schimb
o sumă simbolică de bani „pentru norocul casei". Ea se ascunde,
apoi simulează teama de a fi udată, arătând, prin aceasta, că mai
tânjeşte încă după condiţia de fată, dar apoi se lasă stropită de
naşă, pe cap şi pe corp cu un mănunchi de busuioc muiat în
apă. Urmează ceremonia sărutatului mâinii, începând cu naşa,
soacra şi marna acesteia, apoi, continuând cu mătuşile, cumnatele, surorile şi alte femei mai vârstnice şi, în final, îmbrăţi
şarea femeilor de vârstă apropiată „nurorii".
Spre seară, grupul de femei coboară în sat, „la horă". Este
momentul consfinţirii definitive a condiţiei de tânără nevastă,
subliniat atât de prezenţa soacrei şi a marnei, cât şi de cea a
naşei de cununie. Acestea etalează darurile primite spre deliciul
întregului sat, care asistă şi comentează fără a participa la joc.
Cu toate că cele mai vârstnice femei intervievate în timpul
anchetei de teren au accentuat asupra faptului că obiceiul este
păstrat ca atare de generaţii, consemnările făcute în secolul trecut de Nichita Bonjug atestă unele pierderi ritual-simbolice şi
chiar repertoriale. „Tot timpul cât durează Virmenus nifis femeile poartă în rnijfocul lor un steag făcut dintr-un peşchir (ştergar)
alb şi unul roşu, împodobit la capătul de sus cu un şomoiog de
busuioc legat cu beteală şi împodobit cu o ciuşcă roşie [ardei
iute - n.n.], în vârf cu un bănuţ şi floricele de porumb înşirate
pe un fir de aţă, care simbolizează organul masculin. Steagul
acesta este semnul suveranităţii feminine în acea zi!". Autorul
mai menţionează că grupurile constituite în jurul nunelor
intonau „Cântecul Paraschivei" (un cântec liric de dragoste),
imposibil de reconstituit astăzi. I
1 Bonjug, Nichita, op. cit., p. 282
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Cea de-a treia zi a acestui ciclu festiv plasat la început de
an este tot una exclusiv feminină, destinată, de astă-dată, săr
bătoririi personalităţilor incontestabile ale comunităţii, fără de
care, pe drept cuvânt, existenţa acesteia este încă de neconceput: babele-moaşe. Chiar dacă astăzi naşterile se produc în clinici specializate din Tulcea sau Constanţa şi chiar Bucureşti,
„babele" sunt consultate în multe privinţe: pusul Ursitoarelor,
săvârşirea practicilor magic-apotropaice şi profilactice şi nu
arareori curative.
Aşa cum am arătat, în cercetările noastre am cules informaţii asupra unor practici magice şi magico-medicale complexe,
pentru remedierea unui număr impresionant de afecţiuni ale
lăuzei şi nou-născutului. Competenţa de necontestat, bazată
pe cunoştinţe de etnoiatrie, dar şi de magie, pe cât de profunde,
pe atât de arhaice, ţine de condiţia lor de iniţiate ale comunităţii,
de păstrătoare ale tradiţiilor, ale spiritualităţii, în general, ca
garanţie a perpetuării grupului.
Desigur, majoritatea tradiţiilor au un caracter universal sau
valabil cel puţin pentru întreaga arie balcanică. Vechimea şi stabilitatea lor, aspectul osificat al riturilor şi datinilor ne-au transpus însă într-un timp mult mai îndepărtat, în care oamenii
societăţilor tradiţionale erau foarte atenţi cu ceea ce însemna
echilibrul familial şi implicit comunitar, respectau ierarhia dictată de specializările rituale, făcând din baba-moaşă un fel de
gardian de mare prestigiu şi adânc onorat al vieţii satului.
Nu doar vestigiile acestui respect se mai păstrează în obiceiul ţinut de „Ziua babelor" (Babu mera); am putea spune că, la
fel ca şi în exemplele precedente, este o tradiţie păstrată in actu,
deopotrivă de femeile vârstnice, şi de cele recent căsătorite.
A spăla şi apoi a săruta mâna babelor satului înseamnă nu
doar îndeplinirea unei ceremonii, ci şi afirmarea şi consolidarea
unui nou statut şi a face dovada dependenţei faţă de aceste persoane înzestrate cu forţe şi cunoştinţe verificate şi respectate,
puse întotdeauna în slujba vieţii. Întrebate câţi ani trebuie să
păstreze aceste raporturi, femeile au răspuns fără ezitare: „Toată
viaţa! Toată viaţa până la moartea babei! Ai nevoie de ea şi ca
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soacră, bunică

vreau să zic, să-ţi îngrijească nora, nepoţii. ..
Babele ştiu multe, te ajută cu multe, sunt aşa, un fel, ca doctorii ... că mai trebuie să faci şi din astea bătrâneşti!" (A. L.)
Petrecerea din ziua de 8 ianuarie, desfăşurată astăzi, prin
contribuţia tuturor nevestelor, la căminul cultural, mai păstrea
ză încă unele componente integratoare pentru tinerele mame:
datul în leagăn şi îmbrăţişarea primiparelor de către celelalte
mame din sat, dăruirea ploconului pentru osteneala babei (o
găină, un colac, ţuică şi dulciuri), dar şi elemente de continuitate·ce consfinţesc, an de an, aceeaşi stare, aceea de soţie, mamă
şi membră a comunităţii, chiar atunci când izvorencele aleg să
părăsească satul. Hora, petrecere cu dans exclusiv feminină, este
un prilej de revenire acasă, de afirmare a relaţiilor de rudenie
de mult contractate prin gesturi, formule de bună-cuviinţă şi
schimb de daruri.
Odinoară acest obicei avea un cadru mai restrâns de desfă
şurare întrucât erau şase-şapte babe în sat: fiecare femeie îndeplinea rânduielile cerute de tradiţie la „baba ei" (adică la cea
care o asistase la naştere şi o ajutase „să ridice copilul"), iar
petrecerea cu osp·ăţ, vin şi lăutari avea loc la casa acesteia:
„ ... după ce s-au săturat bine şi au luat câte două-trei pahare de
vin sau mai multe, prind curaj şi ies afară în curte, pun cimpoieşul să cânte şi ele joacă până seara pe la ora nouă, făcând tot
felul de glume şi comedii pentru petrecere." - consemna acelaşi
autor, probabil, în urma observaţiei directe I. Spre seară, puteau
veni şi bărbaţii şi, sub pretextul că le conduc acasă, rămâneau
„ca să le ajute pe neveste să dea gata vinul" (N. D.), petrecerea
prelungindu-se astfel până în zori.
Duminica Lăsatului Secului este, ca şi la români, o sărbătoare
a exceselor, dar şi una a împăcării. Fiecare familie pregăteşte un
plocon pentru naş (colac, vin, găină - toate învelite cu un şter
gar). Formula ceremonială „Ne iertaţi!" (Si nu rimena!) rostită
reciproc de fini şi naşi marchează intrarea în post. „Tinerii care
s-au căsătorit în anul respectiv vizitează rudele apropiate şi
primesc vase pentru gospodărie. La naşu' să duc c-o săptămână
1 Ibidem
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înainte, cu găină, cu colacu', c-un chil de vin şi dup-aia, în
noaptea de Lăsata Secului să duce pentru iertăciune. Să duce,
îi sărută mâna lu' naşu', lu' naşa şi le dă cadou' şi să pun la
masă." (C. G.)
Un al doilea moment din an în care se consumă rituri şi ceremonii integrate ciclului familial este, cum spuneam, ziua de
6 mai (Sfântul Gheorghe). Aceasta, ca şi colindatul, se ţine după
calendarul vechi. Principalul obicei, prezentat de informatorii
noştri ca emblematic pentru întreaga aşezare, este „curbanul de
sănătate": „La Sfântu Gheorghe nu este familie să nu taie un
miel, un berbec. Se taie pentru sfântu' care păzeşte casa, pentru
sănătate, pentru animale, ca să ai spor la animale". (N. D.)
în lucrarea sa, Le kourban, ou sacrifice sanglant dans Ies traditions balkaniques, Assia Popoval îl prezintă ca pe o tradiţie a cărei
geneză trebuie căutată în zorii creştinismului: „„. în ţările
creştinătăţii balcanice sacrificiul sângeros este practicat în mod
curent şi ceea ce este mai important, cu participarea şi binecuvântarea plină de zel a preoţilor. El este în mod curent desemnat de ortodocşii din Bulgaria, Grecia, Albania şi din ţările foatei
Iugoslavii prin vocabula kourban împrurnutată de la turci, dar
care este în realitate de origine biblică. Acelaşi termen de~em
nează, în acelaşi timp, ritul sacrificial şi victima." (trad. n.)
La grecii din Izvoarele, obiceiul se compune din trei
secvenţe: sacrificarea animalului în gospodăria fiecărei familii
cu invocarea Sfântului Gheorghe, pregătirea şi coacerea „curbanului" în comun, prin reunirea unui număr fără soţ de familii
vecine şi consumarea în fiecare familie a acestuia, după ce, mai
întâi, „se face parte şi morţilor".
Sunt demne de semnalat o seamă de componente rituale
de o mare arhaicitate, ce se înscriu în configuraţia balcanică a
sacrificiilor aduse, la anumite date din an, pentru protejarea
aşezărilor şi a oamenilor: purificarea cu sare („aurul alb al magicienilor") şi afumarea animalului jertfit cu tămâie, aprinde·
rea lumânărilor între coarnele acestuia, în faţa icoanei şi a
1 Popova, Assia, Le kourban, ou sacrifice sanglant dans Ies traditions balknniques,
în „EUROPAEA", 1995, 1-1, Universita di Perugia, p. 147
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candelei aprinse, invocarea sfântului şi rostirea rugăciunii pentru sănătate şi belşug, apoi însemnarea cu sânge a pragurilor
tuturor uşilor şi, în cele din urmă, păstrarea şi îngroparea
tuturor resturilor pentru ca nu cumva să se risipească ceva din
sporul casei.
„Corbanul de sănătate" are, aşadar, semnificaţia unui rit
sacrificial destinat protecţiei fiecărei familii considerată în sens
larg (bunici, părinţi, descendenţi şi afini), dar şi a întregii comunităţi, prin cumularea individualităţilor în grupuri şi prin generalizarea lui în întreg satul. Aceasta confirmă valenţele
sărbătorii Sfântului Gheorghe, de deschidere a ciclului estival
agro-pastoral care pune în joc destinul recoltei şi prosperitatea
turrnelorl. Ca şi la români, Sfântul Gheorghe este patronul păs
torilor, dar şi al recoltelor mănoase în curs de maturizare, ceea
ce-i îndreptăţeşte pe izvoreni să-l considere, alături de Sfântul
Dumitru, al cărui hram îl serbează la începutul lunii noiembrie,
tot după calendarul vechi, un redutabil protector al aşezării.
Trebuie să mai adăugăm, că, alături de „curbanul de sănă
tate", fiecare familie mai are o altă sărbătoare a ei (un patron al
familiei), numită „curbanul casei" - sinonimă cu „hramul casei", în Moldova, „ruga" de Sfântă Mărie-Mare, în Banat, şi
„nedeile" din zilele de sărbătoare de după Sfintele Paşti, în ţinu
turile Pădurenilor Hunedoarei. Acesta se alege în momentul
căsătoriei, în funcţie de numele de botez al capului familiei nou
întemeiate, eventual, al soţiei acestuia: „Apoi, în fiecare an, tai
un animal de parte bărbătească (gânsac, răţoi, cocoş şi-n primu'
an, miel neapărat!). Se aprinde candela, se pune sare şi apă
într-o lingură de lemn, îi dai animalului să bea în faţa icoanei, îl
tămâiezi, aprinzi şi o lumânare şi zici: «Animalul ăsta e (Sfântu'
Gheorghe ori sfântul care-mi păzeşte căsnicia!)». Anmci lingura
în spatele animalului şi cu sângele de la cap şi coadă (dacă e
miel) faci semne pe pragul uşii (sus, jos şi-n părţi câte o cruce).
Îl găteşti (se face numai tocăniţă) şi împarţi întâi naşilor şi apoi
la două-trei case şi restul îl mănânci în casă." (C. G.)
1 Idem, p. 166
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Totuşi,

patronul casei, ca şi al comunităţii (Sfântul Gheorghe şi Sfântul Dumitru) sunt văzuţi mai curând ca nişte daimoni
precreştini decât ca nişte ocrotitori consacraţi de Biserică. Pe de
o parte, am sesizat omonimia termenilor „sfânt", „praznic",
„jertfă" acoperită de acelaşi cuvânt: „corban" (provenit din limba turcă - kurban =jerfă), pe de altă parte, spiritul pe care îl
invocă izvorenii pare a fi neîndurător. Relatările subiecţilor conturează întocmai un spirit arhaic punitiv şi vindicativ, în vreme
ce premoniţiile onirice trimit la istoria veterotestamentară a lui
Avraam: „Eu tăiam numai un miel. Şi, la un moment dat, visează nevastă-mea că tăiam mielu şi să făcea că era Gigi. Mă, tu
eşti nebună? Şi, efectiv, ne-am speriat de visu' ei şi-am început
să tai doi miei." (N. D.)
„Corhanul păzeşte casa! Eu ţineam înainte corhanu' de cununie de Sfântu' Georghe şi când s-a născut fecioru-meu, i-am
pus numele lu' socru-meu, Gheorghe. Şi s-a făcut el de 4-5 ani.
Şi-am visat că mă duceam pe drumu' spre Brăila şi-l aveam pe
fecioru-meu - corban - într-o sacoşă, în spinare. Copilu'! Cu
mânuţele scoase-aşa, cum scoţi mielu copt - prăjit! Da' asta am
visat-o cu v'o patru zile înainte de Sfântu' Gheorghe! Ş-am venit
şi i-am spus lu' bărbatu-meu: «Pe copilu' ăsta-I cheamă Gheorghe şi noi tăiem mielu' de Sfântu' Gheorghe, da' nouă Sfântu'
Gheorghe ne cere corban, să ştii!. „»; «Eiii, di un'i ştii tu?!. .. ».
Mă duc la dascălu' de la biserică: «Uite-aşa, uite-aşa!» (Ne-a
~
t t'men,. amara
~ Aţ•1, b ani. n-aveam.„ )·, «c e s ă - ţ"1 spun ?I
vazu
..... Să
schimbaţi corhanu'? ... Ia, măi Căliţă, o pulpă de la miel, fă
mâncărică, împarte şi. .. asta-i!». Aşa am făcut. Da' io tot anu'
aveam aşa, o râcă în inimă. Nu eram aşa, împăcată ... Când a
rămas, să zic aşa, o zi sau două de Sfântu' Gheorghe - uite, îmi
fac cruce, să nu m-ajute Dumnezeu dacă vă mint! - a visat băr
bată-meu. A visat c-avea aşa, un cuţit mare şi trebuia să taie corhanu'. Pe cin' să taie? Pe George! Corban! Şi copilu' umbla
şi-ntreba: «Unde-i, tată mielu' care tre' să-l tai?». Şi el zicea: «Nu
mă-nduram să-mi tai copilu' corban!». Şi să duce la un vecin şi
strigă: «Mă, Tudorache! Vino, mă, să-l tai tu, că nu mă-ndur io
să-mi tai copilu'!. .. »; «Măăă.„ şi pă tine cân' te văd!. .. Să-ţi tai
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copilu' corban! ... Du-te, mă, la babu Ana lu' Revizor! Are la
miei! ... Du-te, mă, şi ia unu' şi vezi-ţi de treabă!. .. ». Şi cân' s-a
trezit: «Uite, uite, femeie, ce-am visat!»; «Când am visat io anu'
trecut, tu ce-ai zis? ... Sfântu' Gheorghe cere corban pentru copil,
să ştii!. .. ». Mă duc din nou la moş Ianachi, la biserică. Zice:
«Aprinzi trei lumânări şi le pui la un capăt de scaun. Şi spui:
ăsta este Sfântu' Ghiorghi (care l-am avut!), al doilea sfânt esti
Sfântu' Tănase, al treilea sfânt este sfântu' lu' bărbată-miu,
Sfântu' Dumitru. Şi care lwnânare are să apuce copilu', la sfântu' ăla ai să pui corbanu' tău de cununie! Şi Sfântu' Gheorghe să
rămână de Sfântu' Gheorghe! Dacă apucă Sfântu' Gheorghe,
să tai doi [miei - n.n.]: unu' pentru Sfântu' Gheorghe şi unu'
pentru cununie!». Copilu' meu a apucat lumânarea din mijloc.
La Sfântu' Tănase, pe stil vechi, pe 2 mai, am făcut corbanu' de
cununie şi la Sfântu' Gheorghe am făcut corban pentru Sfântu'
Gheorghe. Ş-am schimbat şi n-am mai lăsat nici nwnele lu' băr
bată-miu, nici pe-al meu. Şi de Sfântu' Gheorghe am făcut a lu'
Sfântu' Gheorghe. Mulţi şi-au schimbat! Sunt vise multe care-i
arată omului!" (C. G.)
Tot în contextul aceleiaşi zile de sărbătoare se consumă încă
o secvenţă ce definitivează condiţia tinerei neveste: 11 descălţatul
mireselor". Ca şi la udatul" lor ritual, participă nuna mare
(naşa de cununie), însoţită de rudele ei, dar nota spectaculară
este mult mai puţin evidentă astăzi. De altfel, acest act ritualceremonial mai este îndeplinit doar de nunele care mai ţin întocmai obiceiul din bătrâni, precum şi de cele cărora le place să-şi
arate bogăţia şi dărnicia. Un factor care a determinat simplificarea aceastei secvenţe l-a constituit renunţarea, în timp, la portul tradiţional ce avea multiple funcţii, între care cele mai
importante sunt cele de evidenţiere a statutului marital.
După sărutatul ceremonial al mâinii nunei, tânăra nevastă
este spălată ritual pe picioare şi stropită simbolic pe cap şi pe
corp. Apoi nuna îi aruncă peste casă încălţămintea de 11 nevastă
tânără" şi o încalţă cu pantofi noi. De fapt, înlocuindu-i-se acesteia încălţămintea primită ca dar de nuntă de la mire cu cea
cumpărată de naşa de cununie, se încheie etapa de prag a
11
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trecerii de la statutul de fată la cel de femeie căsătorită şi se subliniază relaţia de înrudire spirituală ce are o deosebită importanţă la acest grup minoritar. Darurile pe care ea le oferă
tuturor, ca şi ospăţul bogat, răscumpără în mod simbolic, ceremonial, intrarea în noua familie şi în noul neam, cel al soţului.
În ajunul Sfântului Gheorghe, uneori chiar „în puterea
nopţii", se mai consumă un ritual pe care l-am putea raporta la
vânzarea simbolică (peste prag, fereastră sau hotar) practicată
la români atunci când un copil suferă de o boală incurabilă.
„Furatul copiilor" prezintă însă câteva caracteristici distincte:
protagonistele sunt „fete curate" (adolescente sau chiar pubere),
copiii se fură doar o dată în viaţă (de preferinţă, până împlinesc
3 ani), actul în sine conturându-se mai curând ca mimare a unei
adopţii simbolice, întrucât, de-a lungul vieţii acesta o va numi
pe fata care l-a furat „buliu", aşa cum le numeşte pe mătuşile
consangvine: „Numai fete - domnişoare sau copii, aşa de 12-13
ani! - fură copiii. Se duce acasă şi adună din curte orice floricică
şi le fierbe în apă şi-i face baie la copil, îl primeneşte, îl înnoieşte
şi-l hrăneşte şi-l culcă la ea. Şi dup-aia, copilu' trebuie adus cât
arde cuptoru' pentru corban, ca să-i deie pâine cu vin în faţa
cuptorului, să-şi facă obrajii roşii! Şi dup-aia, îl duce la mamă şi
mama trebuie să-i de un dar, un bacşiş. Se fură pentru sănătatea
copiilor. Şi la urmă, mama o leagă cu un material: că-i de rochie,
că-i de bluză, da' ceva trebe să-i dea. La nuntă, fata aia vine şi
trebuie s-o dăruiască, s-o lege cu un material ca pe mătuşile
apropiate. Şi pe bărbatu' ei! Dacă în primu' an copilu' nu-i aici,
că-i la spital, că-i plecat, fetele ştiu: «Măi, copilu' ăsta n-a fost
furat!» şi-l fură în anu' următor." (C. G.)
„Răpirea" are loc întotdeauna cu acordul tacit şi chiar cu
sprijinul membrilor familiei (mai puţin al mamei). De fapt, din
discuţiile cu bunicile copiilor furaţi în seara de 5 mai 2002 am
reţinut că acestea fac demersuri pentru a afla fata potrivită, căci,
pe lângă motivaţii precum: „aşa e bine", „e bine să-l ducă, să-l
uite relele" sau „să nu se ia bolile de el", am înregistrat şi
comentariul următor: „Eu, ca bunică, încerc să găsesc o fată
cuminte, harnică, frumoasă (şi bogată, dacă se poate) şi vorbesc
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cu ea să-l dau, să-l fure. Şi mai târziu, când e mare, îi zici: «Vezi,
pe tine te-a furat a lu' cutare! Şi tu dacă munceşti sau ... nu
munceşti ... semeni cu ea!» (Că cea care te-a furat ţi-a dat daru'
ăsta!„ .) (N. N.)

„Dacă

a bătut clopotul şi n-ai ajuns la timp,
foarte supăraţi sunt mort.ii!"

(Tradiţii şi

obiceiuri funerare

şi

postfunerare)

Ultimul prag existenţial este marcat şi la grecii din Izvoarele
de o serie de credinţe şi practici rituale şi ceremoniale pe care le
aflăm la mai toate popoarele balcanice, ba chiar am putea
afirma că ele au un caracter universal. Rigoarea cu care se împlinesc toate cele rânduite mortului, multitudinea de gesturi puse
sub semnul prescripţiei şi al interdicţiei, numeroasele roluri
rituale şi ceremoniale ce antrenează, practic, întreg neamul,
formele simbolice prin care este configurat „drumul fără întoarcere", precum şi cele ce subliniază despărţirea, iertarea şi răs
cumpărarea sufletului sunt urmate de ospeţe, praznice, pomeni
şi prinoase făcute „de sufletul morţilor".
O bună parte din ele trădează existenţa unui fond comun
de credinţe bazate pe filoane mitice străvechi, o alta rezultă din
interpretarea populară a învăţăturilor creştine pentru care, cum
se ştie, Biserica de Răsărit a arătat înţelegere şi toleranţă, ba chiar
a înlesnit anumite asimilări.
O înmormântare la grecii din Izvoarele mi s-a părut cel
puţin la fel de costisitoare ca şi o nuntă: „plata ostenelii" tuturor
celor ce contribuie la despărţirea de comunitate a defunctului,
praznicele şi rânduielile mortului ce succed înhumarea subliniază nu numai încercarea de a face trecerea mai lesnicioasă şi,
implicit, integrarea în lumea de dincolo, ci, în plan social, de a
pune în valoare prestigiul familiei şi al neamului. S-ar părea că
nimeni nu aşteaptă vârsta senectuţii pentru a-şi pregăti cele trebuincioase ultimei treceri. Am cunoscut femei şi bărbaţi care,
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într-un mediu netradiţional, ar trece drept „în floarea vârstei",
dar în ale căror camere bune îşi află un loc de cinste toate
obiectele-dar destinate înmormântării. „Nu aveţi o strângere de
inimă pregătindu-le atât de curând?" - i-am întrebat pătrunsă
de temerile cu totul nefondate ale omului modem. „De ce? E cineva nemuritor?! ... Trebuie să fim pregătiţi, să nu alerge atunci
copiii şi neamurile după rânduielile noastre în loc să-şi vadă de
durerea lor. Mai ales dacă nu murim bătrâni, aşa, de tot, dacă
murim pe neaşteptate, trebuie să fie tot pregătit, că până la
urmă tot noi le folosim!" (C. G.) Chiar şi pentru un „lector
neiniţiat" o asemenea replică este edificatoare pentru modul în
care grecii din Izvoarele se raportează la moarte: un eveniment
firesc, popasul prin excelenţă, ce nu trebuie să fie doar un act
individual, ci unul împărtăşit de întreg neamul (poate de toată
comunitatea), dar nu ca o povară, ci ca o sarcină statornicită prin
reguli, de-o parte şi de alta.
Pregătindu-şi „zestrea" pentru trecerea într-o altă lume, cei
vii nu fac altceva decât să se supună datinii, uşurând în acest
fel sarcina urmaşilor despre care cred că, fie înfrânţi de durere,
fie neştiutori, ar putea omite ceva, or cel mai mic detaliu este
decisiv în acest moment ultim ... Şase cămăşi pentru cei care
cară sicriul, prosoape mari pentru „steaguri", o cămaşă la capac, câte un colac la „punţi" şi prosoape (pentru bărbaţi) sau
baticuri (pentru femei); la plecarea din casă, pentru femei, se
dă la uşă „steagul" (un pom, pe care se pun obiecte de îmbrăcă
minte), iar pentru bărbaţi, „stiva" (un rând complet de haine
împăturite); se mai face o „scară" din pâine, cu trei trepte care
se agaţă în „pom"; la ieşire, se aşterne un covor (cuvertură,
pătură sau foaie ţesută), o cană şi o farfurie care se sparg când
iese mortul. La intrarea în biserică, iar se dă o cuvertură ce se
împarte cuiva la ieşirea mortului; în biserică, se pune o altă
cuvertură sau covor sub sicriu şi se lasă la biserică pentru preot
sau slujitorii bisericii; la fiecare pod se dă tuturor participanţilor
„colăcel" cu prosop sau batistă; la intrarea în cimitir se pune iar
o cuvertură şi o bucată de pânză albă „pentru ultimul drum al
mortului" şi se împarte cuiva; sicriul se coboară cu metraje
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(6-7 m) care apoi se dau groparilor peste groapă ca răsplată; se
mai împarte o găină peste groapă celui care „a lovit primul
locul" (a început să sape). Creanga de „pom" se pune lângă
mormânt şi se ţine până putrezeşte. Răsplată şi dar obligatoriu,
tot acest arsenal de obiecte învestite cu valoare simbolică asigură separarea armonioasă (fără „datorii" şi reproşuri) a defunctului, dar şi continuarea sub bune auspicii a relaţiilor
sociale ale celor rămaşi în viaţă, care, prin intermediul darului,
al răsplătirii, îşi consolidează relaţiile de convieţuire.
Nici comunicarea cu „lumea de dincolo" nu este neglijată;
comensalitatea, modalitate tradiţională de comunicare cu „cei
plecaţi", este pusă în valoare de multe practici ritual-ceremoniale: până la 40 de zile (în afară de zilele de luni şi duminică)
cei din casă merg la mormânt, tămâiază şi împart cu tava „pe
drum" (în vecini), la toţi, pe rând, câte două feluri de mâncare,
apă, ţuică ori vin, colivă şi pâine. Se tămâiază mormântul şi tot
ceea ce se împarte; până la asfinţitul soarelui vasele în care s-a
împărţit trebuie să fie aduse acasă pentru a nu fi activate puterile malefice. La 9 zile se împart haine purtate unei persoane mai
tinere ca mortul, căreia i se vor da şi la 40 de zile un alt rând de
haine noi. Se apoi fac praznice acasă la 20 de zile, la 40 de zile,
la 3 luni, la 6 luni şi la un an.
Astfel „se împacă" sufletul celor ce părăsesc această lume
fără însă a fi uitaţi de urmaşi. Nici un efort nu pare a fi prea mare,
nici un gest nu trebuie să fie dat uitării pentru că, în caz contrar,
totul se poate întoarce în mod malefic împotriva comunităţii.
Exemple edificatoare în acest sens sunt cele două sărbători
ale morţilor: la nouă zile după Învierea Domnului („Paştile morţilor") şi Ajunul Ispasului (la şase săptămâni după această mare
sărbătoare creştină). Mai ales această din urmă sărbătoare se
bucură de un prestigiu deosebit, fiind tot atât de importantă în
relaţia cu Sacrul ca şi „corbanul de sănătate" din ziua Sfântului
Mare Mucenic Gheorghe. Miercuri seara se merge la cimitir cu
obiecte de îmbrăcăminte care se aşază pe mormânt, laolaltă cu o
farfurie cu mâncare; se aprind lumânări, dar nu se tămâiază, apoi
se împarte înainte de a fi trase clopotele [orele 18- n.n.]: „Dacă a
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bătut

clopotul şi n-ai ajuns la timp, foarte supăraţi sunt morţii!
Zice: «Numai pe mine n-a ajuns nimeni să vină să mă bage-n
seamă!. „». Şi ia o mână de pământ de la mormânt să mănânce
(că nu i-ai dus nimic!) şi să duce înapoi. .. Şi de-aia să duc toţi, ca
să steie măcar două ore, trei, cu morţii pe morminte!„ ." (C. G.)
Morţii sunt consideraţi de către comunitatea elenă din
Izvoarele un fel de protectori ai acesteia, de aceea este important să nu fie omis nici un nume în momentele festive. Ei veghează recoltele (aduc şi alungă ploile), constituirea familiilor
şi progenitura (prin transmiterea patrimoniului şi a numelui de
botez), de aceea sunt cele dintâi spirite cărora le sunt destinate
prinoase şi ofrande la sărbătorile religioase cele mai însemnate.
Nimeni nu cutează să guste, peste an, din cele dintâi legume şi
fructe înainte de „a le face parte" mai întâi morţilor. Aşa se
explică amploarea riturilor postfunerare de la Sfinţii Apostoli
Petru şi Pavel, Sfânta Marie Mare şi Sfânta Marie Mică, de la
Crăciun şi de la alte sărbători a căror aureolă benefică este de
n13conceput dacă se omite invocarea „celor plecaţi".
Cultul morţilor pare să fie astăzi o componentă importantă
a păstrării coeziunii grupului, chiar dacă grecii sunt conştienţi
de faptul că şi românii, precum şi celelalte minorităţi, îl ţin la loc
de cinste. Pentru ei, strămoşii nu sunt doar spirite benefice,
strămoşii neamului, ci şi eroii întemeietori ai întregii aşezări.

„Aş~uneau bătrânii că

(Vechi

sărbători şi tradiţii

e bine!"

comunitare)

Sărbătorile de peste an prezintă şi astăzi o bogăţie şi o amploare deosebite. Am arătat mai sus modul cum acestea au
angrenat o serie de practici de integrare şi de consfinţire a
noului statut al cuplurilor recent căsătorite. Sărbătorile cardinale
ale creştinismului capătă valenţe comunitare ample şi complexe
ce transformă secvenţele rituale de trecere individuală de la o
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stare la alta în adevărate evenimente ce subliniază păstrarea solidarităţii de grup.
Asta nu înseamnă că, spre exemplu, Crăciunul, Naşterea
Mântuitorului, nu-şi păstrează sensul primordial. De altfel,
primul nostru contact cu această comunitate a avut loc în
decembrie 1997 când, organizând un spectacol sub genericul
„Crăciun în:ipreună", am avut surpriza de a primi între alţi participanţi, grupul „Drăgumanului" din comuna Izvoarele. În
repertoriul grupului de colindători, ca şi în cel activ, al flăcăilor
ce colindă an de an, se mai păstrează încă suita cântecelor ceremoniale de vestire (Koran ghi maşi, intonat pe drum, Hrisos i neti,
cântat în casă, în faţa icoanelor), precum şi a celor cu beneficiar
direct (Eras kalos palicarus, pentru tânăr necăsătorit, Deşpina
Korim, pentru fată de măritat, Arhondes, pentru .familie, şi Margariti, pentru nou-născuţi). Pe toate acestea le-am înregistrat din
două surse: atât prin reconstituirel, cât şi prin participare directă,
în zilele de 5 şi 6 ianuarie 2003, de la grupul de colindători2.
Asemănarea cu ceremonialul colindatului de Crăciun de la
români este evidentă: compoziţia şi ierahia grupului sunt aceleaşi
(tineri necăsătoriţi ce au în frunte un bărbat recent căsătorit), traiectul impune anumite „popasuri" obligatorii (primăria, de unde
au obţinut „autorizaţia", preoţii satului, celelalte notabilităţi, apoi,
pe rând, familiile cu fete de măritat şi cele care au flăcăi de însurat, familiile recent căsătorite şi cele care au nou-născuţi şi, în fine,
cele mai vârstnice), darurile primite de grup sunt esenţialmente
similare (colacul împletit în trei viţe, pe care îl evaluează întreaga
ceată, vinul şi banii). Odinioară, ceata organiza o petrecere finală
după colindat, dar astăzi acest lucru nu se mai întâmplă, întrucât
s-ar suprapune cu celelalte manifestări (ziua nurorilor, 7 ianuarie,
şi ziua babelor, 8 ianuarie), ci se consumă în cadrul mai restrâns
al cetelor constituite pe criteriul vârstei şi al vecinătăţii.
Între tradiţiile păstrate de Anul Nou am notat prepararea şi
consumarea „plăcintei de Sfântu' Vasile" (pifa), probabil o
1 Inf. Anastasia şi Ianis Lefter, Ion Iofciu şi Ioana Dascălu, iulie 2002
2 „Acasă la grecii din Izvoarele", film video realizat de Dănut Dumitraşcu şi
Narcisa Alexandra Ştiucă
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tradiţie moştenită

din convieţuirea cu bulgarii, întrucât o găsim
şi la slavii de sud, precum şi la românii din Banatul actual.
Aceasta este preparată de cea mai vârstnică femeie din familie:
„Se face o plăcintă cu brânză, cu lapte şi cu ou deasupra şi se
ascunde un ban între foi şi se dă la cuptor. Seara, când s-adună
toţi, s-aprinde candela, se pune o găină friptă pe masă, toată
mâncarea, bani (câţi ai în casă îi pui pe masă, ca să ai spor tot
anul!), se tămâiază masa, se dă mâna unu' de altu' (să te ierţi, că
intri în anul nou!). Dup-aia, se taie plăcinta în câte suflete sunt
în casă şi la cine pică banu' şi pentru ce-l pui (că-l pui pentru
animale, păsări, sănătate), anu' ăla o să fie norocos la ce l-ai pus.
Adică: plăcinta se împarte în cinci şi la fiecare îi dai câte o denumire: asta-i pentru sporu' casei, asta-i pentru oi, vaci, găini, asta-i
pentru grâu, porumb ... ş-aia în care pui banu', la fel. Şi înseamnă că unul de-ai casei o să aibă noroc la ce ai pus." (C. G.)
Aşadar, momentul este perceput ca fiind purtător al unor
prevestiri privind noua etapa temporală inaugurată, iar acest
fapt se repercutează asupra întregii familii sau întregului neam.
Lăsatul Secului este perceput, la rândul lui, ca intrare într-o
nouă etapă şi chiar ca început al anului, probabil prin influenţă
slavă, întrucât la aceştia marca anul nou agrar. Se mai păstrează
până astăzi tradiţia preparării unei plăcinte rituale ce nu are
însă aceleaşi virtuţi auspiciale, însă trebuie consumată în mod
obligatoriu în ziua de duminică, pentru sporul casei şi purificare înainte de perioada de abstinenţă şi privaţiuni a Postului
Mare. După cum arătat deja, ziua în care se lasă sec este una a
împăcării şi iertării, a integrării noilor familii în comunitate
conform condiţiei căpătate în urma consumării tuturor actelor
ritual-ceremoniale.
Consemnările din secolul trecut vorbesc despre multiple
asimilări ale „tradiţiilor locului": Koşii (încurarea cailor), ce avea
loc la Sântoader (prima sâmbătă a Postului Mare), în care „iuruccidişi" (alergătorii) erau răsplătiţi cu un batal, stambă colorată şi ştergare dacă puneau în valoare armăsari împodobiţi cu
covoare şi „mandilis" (batiste brodate)l. În cursul cercetării din
1 Bonjug, Nichita,
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anii 2002-2003, am remarcat că „încuratul cailor" are loc, prin
adoptarea tradiţiilor româneşti, în dimineaţa zilei de Bobotează.
Ciclul pascal este unul dintre cele mai bogate în tradiţii la
grecii din Izvoarele, întrucât păstrează o serie de componente
legate de cultul vegetal. Între acestea, un obicei demn de menţionat este cel desfăşurat în Sâmbăta lui Lazăr (înaintea Intrării lui
Iisus Hristos în Ierusalim). Protagonistele obiceiului munit Buianciul sau, ca la români, Lăzăriţa, sunt fete cu vârste cuprinse între
10 şi 14 ani, odinioară fete de măritat, adică în vârstă de 15-18 ani.
Acestea alcătuiesc o ceată condusă de cea mai vârstnică şi mai
autoritară dintre ele şi, îmbrăcate în costumul tradiţional de săr
bătoare, cutreieră întreg satul cântând cântece asemănătoare colindelor româneşti de fată şi cântecelor lirice. Foarte interesante
faptul că sunt cunoscute până astăzi2 trei texte: unul în limba
elenă (Marlu Ianis), un altul în bulgară (I mălai mamo) şi, în fine, o
adaptare a acestuia în limba română (M-am sculat de dimineaţă).
În anul 2002 am înregistrat aceste cântece de la unul dintre
grupurile3 care au colindat pe la casele neamurilor şi prietenilor
de familie primind în schimb ouă crude şi dulciuri.
Obiceiul Buianciului mi-a atras în mod deosebit atenţia din
mai multe motive. Este încă viu: nepoţii izvorenilor stabiliţi în
oraşe vin acasă în mod special pentru a-l performa. El pune în
evidenţă sinteza etnică bulgaro-elenă a comunităţii cercetate şi
reprezintă un exemplu edificator de adaptare în vederea receptării lui şi de către români. Nu în ultimul rând, cântecele şi dansul interpretate de fete sunt văzute şi astăzi ca purtătoare de
noroc şi aducătoare de spor în gospodărie, semn că obiceiul nu
şi-a pierdut întrutotul funcţiile augurale.
1 Un obicei similar, Buieniţul, se păstrează până în zilele noastre în localităţile
cu populaţie mixtă româno-bulgară dimprejurul Capitalei (Hereşti, Valea
Dragului, Vărăşti), aici repertoriul fiind cu mult mai amplu.
2 În culegerile din 1985, prof. dr. Gheorghe Mihalcea a consemnat mai multe
texte în limba elenă având ca beneficiari tinerii necăsătoriţi şi familiile acestora, dar, cu toate încercările mele, acestea n-au mai putut fi reconstituite
în cursul cercetării din 2001-2003.
3 Informatori: Maria Alexe, 9 ani, Dumitriţa-Denisa Fotea, 10 ani, şi Lucia
Lefter, 15 ani.
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culese în urmă cu două deceniil dovedesc o boo amploare mult mai mare a obiceiurilor şi tradiţiilor
grecilor din Izvoarele. Aveau loc întreceri de cai (coşii) atât de
Bobotează, cât şi de Tai Tudori (Sfântul Toader, probabil, Sfântul
Teodor Tiron prăznuit la 17 februarie, întrucât informatorul
vorbeşte despre „o întrecere de primăvară"). La Trifon (l februarie) se făcea tăierea rituală a viţei-de-vie urmată de o petrecere
cu vin şi glume ce putea să ţină şi trei zile. La Lăsatul Secului de
Paşti se aprindeau focuri pe dealuri şi tinerii strigau: „Hurhumbolu!", iar noaptea se mascau cu piei de oaie şi se căneau cu
funingine făcându-se kukeri nu doar ca să se distreze, ci „ca să-i
sperie pe copii să nu mai mănânce ouă sau de dulce în Postu
Mare." La Tai sarandi (Patruzeci de Mucenici, 9 martie), femeile
făceau tot atâţia colaci în forma cifrei 8 pe care-i însemna cu
fraist6 (pistornic) şi-i împărţeau la poartă, iar bărbaţii trăgeau
patruzeci de brazde, semănau tot atâţia pomi sau tăiau un
număr egal de butuci de vie, fără a uita însă să şi bea numărul
consacrat de pahare de vin ... Se aduceau ofrande morţilor atât
în Joia Mare, cât şi în ziua a noua după Învierea Domnului
(Paştele morţilor sau al blajinilor), la Înălţare şi la Moşii de Vară.
Ziua de Sfântul Gheorghe era marcată de tradiţii păstoreşti tocmirea ciobanilor şi împărţirea turmelor-, iar în noaptea precedentă se aprindeau lumânări în toată gospodăria şi se ducea în
casă o găleată cu tukmir (urzică de câmp), pentru ca oamenii şi
animalele să fie feriţi de rele. Bătrânii spuneau că aceasta era
pentru ciobani şi stăpâni „ziua cu poftim!", iar de Sfântul Dumitru, la spartul stânilor, era „ziua cu sictir!", referindu-se la
tocmelile şi neînţelegerile legate de păstorit.
Nu lipseau nici practicile magice de alungare a secetei:
Ghermengiul (echivalent al Caloianului) era pregătit din ceamur
(lut amestecat cu paie), botezat, bocit şi îngropat de copii între
semănături, pe câmp, apoi dezgropat şi lăsat să plutească pe
derea (gârlă); „ ţiganele din Valea Teilor", acoperi te doar cu
găţie şi

1 Informatiile au fost culese de prof. dr. Gheorghe Mihalcea din comuna
Horia în anul 1985, de la Gheorghe Pelivan, 72 ani, Nani Marinca, 83 ani,
Dimu N. Dascălu, 62 ani, Paul Ciobanu, 34 ani, la data înregistrării.
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veneau în sat, jucând şi cântând în bulgăreşte şi în româneşte, iar mai demult, de 1 mai, două fete orfane de părinţi,
se împodobeau cu lapata (ştevie) şi umblau din curte în curte,
invocând Pipiria.1
La Stradi Rusali (Ajunul Rusaliilor), femeile culegeau pelin
şi cimbru pe care le aşterneau prin case, sub perne, „ca să le ferească de duhuri rele de cele care se văd noaptea" şi tot cu
acelaşi scop, la seceriş, în ziua de 24 iunie, se împletea o cunună
de spice şi un mănunchi („barbă"), pe care le păstrau în casă
până în anul următor. Zilele de Sfântul Petru, Sfântul Ilie şi Sfântul Foca erau şi ele respectate pentru ca semănăturile să fie ferite
de mană, „ploi rele" şi grindină şi tot atunci se împărţeau pentru împăcarea sufletului morţilor, înainte de a fi gustate, primele
fructe. La Sfânta Marie Mare, unii gospodari făceau curban ia
ipuşini (curban de sănătate) şi se dezlega mâncatul strugurilor,
după ce erau sfinţiţi în biserică şi se făceau alte ofrande.
Culesul viilor era prilej de mare petrecere în Izvoarele:
„Când începea să fie gata coaptă poama, oamenii făceau clacă:
invita finii, nepoţii, nepoatele cu găleţica să vină la cules. Da'
mai-nainte oamenii mai făcea vin din poamă timpurie şi când
începea toată lumea să culeagă făcea proba: chema pe un voinic
care să facă proba. Îi da să mănânce un berbec şi să bea o vadră
de vin la o masă (o vadră avea doosprăzece kile de vin) şi dacă
se-mbăta de nu se mai scula, asta însemna că vinu' ieste tare în
anu' ăsta, dacă nu, vinu' iera slab. Când se făcea mustu' de la
cules vin, se-mbătau şi petreceau şi oamenii ceilalţi. Moş Fotea
şi moş Iordan Dascălu ieşeau la probă!".
Când se adunau bostanii de pe câmp, prin octombrie, băieţii
îi curăţau şi-i scobeau, transformându-i într-un fel de măşti în care
înfigeau lumânări, apoi, şi-i puneau deasupra capului şi, înfăşuraţi
în cearşafuri albe, alergau prin sat strigând: „Thalassu!" ca să
sperie lumea. În fine, în seara Sfântului Andrei, se făcea filaumi
sc6rda (păzitul usturoiului), o şezătoare cu muzică şi joc, singura
îngăduită în Postul Crăciunului, presărată cu multe jocuri şi practici magice de ghicire a ursitei şi de grăbire a căsătoriei.
1 Bonjug, Nichita, op.

cit„ p. 290
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Chiar şi din simpla lectură a acestor tradiţii vechi ale grecilor din Izvoarele rezultă evidente asemănări cu ceea ce ne-am
obişnuit să numim „obiceiuri tradiţionale româneşti", de fapt,
multe dintre ele având o amplă răspândire europeană sau doar
balcanică, de aceea nu am socotit necesare comentarii şi observaţii comparatiste. Este greu de presupus că, date fiind endogamia strânsă şi conservatorismul grupului, majoritatea tradiţiilor
menţionate ar constitui elemente de aculturaţie sau asimilări ale
celor deţinute de majoritari. Sunt înclinată să cred că aici şi-a
spus cuvântul, pe de-o parte, compoziţia iniţială eleno-bulgară
a grupului, iar pe de alta, în mod hotărâtor, zestrea tradiţională
comună a ariei balcanice definită de o interesantă sinteză a valorilor precreştine şi creştine.
Comunitatea din Izvoarele, ce se declară astăzi cu tărie
greacă",
se dezvăluie ca una purtătoare a unor reminiscenţe
11
rustice arhaice perfect armonizate în modelul cultural dobrogean
care, la rândul lui, nu este altceva decât o copie la scară redusă a
celui balcanic în care diversitatea etnică, religioasă şi cutumiară
au făcut posibile împrumuturi mutuale şi arnalgamuri culturale
pe cât de fascinante, pe atât de greu de descifrat şi interpretat.
Informatori înregistraţi
în cercetările de teren (2001-2003):

Maria Alexe, 9 ani, Tulcea
Ioana Dascălu, 44 ani, Izvoarele
Nicolae Dascălu, 53 ani, Izvoarele
Niculina Dascălu, 78 ani, Izvoarele
Elena Dumitru, 82 de ani, Izvoarele
Dumitriţa-Denisa Fotea, 10 ani, Tulcea
Caliţa Gheorghe, 54 ani, Izvoarele
Ion lofciu, 63 ani, Izvoarele
Anastasia Lefter, 61 ani, Izvoarele
Ianis Lefter, 62 ani, Izvoarele
Lucia Lefter, 15 ani, Tulcea
Ana Milu, 72 ani, Izvoarele
Niculina Niculache, 52 ani, Izvoarele
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Nuntă grecească

cu fală (anii '50 ai secolului XX)

, Tineri căsători~
(mijlocul secolului XX)
115

Grup feminin în costume tradiţionale

Ploconul babei
116

Alaiul nunei în drum spre hora tinerelor neveste

Grup de colindători la o casă cu fată de măritat
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Udatul ginerelui
Însemnarea pragurilor
cu sângele corhanului

Comunitatea elenă din Alibeichioi (primele decenii ale secolului XX)
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Furatul copiilor de Sfântul Gheorghe

Udatul miresei
119

Ianis Lefter şi Ion Iofciu

Ana Milu şi Caliţa Gheorghe
Fotografii de Narcisa Alexandra Ştiucă (2001-2003)
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Comunitatea italiană din Greci
Dr. Narcisa Alexandra Ştiucă
„Acolo unde era casa lor, la Italia, era o sărăcie ... "

Cine şi-ar putea imagina astăzi că, în urmă cu mai bine
de un secol, România, aflată în plin avânt economic, era un fel
de terra promessa către care se îndreptau speranţele de câştig ale
muncitorilor sezonieri sau cele de a duce o existenţă mai îndestulată ale imigranţilor din ţările apusene?
Una din mărturiile acestui fapt este şi existenţa comunităţii de italieni constituită pe la sfârşitul secolului al XIX-lea
în Dobrogea, în vecinătatea carierelor de granit din Munţii
Mă cinului.
Făcând o comparaţie între trecut şi prezent, între viaţa lor
şi cea a înaintaşilor, Romano Fauro, fost muncitor la cariera
Greci din Munţii Măcinului, mi-a spus: „S-a schimbat acuma.
Cum este acuma în România era atuncea în Italia. N-aveau ce
munci, n-aveau unde (adică vreau să spun, meseria asta de
pietrar). Carol I a fost primu' care i-a adus aici. Acuma s-a
schimbat! Acuma vreu să să ducă mulţi la muncă în Italia.", iar
sora sa, Iduina Sachetti, nora unuia dintre antreprenori, a mai
adăugat: „Acolo unde era casa lor, la Italia, era o sărăcie ... Fă
ceau mămăligă de castagna ... Au venit că nu era de lucru în
Italia. N-am vrut să ne întoarcem, atunci, în '53, pentru că noi
credeam că e tot sărăcie în Italia. Da' după război s-au îmbogăţit
italienii. Satu' de unde au venit foarte bine arată, da' este tot
cam ca pe-aici, cume sus, la Baba-Rada: sus sunt munţi şi
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jos-aşa,

e satu'. Acolo stau mai mulţi de-ai noştri, Fauro şi
Sachetti. S-a dus cumnată-mea [Giuseppina Fauro - n.n.] acolo
prin '70, s-a dus în Italia, şi când a venit, cică: «Vai ce bine-i în
Italia! Vai ce bine-i în Italia!». Şi-un unchi al meu zice: «Zice
că-i bine! Că nu ştiu io ce-i în Italia?! ... Sărăcie! Mâncam mămă
ligă de castagna cu radiccio!. .. »." Aşadar, motivul venirii în
România pare să fi fost - cel puţin pentru pietrarii din nordul
Italiei - traiul greu, sărăcia, deşi, cum vom vedea, nu aceştia au
venit primii în localitate, ci agricultorii.
Spre deosebire de alte grupuri etnice din Dobrogea, cel de
care ne ocupăm s-a format în etape succesive de-a lungul a mai
mult de un deceniu. Imigranţii proveneau din diferite zone ale
Italiei: primii au fost bellunezii (din vestul provinciei Udine),
au urmat apoi friulanii (din câmpia sud-estică a Friolului), apoi
familii din diferite alte regiuni (Venezia, Lombardia şi Rovigo).
Astfel, conform unor date culese în jurul anului 1960, înainte
de al doilea război mondial numărul colonilor italieni din localitatea Greci era destul de ridicat: circa 120 de familii, din care
360 de lucrători la carierele din Munţii Măcin. La recensămân
tul din 1992, s-au declarat italieni un număr de 85 de locuitori
ai comunei.
Cele dintâi familii, Vals, Boro, Grigoretto şi Sachetti, au
primit cetăţenie română printr-un decret al regelui Carol I de
Hohenzollern, au fost împroprietăriţi şi şi-au construit case
aidoma celor de acasă în vatra satului, acolo unde, până către
anul 1889, locuiseră reprezentanţii administraţiei şi ai armatei
Imperiului Otoman. Singura casă rămasă mărturie a acelor timpuri aparţine familiei Vals: spaţioasă, cu două niveluri, în cel de
jos aflându-se grajdurile, zidită din piatră, acoperită cu olane şi
având în faţă un cerdac îngust cu stâlpi de lemn cioplit. O casă
pentru cei trei feciori ai familiei care, conform tradiţiei, locuiau
laolaltă cu părinţii.
Mirela Turtoi, născută Buonavetti, mi-a povestit că străbu
nicii ei au venit pe la 1890, când bunicul avea aproape patru ani;
o altă ramură a familiei a poposit mai întâi în preajma Craiovei,
venind pe Dunăre cu vaporul dinspre Austria, iar mai târziu
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s-au stabilit în Dobrogea. Familiile de agricultori şi-au întemeiat
un rost solid şi în puţină vreme au prosperat: aveau vite şi
pământ arabil, grădini şi vii, însă munceau din greu întocmai ca
şi consătenii lor români.
Tot din relatările Mirelei Turtoi am surprins câte ceva din
ceea ce aş putea numi „strategia adaptării": „La bunica acasă
venea şi preotul ortodox la Bobotează şi la Crăciun şi la nu ştiu
ce zi venea şi hogea. Treceau cu sacaua cu apă şi la fiecare poartă
se opreau şi dau o găleată cu apă. Ce semnificaţie o fi avut nu
ştiu! Ş-atuncea venea şi hogea cu ce zicea şi el acolo-n legea lui
şi-l primea şi pe el. .. La români nu intra hogea, că ortodocşii
nu-l primeau, erau foarte ... mai ales cât au ţinut pe stil vechi! ... "
Muncitorii sezonieri, „paşaportarii", au început să-şi facă
apariţia abia peste aproape un deceniu, atunci când s-au deschis
primele exploatări de granit de la Iacobdeal şi Greci. Ani de-a
rândul au locuit în „baracoanele" mizere din vecinătatea carierelor; toamna târziu, unii se întorceau în Italia. Romano Fauro
povesteşte cu emoţie şi amărăciune: „Erau case-aşa lungi pentru câte trei-şase familii. Aşa stăteau săracii, ca vai de ei! Toţi
într-o cameră! Era cam ... cam mizerabilă viaţa la dreptu' vorbind, da' ce să facă ?! ... Nu le-ajungeau cine ştie ce salariile şi,
dacă nu le ajungea, să mai ducea la domnu' patron şi să-mpru
muta şi primăvara erau lefteri! Părinţii mei mi-au spus! Aveau
copii mulţi! Aici, mai ales, la Baba-Rada, aiiii de mine!. .. într-o
singură cameră!„.". Neavând dreptul să cumpere pământ,
întrucât erau cetăţeni străini, se mulţumeau cu salariile mici, iar
femeile adăugau un mărunt venit la cheltuielile familiei confecţionând „scarpeţi", un fel de espadrile de pânză pe care le
vindeau în sat în schimbul legumelor şi laptelui.
Mai târziu, din localitatea Cataloi, au venit alţi italieni originari din Rovigo, după ce îşi încercaseră norocul ca agricultori
pe pământurile neprielnice ale Dobrogei. Deşi au fost integraţi
în grupul minoritar, totuşi au fost mereu priviţi altfel şi o
dovadă a acestui fapt o constituie denumirea care li s-a dat:
„cataloiani", un fel de stigmat al eşecului lor iniţial care le-a
anulat în ochii celorlalţi identitatea italiană şi pe cea regională
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originară:

11

Au venit pe urmă italienii din Cataloi. Erau agricul-

tori. Ăia semănau mai mult a ţigani. Erau mai zgomotoşi şi la
mai urât vorbeau ... Da' acuma în Italia sunt oameni
foarte bogaţi. Pe vremea lui Mussolini au fost duşi în jurul
Romei la desecări şi cu toate că erau din Rovigo, i-au colonizat
acolo. Le-au dat pământ, unelte, le-a mers bine şi-acuma sunt
. înstăriţi, dar să ştii că tot ăia sunt pentru că firea-i! Au plecat de
la noi de-aici din sat şi au venit în vizită cu maşini, cu tot, da' au
plecat cataloiani şi tot cataloiani s-au întors!".
vorbă,

„ Talieni ne zicem, tutti suntem talieni!"
În urma reconstituirii trecutului acestei comunităţi, am
constatat că, încă de la început, s-au structurat două tipuri de
opoziţii: cele externe şi cele interne. În prima categorie a apo~
ziţiilor, cele ce se instituie între grupul minoritar şi cel majoritar, au operat criteriile: etnic, confesional şi ocupaţional, astfel
încât se poate vorbi despre cuplurile: italieni/români, catolici/
ortodocşi şi meşteşugari/ agricultori. La rândul ei, prima pereche de opoziţii se concretizează lingvistic, vestimentar şi cutumiar, cea de-a doua şi-a găsit reflectări în sărbătorile şi tradiţiile
de odinioară, puternic marcate de relaţia cu Biserica, în vreme
ce cea de-a treia a fost valabilă numai pentru un anumit segment al grupului de imigranţi. În acest fel, s-au creat o serie de
opoziţii şi în interiorul grupului italian: paşaportari/naturali
zaţi, pietrari/ agricultori. Observăm că aici operează criteriul
economic şi profesional, de aceea ambele opoziţii s-ar putea
transcrie în italienii de sus, „paşaportarii", pietrarii care lucrau în
carieră pentru un salariu de nimic, aveau mulţi copii şi locuiau
în construcţiile improvizate de antreprenori şi italienii de jos, cei
naturalizaţi şi împroprietăriţi de statul român, care au devenit
agricultori cu stare. N-ar fi exclus ca unele valorizări negative,
precum cea a roviganilor, să fi avut rădăcini mult mai vechi, bazate pe ierarhizarea regiunilor în patria-mamă, ca şi pe statutul
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socioprofesional, acestea fiind adâncite ulterior prin stabilirea
succesivă în localitatea Greci.
Încă de la început, ambele grupuri de italieni au recurs la
medierea majoritarilor spre a-şi consolida poziţia socială şi
cea economică. Concret, pentru a ieşi din impasul endogamiei, italienii de jos au recurs, începând cu a doua generaţie, la
căsătoriile cu românii, evitând astfel mezalianţa riscantă cu
„paşaportarii" pe care îi considerau vânători de zestre o dată ce
nu se puteau bucura de privilegiul proprietăţii asupra pămân
tului. Pentru acest din urmă motiv, şi pietrarii au avut încrederea de a-şi pune destinul familiilor lor în mâinile românilor
cumpărând pe numele acestora umile proprietăţi în sat, aşa cum
a procedat familia lui Antonio Fauro: „Paşaportarii, la dreptu'
vorbind, n-aveau voie să-şi cumpere casă, pământ, nimic! Uite,
casa lu' tata nu era pe numele lui! Era la un român, un vecin casa!. .. Un om serios!".
Tensiunile din interiorul grupului s-au atenuat de-a lungul
timpului, comunitatea s-a omogenizat treptat, un moment
esenţial pentru solidarizarea acesteia constituindu-l ridicarea în
primele decenii ale secolului trecut a Bisericii Santa Lucia. Slujitorii acesteia au contribuit la luminarea credincioşilor: au organizat o şcoală confesională pentru a le da tuturor şansa de a-şi
completa puţinii ani de studiu din copilărie, seri de „rosario"
pentru adâncirea învăţăturilor creştine, petreceri şi alte forme
de divertisment la marile sărbători.

Istoria

trăită şi.povestită

Poate că mai mult decât în alte grupuri minoritare dobrogene, în cel italian din localitatea Greci, istoria cu toate capriciile
şi vitregiile ei a decis asupra destinului oamenilor, reconfigură
rii şi reconsiderării identităţii.
Istoriile de viaţă ale italienilor de astăzi explică asumarea
unei identităţi zonale: ei îşi spun „italieni dobrogeni", căci de-a
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lungul vremii s-au simţit când folosiţi drept came de tun bună
pentru păstrarea neştirbită a lmpeiiului Austro-Ungar sau p~n=
tru împlinirea aspiraţiilor fasciste ale lui Mussolini, când abandonaţi complet şi inexplicabil la discreţia forţelor totalitare
comuniste.
În primul război mondial, italienii de jos au fost chemaţi sub
arme de statul român, devenind fără voia lor adversarii propriei
patrii-mamă şi ai confraţilor lor „paşaportari" înrolaţi în armata
imperială. În schimbul devotamentului lor, au fost răsplătiţi:
bunicul Mirelei Turtei a primit pământ ca veteran al armatei
române, iar bunica lduinei Sachetti primea lunar „sostarlio" din
Italia pentru că fiul său era pe front.
Cei rămaşi acasă, în Greci, au avut de înfnmtat vicisitudini
la fel de mari, care i-au făcut să condamne absurditatea
războiului în care toţi oamenii s-au văzut târâţi fără voie.
Amintirile sunt încă vii, iar relatarea lor doare căci pare o
retrăire a primei întâlniri cu moartea: „Pina era domnişoară,
săraca, şi-a-ncărcat [tatăl ei - n.n.] un car cu boi, fetele şi le-a
dus pe unde le-a dus şi rumânii, ştii? ... Soacră-mea avea: Gigi,
Angilica, Tranquilla, Margarita, Ernesto, Nello şi unu' mic în
braţe: şapte copii aveau şi cu Pina opt şi cu Gigi nouă. (A năs
cut pe Maurizzio după rezboi, pe urmă.) Şi-ntr-o căsuţă
mică ... A, te la ditto! V-am spus parcă! Şi acolo stăteau cu toţii.
Soacră-mea tocmai desfăcuse băiţelu' să-l înfeşe, să-i dea să
sugă. Şi nu intră o schija? Auzi? Şi loveşte pe femeia care avea
fitiţa în braţe - sora lu' soacră-mea! Şi n-o loveşte de i-a luat
creierele şi ei şi fitiţei? „ . Ba da! A murit pe loc! Ce să facă
socru-meu? Repede-repede ia nişte bărbaţi rumâni (că bătrâni
au mai rămas în sat, n-au plecat). Şi-a pus repede şi făcut o
groapă acolo şi-au pus semn. Şi socru-meu a pus caru' cu boi,
au încărcat tot (copii, tot) şi-au plecat la Cerna. Ei aşa au plecat la Cerna tot în ziua aia, când am plecat noi. C-a fost ordin
să plecăm, c-aici a fost front! ... Clonţurile de la bulgari erau
spize (comme si dice? ascuţite!) şi glanţurile de la nemţi erau
rotonde. Şi noi copii le găsiam şi ne jucam! ... Ş-aici până
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încoace au fost nenorociri c-au găsit băieţii câte-o mină, câteun obuz şi-au rămas şi ciungi şi orbi! Unii au şi murit!".
Trăită cu sufletul de copil, această experienţă traumatizantă
n-a fost uitată niciodată de Iduina Sachetti, care a ajuns să
preţuiască nobleţea sufletească şi spiritul de solidaritate ale ocupatorilor bulgari: „Şi bulgarii care stăteau la noi, ofiţeru' ăla
mergea la vânătoare (aveam 6 ani, eram mică atuncea!) şi vinea
cu nişte şoşoni mari-aşa avia şi repede să descălţa ... Mamma
mia îi făcuse nişte scarpeţi şi eu repede mă duceam, îi curăţam
ghetele, îi aduceam scarpeţii„. Şi când s-a retras, s-a dus în
Bulgaria, mi-a adus o păpuşă aşa-mare! Şi-aşa o bucurie mi-a
făcut! Când o puneam jos făcea «Aaa!». Eu de atuncea primesc
cadouri! Şi-i făcusem săculeţ, o ţineam în săculeţ ... că noi eram
copii poveri, înfăşuram bucăţi de lemn şi ziceam că e păpuşă! ...
[... ] Mama a via nişte bani: strânsese ca să cumpărăm o casă
aicea şi când am ajuns la Cerna mama scotea ca să să ducă să
cumpere mălai. Bulgarii ne-au dat mălai să facem mămăliga şi
noi aviam salam. Am stat o săptămână acolo, printre machidoni. Că mamma mia a fost rănită, i-a intrat o schija în picior.
Ooo! S-a umflat, era infecţie mare acolo! Şi un doctor, tare cumsecade doctor a fost, un militar bulgar, acolo la Cerna a îngrijit-o,
a operat-o şi a pansat-o. Vinea în fiecare zi s-o vadă, şi-i dădea
din porţia lui ca să se întărească! Bun om a fost doctoru' ăla!".
Pe la sfârşitul anilor '30, statul italian a întemeiat o şcoală
pentru copiii „paşaportarilor" la care însă cei naturalizaţi nu
erau primiţi. Profesorii, manualele şi întreaga dotare veneau
din Italia şi tot acolo îşi petreceau vacanţele, în tabere paramilitare, copiii din Greci. Rosita Bertig şi Romano Fauro au vizitat
patria bunicilor lor când au fost „înrolaţi" în detaşamentele
de „barilla": „În tabără am fost la Lago di Commo acolo-n sus,
înspre Elveţia. Am luat-o de la Napoli cu trenu' (de-atuncea
mergeau electric, din '38!). Profesorii erau acolo! Fanfară! Am
avut uniforme: astea de la munte erau cu pantaloni negri, asta-n
sus [bluza - n.n.], albastră şi-un fes negru ca la turci. Care erau
la mare, avea asta de marinar tot aşa, negru şi pantalonii albi.
Barilla le zicea! Asta-i un fel, cum să zicea-nainte?! ... străjerii,
127

pionierii. Era tot un fel de propagandă-aşa, sigur că era!".
Impresia pe care aceste experienţe au produs-o asupra italienilor ce trăiau în Dobrogea de două generaţii a fost foarte puternică, însă, pe lângă amintirile evocate, ei sunt capabili să
aprecieze demersul guvernului fascist mai întâi ca pe unul propagandistic şi abia după aceea ca pe unul ce avea în vedere grija
faţă de diaspora italiană.
Desigur că această opţiune a statului rnussolinian a creat o
oarecare tensiune în sânul comunităţii, întrucât nici italienii de
jos nu renunţaseră la emblemele lor definitorii: limba, confesiunea, tradiţiile. Faptul că accesul la educaţie era permis numai
celor ai căror părinţi (atât tatăl, cât şi marna) erau cetăţeni italieni a creat celorlalţi membri ai comunităţii un adânc sentiment
de frustrare, dar nu i-a făcut niciodată să renunţe la propriile
valori şi la coeziunea deja instaurată, la acest fapt contribuind
în mod decisiv preoţii care au slujit în parohie, chiar dacă nu
erau de aceeaşi etnie. Beneficiarii acestui demers educativ al statului italian au avut şansa de a-şi însuşi limba italiană literară,
istoria şi geografia patriei de origine, dar, cum posibilităţile materiale ale familiilor erau extrem de reduse, nu au putut urma
decât ciclul primar. După această încercare, comunitatea nu a
mai solicitat niciodată studiul limbii materne în şcoală, aşa încât
idiomul vorbit astăzi în localitate este acelaşi amestec de friulană, română şi billurnata pe care l-au moştenit de la străbunicii
şi bunicii lor.
Ultimul război rnodial a scindat iar pentru câţiva ani comunitatea: înrolaţi în armata română aliată la început a Axei, italienii naturalizaţi au sfârşit, ca şi taţii lor, prin a lupta împotriva
Italiei şi consătenilor lor înrolaţi ca voluntari. Povestea lui
Pierino Sachetti mort pe frontul de Est, la Ivanovska, în 1942, mi
s-a părut emblematică pentru destinul crud al acestui grup aflat
mereu între „aici" şi „acasă": „Şi a făcut 7-8 luni (dacă a făcut!)
instrucţie. Au plecat patru tineri cu paşaport şi dacă Italia era
aliată cu Germania, i-a chemat mai devreme. Unu' a luptat în
Abisinia (că şi acolo era război), doi au stat acasă (au avut
noroc!) şi pe frate-meu l-au trimis în Rusia. A făcut 3-4 luni de
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pregătire şi

pe urmă l-a trimes în Rusia la vânători de munte.
N-a mai venit înapoi. A scris ... a scris ... Pe urmă, odată n-a mai
scris şi a fost dat dispărut. Dispărut a fost! La Cotu' Donului a
dispărut! Da' cu el acolo era unu' şi şi pe el l-a chemat. (Avea
Dante al meu un an, că l-a luat Rino în braţe şi-a-nceput să
plângă!) Da! În '42 a plecat. În anu' ăla a plecat şi-n anu' ăla a şi
murit! ... Şi scria el: «Mamma, m-am întâlnit c-un prieten bun
din Romania şi când ne cheamă pe-acolo general sau ce e, nu
ştie să vorbească talieneşte şi-l ajut io!». Şi ei acolo şi-au pus
adresele: dacă moare el şi dacă moare celălalt să anunţe dacă a
dispărut. Şi el ne-a scris ce i-a spus fratele meu când o fi să
moară, ce să-i spunem marnei, lu' papa. Şi ne-a scris: «Fiul dumneavoastră a murit chiar de Ajunul Crăciunului. A fost lovit la
gât şi a sângerat mult.». (Că fratele meu ne-a scris: «Marnrna, să
nu mai dea Dumnezeu război! Măcel, nu război e aici!»)".
Istorisirilor cutremurătoare ale Iduinei Sachetti li se adaugă
precizările fratelui său, Romano Fauro: „Toţi ceilalţi îşi băteau
joc de el: unde era mai greu, acolo îl vâra: «Dom'le, da' eşti voluntar, dom'le! » (da' ei îl declarase voluntar, îl chemase sub
arme în Italia!)". Rino nu se simţea „unul de-al lor", un italian
veritabil, atâta vreme cât participa în mod impus la război, fără
a înţelege sensul luptei împotriva patriei de adopţie, iar camarazii lui îl socoteau inferior pentru că era cetăţean italian într-o
altă ţară. Abia în tovărăşia „unuia ca el" (un italian stabilit în
Iaşi ori în Craiova) a fost în largul lui, nu s-a mai simţit înstrăi
nat, în vreme ce militarii italieni au rămas pentru el „ceilalţi".
Mărturie a sacrificiului lor stă astăzi monumentul ridicat
în centrul comunei ce poartă încrustate deopotrivă numele
românilor şi cele ale italienilor, atât ale celor căzuţi pe frontul
de Est cât şi cele ale eroilor ce au ajuns până la porţile Berlinului. Alături de acesta, un crin uriaş de granit a fost ridicat
de către unul dintre cei ce au făcut din meşteşugul tăierii pietrei o artă, G. Savioli, dedicându-l memoriei celor ce şi-au pierdut viaţa în carieră, fie ei italieni ori români.
Instaurarea regimului comunist a adus o altă schimbare în
viaţa „paşaportarilor", pe cât de absurdă, pe atât de radicală:
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printr-un decret al Consiliului de Stat emis în 1953, toate persoanele aflate pe teritoriul României au fost declarate cetăţeni
români. Aşadar, fără a le fi acordat vreodată un privilegiu,
tratându-i mereu ca pe nişte străini, statul român îşi permitea să
le ia ceea ce primiseră prin naştere. Unii dintre muncitorii de la
carieră plecaseră deja înainte de izbucnirea războiului, însă
foarte mulţi îşi întemeiaseră un rost prin mijloacele despre care
am vorbit deja. Aveau case cu grădini şi gospodării, fiii lor
urmau şcoli româneşti, depăşind cu mult pragul celor câteva
clase urmate cândva de bunicii şi părinţii lor, căci nu mai erau
siliţi să intre în carieră de la vârste fragede, aşa că au ales să
rămână în Dobrogea.
Scrutând condiţia ambiguă a italienilor, Remo Bertig mi-a
spus: „Era şi bine şi rău să fii italian paşaportar şi tot la fel să fii
agricultor. Italienii cu paşaport aveau şcoala lor, cu profesori
din Italia, cu cărţi şi cu cantină. Vara mergeau în tabără în Italia
pe cheltuiala statului italian. Noi, dac-am renunţat la cetăţenie,
am umblat la şcoala românească (ei, acolo, trei-patru ani, că te
lua tata de mic la carieră!). Făceam armata pentru români, nu
pentru Italia, şi mamele ori soţiile nu primeau, ca la italieni,
stipendia ... Pe urmă, când au venit comuniştii, pe toţi ne-au
aranjat: nouă ne-au luat pământu' şi lor cetăţenia!". L-am întrebat apoi de ce nu s-au repatriat, iar răspunsul dat cu o sinceritate emoţionantă mi-a dovedit ataşamentul lor pentru aceste
locuri: „Pentru că aici este patria noastră. Italia nu ne-a mai
vrut, dacă n-a făcut nimic să ne păstrăm cetaţenia, n-a mai avut
nevoie de noi, nu? Aici aveam case, gospodării, familii. Aici
sunt îngropaţi părinţii noştri!".
Acelaşi răspuns l-am primit de la unul dintre italienii care
m-a rugat să nu-i dezvălui identitatea, după ce mi-a relatat
experienţa umilitoare a unicei sale vizite prin anii '90, în patria
de origine: „La ce să ne întoarcem în Italia? Italia nu ne-a mai
vrut, nu i-am mai trebuit, odată ce n-a făcut nimic să îndrepte
lucrurile! Şi acum câţiva ani, când mi-am vizitat rudele, carabinierii m-au ţinut ore în şir în vamă să mă întrebe cu ce gânduri mă duc la ei. M-am simţit umilit. Parcă eram cerşetor! Alţii,
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români cu vize de excursionişti, dar care căutau muncă la
negru, au trecut fluierând, iar eu ... Le-am spus: «Rămâneţi voi
în patria voastră, eu mă întorc acasă! N-am venit decât pentru
câteva zile să văd pământul bunicilor mei, nu vă cer nimic!
Nu vreau să rămân aici, fiţi fără grijă!». (Şi dac-aş fi vrut, ce era?
Nu era ţara de unde plecaseră ai mei?!) Şi în câteva zile m-am
întors: chiar m-am întors acasă, n-am mai vrut s-aud nimic!".
Italia e doar „a lor", a italienilor care n-au părăsit-o niciodată? Desigur că nu: în inima lor, italienii din Dobrogea, ca toţi
cei rispiţi pe întreg mapamondul, simt şi trăiesc italieneşte, sunt
animaţi de dragostea pentru acest tărâm al soarelui, artelor şi
istoriei, doar că ... doar că cei din Greci au simţi de mult prea
multe ori că această dragoste nu este împărtăşită şi, cu sinceritatea caracteristică, declară acest lucru.
În mod evident, asemenea întâmplări au putut genera în
sufletul oamenilor derută şi sentimente contradictorii: s-au
simţit pe nedrept trădaţi, marginalizaţi, după ce, de-a lungul
timpului, au fost utilizaţi şi exploataţi. Oaza de latinitate întemeiată la poalele munţilor tociţi ai Măcinului nu s-a destrămat,
cu toate că, adesea - mi-au spus interlocutorii mei - i-au încercat mânia şi revolta: „Nu putem uita cine suntem, nu putem
renunţa la limba noastră, la amintirile noastre, la felul de viaţă.
Rămânem italieni oricât de puţini am fi!".
Nici chiar după Revoluţia anticomunistă din 1989 ei nu au
căutat să speculeze deschiderile nou create: câţiva s-au mulţu
mit să-şi viziteze pentru un răstimp scurt rudele mai apropiate
sau mai îndepărtate, să vadă aşezările din care au pribegit
străbunicii şi doar foarte puţini să revendice statului italian
oarecari drepturi civice. Poate este greu de crezut, dar din comuna Greci sunt infinit mai puţin tineri care muncesc în Italia
faţă de sutele de aşezări rurale din România. Urmaşii pietrarilor de altădată, ca şi cei ai agricultorilor naturalizaţi, au făcut
studii superioare şi s-au stabilit în marile oraşe, ori au părăsit
Bătrânul Continent.
·
Cred că se poate vorbi în cazul lor, ca şi în cel al altor grupuri
minoritare trădate sau, dimpotrivă, disputate de autorităţile
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statale de-a lungul timpului, despre predominanţa 1inei
identităţi zonale în faţa celei etnice şi civice. Jocul eţspru al
identităţilor le-a fost când sugerat, când impus, revendicarea
apartenenţei la zona de adopţie arătându-li-se ca o alter11ativi\
a supravieţuirii.
Aşadar, dacă în adâncul spiritului lor ei se simt italieni„
ataşamentul faţă de ţinutul şi ţara de adopţie este o realitate de
necontestat reflectată în opţiunile politice, sociale şi economice.
Unii spun că „s-au românizat", adică s-au lăsat asimilaţi de
români, alţii, nuanţând lucrurile, că s-au integrat în modul cel
mai firesc punând aceasta pe seama afinităţilor şi a fondµlµi
genetic comun: „Suntem latini cu toţii, nu? Ne-am înţeles de la
început cu românii că vorbim cam la fel. Am dus-o bine aici,
între români, că prea mult ne-am iubit şi prea bine ne-am înţe
les!" - mi-a spus Giuseppina Fauro drept răspuns la obsed~ta
mea întrebare privind părăsirea Dobrogei.

Viaţa

în stil italian

Mi-am propus, pentru a înţelege mai bine trecutul italienilor din Greci şi a cunoaşte mai profund spiritul lpr, si\
redescopăr împreună cu cei de astăzi farmecul vieţii de altădată.
Farmec l-am numit eu, atrasă în mod evident, dar nedefinit, de
acest grup caracterizat prin optimism şi vitalitate, printr-un fel
de a fi, romantic prin excelenţă şi tumultuos. Am văzut mai
apoi că lucrurile nu stăteau chiar aşa, că, dincolo de acest aspect,
viaţa bunicilor şi străbunicilor lor fusese nu arareori împovărati\
de muncă şi lipsuri, aceeaşi luptă îndârjită pentru câştigarea a
încă unei felii de timp ...
Relatările mi-au demonstrat cum operau opoziţiile din interiorul grupului, cât de adânci erau contrastele şi, abia după ce
am primit o seamă de detalii, am înţeles că tocmai mecanismul
lor de diferenţiere, destul de târziu estompat, a contribuit la
apropierea de localnicii români.
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Modelul unei familii italiene de agricultori nu se deosebea
radical de cel al uneia de muncitori de la carieră şi, aş îndrăzni
să spun, nici de etica familială a epocii: autoritatea paternă
echilibrată de rolul covârşitor de important al mamei, distribuţia riguroasă a sarcinilor casnice asigurau ordinea şi perpetuau tradiţiile, chiar în condiţiile existenţei precare şi ale unei
progenituri numeroase. Totuşi, bunăstarea îşi spunea cuvântul:
dacă fiii italienilor de jos aveau un acoperiş deasupra capului, fie
în casele spaţioase, construite de părinţi pentru mai multe
familii, fie ridicate de ei înşişi cu sprijinul părinţilor, iar fiicele
beneficiau de dotă, iar după moartea acestora primeau o parte
din pământuri, cei de sus îşi urmau părinţii în carieră încă de pe
când erau doar nişte copilandri, continuând viaţa apăsătoare şi
precară şi oscilând între locurile natale şi cele de adopţie, niciodată siguri pe viitorul lor.
În casa familiei Vals trăiau laolaltă trei cupluri: părinţii şi cei
doi feciori căsătoriţi. Aveau pământuri a căror cultivare cădea
în sarcina bărbaţilor, dar vacile de lapte şi prepararea untului şi
a renumitului formai (caşcaval), grădina şi rânduiala casei erau
toate în grija femeilor. Ziua de muncă începea vara în revărsat
de zori şi sfârşea mult după asfinţitul soarelui; în serile lungi de
iarnă muncilor de peste zi li se adăugau şezătorile familiale
ţinute în grajdul de la parterul casei, unde femeile torceau şi
coseau, alegeau pene ori desfăceau porumb, iar bărbaţii stăteau
la sfat ori jucau o partidă de contillio în faţa unui pahar de vin şi
a unei farfurii de crostui (minciunele).
Sus, în colonia de muncă, familiile împărţeau baracoanele
comune, trăind din puţinul venit al bărbaţilor şi din mărunţişul
adunat de femei din vânzarea scarpeţilor. Cu o bucată de pâine
ori chiar de mămăligă rece şi cu una de salam de casă puse în
boccea, muncitorii urcau de cu noapte în carieră unde lucrau
până la istovire; acasă, femeile îngrijeau copiii, preparau o cină
sărăcăcioasă şi aşteptau căderea serii. Cum se vedea viaţa lor de
jos, din cartierul celor mai înstăriţi? O viaţă fără griji şi fără
responsabilitate, dusă de azi pe mâine, un fel de dolce far niente
ce scinda comunitatea: „Balurile se făceau acolo sus; cei de jos
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nu se amestecau cu pietrarii: erau mai cu stare. Cei de sus mal
mult petreceau şi iama nu aveau ce mânca! Aveau copii cu
droaia. Cei de jos erau gospodari." Sunt, desigur, observ1:1ţH pur
subiective, căci realitatea era cu totul alta, iar dacă, poate, petrecerile erau mai numeroase, aceasta era de bună seamă o formă
de compensare, un mod aparte de alungare temporară a grijilor
apăsătoare ale traiului nesigur şi mizer.
Am observat că, în afara mărcilor consacrate ale identităţii limba, confesiunea, tradiţiile familiale şi cele comunitare - italienii pun accentul pe încă două aspecte pe care, la o privire
superficială, le-aş fi ignorat: alimentaţia şi vestimentaţia. Acestea însă au slujit, în conversaţiile purtate, la o definire a grupului
în raport cu majoritarii, dar şi la susţinerea opoziţiilor interne.
Pe de o parte, italienii îşi propun să găsească puncte
comune cu românii în privinţa preparatelor tradiţionale, pe de
alta, par să accentueze întotdeauna asupra elementelor specifice. Este vorba mai curând de afirmarea unor calităţi de buni
gospodari, calculaţi şi echilibraţi, a unui savoir etre în stil tradiţional italian, ce le asigura, pe lângă individualitate, un echilibru şi un prestigiu de necontestat.
„Porcul de Crăciun" şi „mămăliga", iată două preparate pe
care noi, românii, le socotim emblematice pentru civilizaţia
rurală: unul este animalul sacrificial prin excelenţă, simbol al
belşugului şi al sărbătorii, celălalt, o hrană umilă, generatoare
de porecle şi maliţiozităţi. Tăierea, prepararea şi consumul porcului de Crăciun nu aveau pentru italieni semnificaţiile festive
şi sociale respectate de români, de aceea le era foarte greu să
înţeleagă „risipa" acestora: „Ştiu că vecinii români tăiau porcii
în ajun de Crăciun şi aveau cheleru' (ştii ce-i cheler, nu?), la moş
Gavrilă, care a purtat şalvari. .. (io l-am cunoscut cu şalvari
turceşti cum au purtat bătrânii!) ... şi avea cheleru' şi tăia porcu'
şi-l punea aşa pă masă! Şi toată noaptea de Crăciun să ducea,
tăia (că avea colindători) şi prăjea. Până la Bobotează el nu trebuia să mai aibă porc! Ultimu-ultimu' din sat ... cât l-au scăr
mănat până l-au trecut la stilu' nou! ... Au reuşit să-l aducă la
biserică la 10 ani după ce s-a trecut la stilu' nou. El 10 ani n-a
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tăiat

porcu' pe stil nou, când să tăia, el îl tăia tot pe stil vechi.
Şi-avea familie: avea un fecior care avea la rându' lui 11 copii
şi. .. ţi-nchipui! Copiii ăia vedea la toţi că s-a tăiat porcu' şi ei
nu mâncau! Bătrânu' era capu' familiei şi nu admitea! Şi-n
fiecare an, îl chema la Patriarhie şi-l hărmăleau bine, da' n-a
vrut! Până când unu' dintre ei - că erau mai mulţi care încercau [să-l convingă - n.n.] - i-a zis: «Moşule, orice-ai face dumneata, mai poţi să întorci Dunărea înapoi să se ducă de unde
vine? Şi-atuncea de ce vrei dumneata, când vezi că s-a dus pe
calea asta, de ce vrei dumneata să te-ntorci înapoi?». Singuru'
motiv care l-a făcut să renunţe a fost ăsta; ş-a venit înapoi şi
n-a mai zis nimica! Urma să vie Ignatu': «Tăiaţi porcu'! Mâine
tăiaţi porcu'!». Ăia au rămas înlemniţi: «Ce-o fi cu tata de-a zis
asta?!». Acu' veneau şi ceilalţi bătrâni, ăilalţi care mai rămă
seseră pe stil vechi: «Ce-ai zis? Ce ţi-a zis? Ce-ai făcut?». «Duceţi-vă acasă şi tăiaţi porcii şi lăsaţi-mă! » Şi târziu au aflat ei
cum au reuşit ăia cu cursu' Dunării să-l convingă! [... ] În
schimb, ai noştri aveau până vara, cu toate că-l tăiau înainte.
După venirea comuniştilor, au devenit mai maleabili, au adoptat mai repede unele lucruri."
Relatarea Mirelei Turtoi m-a ajutat să văd cu ochii înaintaşilor ei, ca într-o oglindă patinată de vreme, imaginea pe care,
lombarzii şi bellunezii de acum un veac şi mai bine şi-au fău
rit-o despre localnicii pe care i-au aflat în Greci: conservatorismului românilor manifestat prin obiceiuri, aspect exterior, mod
de viaţă şi raporturi cu lumea păreau de neînţeles. Lumea
mergea înainte, iar ei nu pricepeau acest lucru decât cu greu! par să spună povestitorii de astăzi. „Venirea comuniştilor",
despre care am arătat că a fost momentul uniformizărilor şi al
deposedărilor, i-a solidarizat pe italieni între ei, dar şi cu localnicii români. Aceştia au încetat să mai fie „risipitori", au devenit
mai „maleabili", de fapt, au renunţat silit la opulenţa cerută de
timpul festiv, învăţând de la talieni să prepare şi să conserve
porcul ce devenea din jertfă sărbătorească, o provizie parcimonios păstrată şi repartizată de-a lungul lunilor până către ieşirea
din primăvară.
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„Porcul de Crăciun" la italieni se tăia încă înainte de Santa
Lucia, întrucât prepararea lui cerea câteva săptămâni. Din
carnea bună de tocat, amestecată cu grăsime şi uneori cu una
mai slabă de viţel, bine sărată şi pipărată, căci „alb de sare şi
negru de piper, niciodată nu se strică!", se prepara salamul italian ce se consuma până în miezul verii. Din muşchii de pe
spate, după o reţetă complicată, se prepara ossacol, o delicatesă,
un fel de muşchi file; cataloianii aduseseră din Rovigo o specialitate numită jampone (şoriciul piciorului era umplut cu tocătură
de came, ceva grăsime şi mirodenii şi apoi afumat), iar pentru
înnobilarea fierturilor se conserva mujetu (un fel de tobă făcută
din cartilagii şi alte părţi ale capului, bine sărate şi condimentate). Detaliile unora dintre interlocutoarele mele aproape că îi
transformă pe italieni într-un fel de eroi civilizatori: „Făceau din
toate zarzavaturile mâncare! Că românii noştri de-aici, la-nceput
au râs că mâncau aia, că mâncau aialaltă ... da' pe urmă au luat
multe de la italieni. Ciorba de fasole era ciorbă de fasole, borşu'
de cartofi era numai de cartofi: pe urmă au învăţat de la italieni
să pună şi ţelină şi zarzavaturi. Ciorba era dulce: ciorba acră e
mâncare turcească! Borşu' târziu l-au folosit italienii! Mai târziu,
au adoptat şi mâncărurile româneşti: sarmale, ciorbe acre. Nu
se punea varză la murat: varza se păstra iarna cu rădăcină în
pivniţă; se puneau murături asortate (ardei, vinete împănate).
Carnea să mânca cu rost la italieni: iarna să mânca porcu',
primăvara să mânca miel, în timpu' verii să mânca vită."
Până şi mămăliga italienilor era altfel: mai dospită, mai gustoasă, mai consistentă, iar românii nu încetau să se mire, ba
chiar cereau reţeta: „Mămăliga te vedea Dumnezeu dacă-ţi
era foame până o fierbeai! O oră trebuia să fiarbă! Trebuia tot
timpul amestecată! Nu era chiar vârtoasă! Fiartă trebuia să fie!
Puneau ceaunu' pe sobă şi mălaiu' se pune aşa, încet ... ca la
mămăliga pripită şi se mestecă ... şi se mestecă„. Nu lăsa să
fiarbă cum lăsa românu' (nu ştiu acuma cum o mai fi!)! Asta
stătea acolo şi mesteca mămăliga o oră! Mama, tata erau italieni.
O soră de-a ei era căsătorită cu un român. Când venea: «Mai ai
de mestecat la mămăliga aia?». «Ce, vrei să ţi-o dau crudă?!»
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«Da' las-o-ncolo, că eu acasă n-o mai mestec atâta, c-am învăţat
de la soacră-mea: îi trag trei mestecături şie gata! ». Eu asta am
înţeles-o de-abia târziu. Eram mare, era în '47, în timpul foametei, când era sărăcia ... Veneau din judeţul Constanţa cu grâu, cu
porumb, aducea ... Şi tata lucra în piatră, lucra tăvăluge (treierau cu ele!) şi pietre de moară, râşniţe de mână ... şi cetăţeanu'
ăsta care a venit cu grâu' ... (tata era după piatră) şi mama, pe la
doosprăzece zice: «Mai stai, că mai pe seară vine. Dacă nu, mai
stai o noapte!». Şi aveau bucătăria aia mare, deschisă, şi mama,
nu ştiu ce mâncarea aveam, că a făcut mămăligă. Ş-a mestecat-o,
ş-a mestecat-o ... Şi cetăţeanu' ăla stătea aşa ... n-a zis nimic!
Ş-a mestecat mama mămăliga, ş-a răsturnat-o ş-a mâncat-o şi
pe urmă a zis: «Doamnă, nu vă supăraţi, da' am să vă rog ceva:
să-mi daţi o bucată de mămăligă să duc nevesti-mi!». «Păi vă
fac mâine alta dacă v-a plăcut, că noi când e rece nu mai
mâncăm! Da' de ce?» «Păi, zice, ce i-aţi pus înăuntru? Că io
n-am văzut că i-aţi pus ... numa' mălai! ... Ce i-aţi pus de-i aşa
dospită, aşa ... frumoasă? Spuneţi-mi să-i spun şi iola nevastă
să-mi facă şi mie mămăligă de-asta!» «Primu' lucru pe care să
i-l spui. .. ai văzut cât am mestecat? ... s-o mestece o oră şi pe
urmă mămăliga o să fie bună!»."
Aşadar, românii, „mămăligari" recunoscuţi, învăţau de la
italieni să fiarbă mămăliga! Mă aflam din nou în faţa unei percepţii subiective ce se limita strict la traiul unei familii suficient
de înstărite încât să-şi permită, în acei ani de cruntă foamete, să
găzduiască un drumeţ, ba chiar, a doua zi, să arunce mămăliga
atât de meticulos pregătită doar pentru că „rece n-o mai mâncau"! Ştiam asta foarte bine căci, aşa cum am arătat deja,
„mămăliga de castagna" era întruchiparea sărăciei de acasă, din
satele Friolului. Mai aflasem că pietrarii n-aveau adesea bani de
pâine şi atunci nevestele le puneau în bocceaua cu care mergeau
în carieră mămăliga de la cina precedentă şi că, de teamă că acasă copiii nu se vor fi săturat din minestra de la prânz, taţii „mâncau cu economie", păstrând câţiva dumicaţi pe care-i aduceau
seara în colonie ca să nu spună cei mici „că au venit cu mâna
goală" ... Apoi, răscolind prin albumele şi prin amintirile de
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familie, am descoperit că foametea fusese atât de mare încât în
'47, de primăvara până toamna, mai multe familii au plecat să
muncească la Sebiş, Nădălbeşti, Susani şi Vârfuri, în judeţul
Arad. Într-o fotografie, italienii ale căror poveşti le depănau
gazdele mele se arătau falnici în costumele zărăndene împrumutate de la baci Sică şi nană Brânduşă, ca să aibă o amintire
înainte de a pleca acasă, la Greci.
Ştiute mai mult din povestit, întrucât era mult prea mică
pentru a-şi aminti de la sine ceva, povestirile Valentinei Algiu
(născută Sachetti) dau o concreteţe aproape tragică întâmplărilor acelor ani, cu toate că trecerea timpului şi raportarea la
vârsta paradisiacă a copilăriei le conferă contururi idealizate:
„În '46-'47 ajunsese un milion o franzeluţă uite-aşa! Cam cum
sunt batoanele acuma! Şi veneau de la Brăila aici la monument:
mai mult mălai erau, nu ştiu dacă aveau făină! Aşa lipsă era!
Unii aveau saci de bani, noi n-am avut să schimbăm cât s-a
schimbat! Şi totuşi. .. Noi am stat mai bine, că un an înainte
făcusem nişte vin şi l-am păstrat şi, pe primăvară, am dat vinu'
şi ne-a dat mălai, grâu„. Veneau ei aicea, că aicea, în baltă, să
făceau. [„.] Mai veneau care erau săraci să le dai şi-ţi venea
să le dai, da' te gândeai că rămâi şi tu fără, că era ca o raţie! ...
Primu' an a fost secetă că nu s-a făcut nimic: nici grâu, nici
porumb, nimic! Al doilea an, la fel. Da' pe urmă a început ploaia
ca acuma [în 2003 - n.n.]. Când era porumbu' aşa, a-nceput
ploile şi s-a făcut porumb şi dovleci şi fasole. Şi porumbu' ăla a
mai salvat populaţia. Mălaiu' era în floare! Mămăliga coaptă!
Mălăiaş îi ziceam, îl alintam aşa, că ne hrănea! ... Mie şi-acuma
mi-a rămas în minte mămăliga cu gem de prune! Pepeni s-au
făcut şi făceam miere de pepeni. Aducea căruţa de pepeni acasă,
îi curăţam, avea tăvi mari aşa, se fierbea miezu' ăla aşa ca să să
moaie şi pe urmă să dădea prin sita (nişte ciururi speciale), să
rămână sămânţa, ştii? ... Şi rămânea numa' zeama. Şi punea
zeama aia în nişte tăvi mari aşa (rămase de pe la turci, cred eu!)
şi să fierbea zi şi noapte până să făcea miere de pepene! Ca un
fel de peltea!".
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Între felurile rustice de altădată se mai păstrează încă
amintirea salatei de radiccio (cicoare) culese de bătrâni din
muşuroaiele de cârtiţă de pe câmp şi preparată cu oţet şi untură
fierbinte, a castanelor coapte, nelipsite de la orice petrecere, precum seminţele de dovleac şi floarea-sorelui la români, dar şi a
boabelor de porumb fiert ce se mâncau cu plăcere în serile de
iarnă la şezători. I-am întrebat dacă italienii de demult ţineau
post şi răspunsul a fost surprinzător: postul era post! Postul
Mare, al Paştilor, precum şi cel al Crăciunului, Adventul, erau
respectate de bătrâni. Peste an, posteau zilele de luni şi vineri.
Hrana lor cotidiană sublinia decalajele sociale: italienilor de
jos nu le lipseau niciodată laptele, untul şi pâinea de casă de la
nici un mic dejun, în vreme ce în colonie „ ... Dimineaţa sciu, ne
da mama supa grujata. Cum e asta: se pone untura la încins şi
se ... comme se dice? ... căleşte farina până se rumeneşte ca halvaua e poi se pone apa rece până se dizolvă şi pe urmă se fierbe
bine şi se mănâncă cu pâine. Neîndulcită, aşa ... fără altceva. Se
spunea «laptele italienilor». Asta era, dacă ei n-aveau vacca paşaportarii!".

„Talienii nu prea fac mâncare mult, nici nu mănâncă aşa
mult" - mi-a spus la prima întâlnire Iduina Sachetti, descendentă a unei familii friulane de pietrari. Într-adevăr, mâncărurile
erau simple, preparate mai cu seamă din legume: minestra (supă) de fasole, minestra de cartofi, toccio (tocană de legume cu
carne), noccio di pattate (găluşte de cartofi) şi rizotto (pilaf cu
legume). Prin contrast, felurile gătite în familiile agricultorilor
erau pe cât de consistente, pe atât de elaborate, contrazicând
parcă povestirile bătrânilor despre lipsurile din locurile natale:
„Ei au plecat de-acasă de sărăcie: că n-aveau aşa şi nu pe dincolo! Ei, bine, au venit în România. Românii aveau şi vacă şi
oaie şi. .. aşa! dar ei vindeau toate ouăle, ei nu le mâncau! Ăştia,
săraci aşa, ca să facă o supă, trebuia să aibă aşa: un kilogram de
carne de vită şi o găină. Ca să facă trei farfurii de supă! A dracului sărăcie au mai avut! Da' de unde ştiau, dacă erau aşa
săraci? La supă puneau, când era fierbinte în farfurie, ş-un pahar de vin alb, ş-un ou care să-nchega! Dacă făceau paşta şuta 139

acuma o fac mai din sărăcie! - da' -nainte, mai ales la nunţi, tăiau
găinile, le fierbeau zdravăn în supa aia şi tot acolo se fierbeau
pastele, în zeama aia şi tot ficatul, rânza, măruntaiele erau date
prin maşină şi făcut sosul pentru paşta şuta. Acum e prea târziu
să-ntrebi: da' cum, Doamne iartă-mă, ştiaţi să faceţi toate astea,
dac-aţi fugit de sărăcie?!".
Se poate spune că unele preparate aveau valoare ceremonială şi confirmau păstrarea tradiţiilor de către întreg grupul.
Fritole (nalangâte sau gogoşi dospite) se pregăteau la Crăciun
atât pentru colindători, cât şi pentru masa familială, ca şi frizz<Jle
sau pan de fritte (pişcoturi cu jumări de porc), cu platouri mari
de crostui (minciunele) erau aşteptate alaiurile cte mascaţi la
Ultimo de carnaval (Lăsatul Secului), în noaptea de Ajim a Cră
ciunului, înainte de messa solemnă, toată familia gusta baccala
(batog afumat de peşte din Dunăre) cu castane sau cartofi copţi,
iar de la ospăţul comunitar de la Santa Lucia erau nelipsite
broaştele pane. Foarte apreciate de italieni, acestea din urmă
le-au atras, la început, etichetări ironke din partea românilor,
pentru ca mai apoi să le adopte şi ei: „Păi. .. Să ctu~flau ai no~tri
să prindă broaşte. Trebuia să plece cu sculele dfl prins broaşte
ascunse ca să nu-i vadă românii, că era jale mare! Eheiii! Broscari! Din broscari nu ne scoteau! ... Acuma, după o perioactă cte
timp veneau nişte băieţi şi-mi aduceau broaşte că nu mai avea
cine ... Aştept io într-o iarnă, aştept, şi nu mai vin. Mă-ntâlnesc
cu unu': «Da' tu, măi, nu-mi mai aduci broaştele?». «Eheiii! Da'
ştii c-am dat de gust?! La ce să ţi le mai aduc?!. .. Acu' le mănânc
io! »Acuma mănâncă mai toţi.".
Felul de mâncare nelipsit până azi de la mesele festive este
paşta şuta, tăiţei de casă fierţi şi amestecaţi cu came tocată cărora
li se adaugă sos şi salvie. Este, aşa cum am putut remarca, un fel
de emblemă gastronomică tradiţională pe care au adoptat-o şi
româncele însă, spun gospodinele de azi, Jor nu le ies aşa bune,
că nu ştiu chiar toate secretele" ... Cât despre pandoro sau pan.frutto şi pizza, specialităţi ce i-au făcut celebri pe italieni în lumea
întreagă, răspunsurile au fost de-a dreptul uimitoare: bunicile
şi străbunicile nu făceau aşa ceva, fie că nu ştiau, fie că nu îşi
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pemiteau. Târziu, una dintre soţiile italienilor, o unguroaică, a
adus reţeta în sat şi „pentru asta a avut de pătimit că toată
lumea o chema ba la Crăciun, ba la Paşti să frământe". În locul
cozonacilor, italiencele preparau nişte colaci mai bine dospiţi,
unşi cu ou şi presăraţi cu zahăr: la Crăciun, în formă de soare,
iar la Paşti, în formă de pasăre.
Cei dintâi aşezaţi în Dobrogea se distingeau printr-o vestimentaţie ce aducea în satele româneşti - încă marcate de rusticitate şi conservatorism - moda oraşelor europene de la sfârşitul
secolului XIX. Bărbaţii erau eleganţi şi stilaţi: nu ieşeau pe stradă
fără pălărie, iar la petreceri nu le lipseau gulerele tari şi papioanele. Femeile purtau balcana (rochii lungi şi înfoiate, cu mâneci
încreţite pe umeri) sau gonere (fuste de stofă de culoare închisă,
croite în mulţi clini, lungi şi ample, tivite cu alice de oţel ca să
stea drepte şi înzestrate cu buzunare adânci), bluzele erau albe,
întotdeauna cu mâneci lungi şi închise sobru până sub bărbie,
împodobite doar cu pliuri şi dantelă cât se poate de discretă. Se
pieptănau cu un coc strâns pe ceafă şi o dată căsătorite, îşi acopereau capul cu şaluri sau baticuri ale căror colţuri le petreceau
în creştet, însă lăsau să li se vadă cu cochetărie cârlionţii din
frunte. Puţine erau cele care, în afară de inelul de logodnă şi de
verighetă, îşi puteau permite să aibe podoabe, iar acestea nu
puteau fi decât cruciuliţe sau alte relicve religioase. Sobrietate,
eleganţă, bun gust, mi-am spus, încercând să aflu dacă cei ce au
venit ulterior au adus cu ei măcar amintirea unei ţinute tradiţio
nale: „Nu aveau italiencele un port al lor. Erau sărace şi purtau
haine obişnuite, de pânză, tutto făcute de ele. De gala, da, mai
mult în negru umblau dacă se măritau, nu mai umblau înflorate. Şorţu', da, şorţu' era nelipsit! Mai purtau un fel de costume: tiroleze le spunea, da' asta a fost aşa, o modă. Bărbaţii aveau
haine de frustan, o catifea aşa, cu dungi [reiată - n.n.], şapca ...
[şi care aveau, pălăria]." M-am gândit cât de lesne poate infirmat, în anwnite contexte, proverbul „Nu haina îl face pe om",
atunci când, pentru a mă convinge, interlocutorii mei mi-au
dat să răsfoiesc albume de familie din care priveau cuminţi
domni distinşi şi bine îmbrăcaţi, ţanţoşi în hainele lor de gala, cu
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gambete şi mustăţi răsucite: italienii de jos, şi alţii, în haine modeste, sărăcăcioase chiar, împresuraţi de mulţi copii îmbrăcaţi
şi ei la fel: „paşaportarii".

Sărbătoarea

ca marcă identitară

Fiecare aşezare, fie ea multietnică ori nu, îşi are o zi anume
pe care întreaga comunitate o celebrează socotind-o definitorie.
Pentru italieni, aceasta este ziua de Santa Lucia (13 decembrie).
Biserica are acest hram pentru că sfânta a fost aleasă ca patroană
a comunităţii.
„La Santa Lucia mergeam dimineaţa la slujbă şi duceam
dulciuri, mâncare, vin. La predică se spunea că Santa Lucia este
patroana cioplitorilor de piatră pentru că ea a fost o fată a unui
mare bogătan şi era foarte credincioasă. A vândut toată averea
şi a lăsat tot la săraci. Pe urmă un mare patron, un domn, s-a
îndrăgostit de ea: un roman de rang mare. O tot cerea în căsă
torie şi ea n-a vrut şi el insista să se căsătorească cu ea că era
foarte frumoasă. Santa Lucia! Şi să spune că el mereu îi spunea
că el o vrea pentru ochii ei frumoşi. Şi spune ... asta-i o legendă
cred io! ... că ia şi-a scos ochii şi i-a pus pe un taler de aur şi a
spus: «Dacă atât de mult îi plac ochii mei, ochii îi dau, da'
sufletu meu, nu!». Ş-atuncea, în vedere că ia şi-a oferit ochii şi
vederea, ea a rămas ca sfântă a pietrarilor, că protejează ochii
oamenilor. Şi de-aceea au ales numele ăsta când au făcut biserica, numele de San ta Lucia, că ei au de multe ori ochii în pericol când lucrează în carieră." - m-a lămurit Pierina Bertig.
Aceasta este povestea uneia dintre cele mai cunoscute şi
mai venerate dintre martirele creştine ale lumii catolice, aşa
cum o spun astăzi italienii din Greci. Alegerea ei ca protectoare
a acestei comunităţi a avut darul de a estompa discrepanţele,
căci din momentul ridicării bisericii, pietrarii şi-au impus una
dintre trăsăturile ce îi detaşau de ceilalţi, fie ei români sau italieni naturalizaţi: ocupaţia. Sub serrmul religiozităţii, cele două
142

rnicrogrupuri s-au unit înţelegând poate că valorizările negative
generatoare de tensiuni nu-şi au rostul într-o ţară care nu-i
adoptase încă pe deplin. De altfel, cum am mai spus, întreaga
viaţă a acestei comunităţi a fost permanent impregnată de spiritul religios, apartenenţa la confesiunea catolică fiind percepută
şi cultivată ca o valoare puternic definitorie.
Petrecerea de Santa Lucia avea - şi îşi mai păstrează şi
astăzi-, un farmec aparte ce are darul de a-i atrage pe majoritatea celor ce-şi au rădăcinile aici şi de a-i reuni pentru câteva
ceasuri, aşa, ca pe timpuri. În anii când trăiau în Greci sute de
italieni, erau şi grupuri de muzicanţi care întreţineau atmosfera
cântând la clarinet, la cornetto şi la acordeon. Lumea dansa sette
passi, tarantella şi vals până noaptea târziu. Se mânca tot paşta
şuta, mezeluri tradiţionale şi se bea vin roşu. Fiecare contribuia
cu ce putea. Veneau şi petreceau laolaltă şi cei tineri şi cei
bătrâni, iar aceştia din urmă, când le venea cheful, cântau vechi
cântece aduse în suflet din Italia.
Am luat şi eu parte în 2003 la petrecerea de Santa Lucia ce
nu se mai ţine de multă vreme la casa parohială, ci la un restaurant din centrul comunei. Parcă timpul se întorsese din drumul
lui sau mai bine spus, parcă încetase să mai curgă: istoria atât
de frământată a italienilor fusese dată uitării, veselia pusese
stăpânire chiar şi pe cei mai vârstnici. Ciocneau pahare cu
acelaşi vin roşu, lăudau priceperea gospodinelor care pregă
tiseră bucatele, cântau aceleaşi melancolice cântece de dragoste
sau aceleaşi melodii de dans care le aduceau aminte de vremurile de demult: „Santa Lucia", „Piemontesina bella", „O, bella
ciao", „11 vaporino", dar şi romanţe româneşti: „Ciobănaş cu
trei sute de oi", „Mândra mea de altădată", „A ruginit frunza
din vii. .. ".
Şi totuşi, astăzi abia se mai pot aduna cu greu câteva zeci
de oameni: copiii şi nepoţii sunt risipiţi în cele patru zări, carierele s-au închis de un deceniu (oricum nimeni nu mai vrea o
asemenea slujbă epuizantă), cei rămaşi în sat sunt fie prea
bătrâni şi prea însinguraţi pentru a mai gusta o asemenea petrecere, fie nu se mai simt o parte intim legată de grup căci, între
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timp, s-au produs multe căsătorii cu românii, iar acest lucru
le-a transformat definitiv şi radical existenţa. Câţiva elevi de la
şcoală au învăţat dansurile în care se învârtejau străbunicii lor
şi le-au dansat cu emoţie şi stângăcie aşa cum se recită pentru
prima oară o poezie într-o limbă străină. Poate că peste ani
aceasta va fi singura amintire a petrecerii de Santa Lucia în
comuna Greci ... Sau poate că nu ...
În convorbirile lungi pe care le-am purtat cu informatorii
mei am simţit adesea nostalgia pierderii unei părţi importante
din zestrea lor culturală: sărbătorile de peste an. Crăciunul în
familie, în jurul focului şi al bucatelor tradiţionale, pătrunşi de
emoţia aşteptării lui Babbo Natale, care se strecura neştiut să
pună cadouri în şosetele aninate de sobă, cu minunatele cântece
despre noaptea fără egal a Naşterii Mânh.J.itorului şi cu scenetele
religioase învăţate de la preot şi interpretate în biserică în faţa
enoriaşilor este astăzi doar o amintire. Dante Stella mergea cu
alţi băieţi de italieni la colindat. Luau casă cu casă, la rând: la ai
lor, cântau Notte di Natale şi alte cântece religioase, iar pentru
români învăţaseră colinde din cărţi şi de la colegii de şcoală.
Lumea îi primea cu încântare şi îi răsplătea cu bani şi cu prăji
h.J.ri. Acum copiii parcă nu mai vor să ştie că e sărbătoare, nu se
dezlipesc deloc de televizor în seara de Ajun, iar la biserică nu
mai are cine să prezinte scenete.
O sărbătoare păstrată doar în amintiri era Joia Verde, Corfus
Domini, în a cincizecea zi după Înviere. Familiile înălţau la
răspântii mici altare de lemn pe c_are le împodobeau cu stah.J.ete,
ţesăh.J.ri şi ramuri verzi. Se făceau procesiuni, la care participau,
îmbăcaţi în imaculate haine de sărbătoare, toţi copiii şi adolescenţii care primeau confirmarea din partea episcopului. Era o
zi de bucurie pioasă şi de adâncă veneraţie a Mântuitorului, un
moment în care pacea şi speranţa coborau în sufletele oamenilor.
Sărbătoarea pe care italienii de astăzi o evocă în modul cel
mai emoţionant era Ultimo de Carnaval, ultima săptămână dinaintea Postului Mare. Poate mai mult decât celelalte tradiţii, carnavalul era o emblemă a comunităţii, pentru că le punea în
valoare firea veselă şi încrezătoare şi pentru că ceilalţi, ,,lumea
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din sat", nu aveau un obicei similar, ci altele prin care să celebreze venirea primăverii şi trecerea la perioada lungă de
privaţiuni şi abstinenţă a postului.
Într-o seară minunată de august, în 2002, Rosita Bertig mi-a
povestit cu însufleţire: „Ne îmbrăcam toţi! A, ce frumos era! ...
Umblam pe la familii de italieni. Cântam pe drum! Toţi ne
aşteptau! Ne făceam costume mai mult din vechituri da' le lucram! Eu eram mai mult bărbat, că eram înaltă! Eram în frac şi
făceam şi o piesă! Era frumos! Pe urmă am fost indian. Aveam
faţa acoperită şi dacă nu, ne spoiam pe faţă şi umblam şi prin
centru şi ne lua câteodată şi la poliţie (la miliţie), că făceam
gălăgie şi nu era voie! Mergeam mai ales la bătrânii noştri, că ei
dacă au păstrat tradiţia şi nouă ne plăcea să facem din astea, să
mergem la ei, să-i distrăm şi să le arătăm că şi noi facem cum
făceau ei odată, că ştiam că şi ei ţin la asta! [ ... ] Mergeam pe
stradă mascaţi şi lumea, ortodocşii, să striga unu' cu altu': «Hai,
veniţi, că trece carnavalu'!». Şi la români se lasă sec: se duc la
naşu', fac petrecere cu mâncare, cu băutură, da' numai atunci,
duminică. Noi umblam toată săptămâna, până marţi seara, că a
doua zi era Miercurea Cenuşii, se ţinea post negru şi ne duceam
la biserică şi preotul ne făcea semnul crucii în frunte cu cenuşă
ca să nu uităm că suntem muritori. .. ".
Împreună cu prietenele ei, Cecilia Grigorini, Pina Grigoretto, Elena Pastorcici şi Pierina Bertig, ea şi-a amintit apoi o
mulţime de alte detalii: cum au sticat un capot de zanana să-l
transforme în rochie de cadână pentru Pierina, cum îmbră
când-o într-o rochie de mireasă au făcut-o pe Marica balerină
şi cum au jumulit penele de pe o gâscă pentru a-i face Lidiei
o reuşită podoabă de căpetenie amerindiană. Mascaţii se
străduiau să nu fie recunoscuţi, dar mai ales să fie nostimi:
îşi trăgeau pe faţă ciorapi de mătase, se fardau strident sau se
mânjeau cu funingine, îşi schimbau vocea, iar dacă nu puteau,
recurgeau la pantomimă. „Cu cât erai mai urât, cu atâta era
carnavalul mai frumos şi toată lumea se distra!", a conchis
Remo Bertig. De la sfârşitul anilor 70 nu se mai face carnaval,
fiindcă celor tineri nu le-a mai plăcut, au simţit, îndepărtându-se
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încetul cu încetul de locurile natale şi croindu-şi alte rosturi în
viaţă, că nu-i mai reprezintă.
De-a lungul anilor, atunci când şi-au vizitat rudele şi prietenii din Italia, mai toţi au avut prilejul să vadă celebrul carnaval
veneţian. Măştile şi travesti-urile erau mult mai frumoase, somptuoase chiar: oamenii arătau ca într-o piesă de teatru sau ca.
într-o operă buffă, dar nu făceau atâta larmă, ci doar se plimbau
şi îşi făceau reciproc reverenţe şi gesturi curtenitoare. Singura
asemănare surprinzătoare a fost că de la toate chioşcurile au
putut cumpăra crostui, ca „acasă", la Greci ... Imaginea aceasta
le-a rămas întipărită în minte şi au adus-o cu ei, povestindu-le
rudelor şi vecinilor. În urmă cu vreo câţiva ani, Otilia Meragiu,
preşedinta comunităţii, a încercat să-i convingă pe copiii de la
şcoală să reia această tradiţie, dar ideea nu a prins viaţă, fiindcă
ei şi-au dorit să aibă costumele strălucitoare de la Veneţia şi nu
au acceptat improvizaţiile comice pe care le purtau mai demult
bunicii lor, modeştii pietrari şi agricultori.

Riturile de trecere
O altă temă pe care am urmărit-o în cercetările mele a fost
cea a obiceiurilor şi tradiţiilor legate de trecerea de la un statut
existenţial la altul sau, cum sunt numite de etnologi, riturile
de trecere.
Ca şi în cazul sărbătorilor calendaristice, acestea sunt destul
de puţin spectaculoase în sens tradiţional fiindcă dominarea
vieţii individuale şi familiale de către Biserică a fost întotdeauna
foarte puternică. Totuşi, momentul căsătoriei, al naşterii şi integrării în lume şi cel al părăsirii acesteia conţin elemente prin
care grupul minoritar pe care l-am studiat le-a socotit multă
vreme drept valori definitorii pentru identitatea lui etnică şi
confesională. Pe de altă parte, convieţuirea mai bine de un secol
cu românii, căsătoriile mixte şi înrudirile spirituale au contribuit
la un moment dat la modificarea multor secvenţe ceremoniale,
146

nu numai în sensul simplificării lor şi al apropierii de modelul
urban (pentru care, oricum, italienii manifestaseră afinităţi încă
de la început), ci, dimpotrivă, al rusticizării lor. Desigur că acest
fapt nu a fost valabil pentru toate cele trei rituri de trecere, ci, în
mod nuanţat, mai ales pentru căsătorie şi nuntă, pentru riturile
funerare şi postfunerare şi foarte puţin pentru cele legate de
naştere şi botez. Aceasta pentru că, dacă nunta are un caracter
spectacular esenţial şi recunoscut, iar înmormântarea presupune măcar teoretic participarea întregii comunităţi săteşti, integrarea nou-născutului în aceasta se face aproape exclusiv prin
raportare la valorile şi rigorile confesionale ce constituie chezăşia apartenentei lui la un grup bine determinat.
Se pare că la începuturile existenţei comunităţii italiene, au
funcţionat în ordine: criteriul social strâns legat de cel etnic, cel
confesional şi cel moral. Căsătoria era 0 afacere de familie",
totuşi, afirmă informatorii mei, tinerilor le era respectată libertatea de a alege. Cum cele două microgrupuri despre care am
vorbit se întâlneau arareori, prilejurile de contact direct erau
puţine. Familiile Boro, Grigoretto, Sachetti şi Vals s-au căsătorit
între ele la început, apoi cu alţi agricultori italieni veniţi din
părţile Craiovei sau ale Moldovei.
O romantică poveste despre căsătoria bunicilor ei mi-a spus
Mirela Turtoi: Bunica s-a căsătorit la pai'şpe ani, iar cealaltă
cumnată avea pai'şpe şi jumătate: două fetiţe care încă se mai
jucau cu păpuşi! Şi ştiu de la mama mea povestea lor. Bunicul
pleca la armată şi fetiţa [bunica - n.n.] avea şase-şapte ani; păzea
gâştele. Şi avea o floare în mână (nu ştiu ce floare, că era Biblia
lu' bunicu' cu floarea uscată acolo). Şi când a trecut i-a zis:
«Fetiţo, eu plec la armată! Aşteaptă-mă că io vin! Mă-ntorc şi te
duc acasă la mine!». Ea s-a dus acasă şi le-a spus: «Uite ce mi-a
zis: că mă ia de nevastă!». El a plecat, şi-a făcut armata şi când
s-a-ntors, s-a-nsurat cu bunica. Asta a fost povestea! N-aveau
treabă cu averea."
Trecută din generaţie în generaţie, această veritabilă storia
italiana şi-a pierdut sâmburele real, înfăţişându-se nepoatei
într-un mod cât se poate de idealizat. Desigur că o căsătorie
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între un bărbat !,:U ci.rmata făcµtă şi o cqpilă q~ doar pai~
sprezece ani mi putea să se bazeze doar pe o fulgerătoare
dragoste mărtµrisită dintr-o dată şi împărtăşită ca atare. Cum
am arătat, italienii de jos nu se puteau căsători la î:ptârnplare
nici cu pietrarii săraci, dar nici cu românii ortodocşi. O aseme::
nea alegere era impusă de autoritatea familiei sau mai bine
spus, ca şi în satele româneşti, tinerii erau concll.lşi treptat şi
abil spre o asemenea opţiune.
·
Aşadar, a te căsători cu cineva „de seama ta" nu presupµ„
nea întotdeauna o potrivire de vârstă şi o afecţiune devastatoare
ca în romanele de dragoste, ci a alege pe cineva potrivit ca staţut
social, apartenenţă etnică şi confesională. S-ar părea că acest gen
de căsătorii a dăinuit până târziu, fără a fi, desigur, o regulă.
Atunci când, foarte tânără fiind, Pierina Holtie:r a răma!il
orfană de tată, cel care a decis dacă ea va părăsi satul pentrţ.ţ a
se face stenodactilografă la Bucureşti sau a se căsători C\.l Giuseppe Bertig a fost fratele mai mare. El a ales a doua alternativă,
gândindu-se că aici se află între „ai lor", că marele oraş ornpat
de sovietici este un loc nesigur, dar şi că viitorul rnmnat,
muncitor în carieră, este un om cu stare, cu pământ şi casă: ,,Au
venit fraţii din război, au vrut să mă ia la Bucureşti. Vorbise cµ
dneva să mă înscrie la şcoala de steno şi dactilo. Şi foarte
bucuroasă eram„. Şi-am vrut să mă duc să învăţ dactilo~
grafia„. Ş-atunci între timp, o italiancă care foarte mult n!3~a
iubit pe noi amândouă şi o verişoară a fostului soţ a insistat ca
să nu plec la Bucureşti: «Nu pleca, Pierina, la Bucureşţi! Uite,
deja te-ai obişnuit aicea, noi te iubim.,, fitai cu noi! Ce faci acc::ilo
la Bucureşti?». Io zic: «Io fac ce fac, da' voi, cu talienii ăştia care
merg la carieră cu legătura la brâu„. de voie mai răµL „ N\.l
rămâneµ la Greci!». (Foarte greu m-am obişnuit cu atmosfera
de sat! Pl~ngeam ... !)
Şi pe tirmă primesc o scrisoare de la fratele să-mi pregătesc
bagajul, să-mi împachetez tot, că vine să mă ia. Am aşteptat în
ziua aia maşina să vină. Între timp, pregătisem tot, mă duc la
verişoarele lu' soţu să-mi iau la revedere. (Ce prietenie aveam!. ..
Făceam jururi în fiecare duminică. Fratele lui Romano cânta la
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acordeon şi aveam jur în fiecare duminică pe terenu lu' soţu'.)
Când m-am dus: «Stai, mă Pierina, aici că uite, are teren mult
şi-ai să fii şi tu bine şi-ai să fii cu noi!. .. ». Nu! Gându' meu era
la Bucureşti!
Între timp, cât mi-am luat la revedere de la toate fetele, mă
duc acasă, deja fratele era cu camionul să mă ieie la Bucureşti.
Pân-am ajuns eu de aicea de sus, ele deja îi spusese fratelui meu
că: «Uite-aşa, Pierina ... o cere un băiat şi că ... Doamne, ce o
iubeşte toate fetele de-acuma, toate-i spune să nu plece, să să
căsătorească cu văru' lor, că nu ştiu ce ... ». Da' ionu-i spusesem
la fratele meu astea ca să nu cumva să mă lase aicea: io vroiam
la Bucureşti! Când văd maşina, io ... bucuroasă! ... Ş-am vorbit
acolu cu iei şi i-am spus că totuşi vreau să merg la Bucureşti.
Puţin am stat (dac-am stat un sfert de oră!). Şi Bepi, soţu', a aflat
că io plec. (Da' ionu-i dădeam nici o importanţă!) Şi vine el cu
mama lui. Am rămas aşa! Ş-atuncea i-a zis la fratele că: «Io o iau
în căsătorie fără să am pretenţie la nimic! E păcat să plece că
acuma sunt ruşii acolo-n Bucureşti. .. Şi băiatul meu are gră
dină mare, are pământ cu ce s-o-ntreţină ... ». Ei, şi io tot insistam că vreau la Bucureşti. Ş-atuncea, fratele a zis: «Uite, mergi
la Bucureşti o săptămână-două, o cunoşti pe soţia mea ... Da' ce
zici? Vii înapoi? Că eu aş fi mai fericit să te ştiu aici, între
oamenii ăştia decât acolo cu toată zarva, cu tot! ... ». Şi m-a convins să rămân aici!. .. (Da' io aveam aşa, o simplă prietenie pentru viitoru' soţ.) Da-nainte de-a pleca el, fratele îmi zice: «Uite,
acuma, dacă te hotărăşti să te-ntorci, trebuie să-i ceri voie lu'
Bepi dacă vrea să te lase la Bucureşti!». (Acuma eram ca şi
logodiţi şi ionici nu ştiam ce se întâmplă!)
M-am dus ş-am întârziat vreo 10 zile. De-acuma Bepi îşi
luase gându', că pe el de pe front îl luase ofiţeru' ordonanţă la
Bucureşti şi ştia viaţa de-acolo şi ce-a zis? «Ei, gata, Pierina nu
mai vine! Rămâne la Bucureşti! Acolo e viaţă!. .. » Şi tocmai
erau la jur toţi italienii - fete, băieţi - şi-am apărut şi ieu şi-a
rămas aşa!. .. ".
Talentul povestitoarei, atenţia pentru fiecare detaliu semnificativ fac din această mărturisire o poveste cel puţin la fel de
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emoţionantă

ca şi cea petrecută la începutul secolului XX. „Politica" abilă a familiei, felul subtil, dar convingător în care se duceau „tratativele" în vederea căsătoriei spun totul despre modul
în care, în acele timpuri, era concepută. Doar o undă de regret
că nu şi-a împlinit visul, împletită cu un abia perceptibil sentiment al fatalităţii ce o încearcă pe Pierina Bertig dau acestor
amintiri personalitate. În rest, acestea erau pretutindeni realităţi
trăite. Desigur că soţii Bertig s-au înţeles bine, au avut o căsni·
cie armonioasă în ciuda tuturor greutăţilor şi durerilor pe care
le-au înfruntat întotdeauna împreună, sprijinindu-se unul pe
celălalt. Tot astfel au trăit până la adânci bătrâneţi şi bunicii
Mirelei Turtoi, înconjuraţi de mulţi copii şi nepoţi, cărora, spre
bună ascultare şi deplină suprmere, le spuneau adesea povestea
lor de iubire ...
Şi totuşi, nesupunerea faţă de autoritatea familiei a apărut
şi la italieni. Prima căsătorie mixtă se pare că a avut loc prin
1940 sau cu puţin înainte de această dată şi a avut un deznodământ tragic: „La prima căsătorie mixtă care a fost, bătrânii
au murit. Au murit! În câteva luni s-au curăţat de supărare.
Primu' băiat care s-a căsătorit cu o româncă! Acuma era toate
ca toate, da o chema şi Măndica! Şi mendica în italieneşte e cerşetor ... Acuma toate ca toate să le-nghită, da' o cheamă şi Cerşetoarea?„. N-a trecut la catolici! A fost o fire afurisită! Altele
păstrau şi sărbătorile lor şi pe ale bărbaţilor şi mergeau la biserică şi colo şi colo." Aşadar, pentru a ieşi din impasul înrudirilor prea strânse, dar şi pentru a evita mezalianţele cu cei de
sus, asemenea căsătorii au fost acceptate la a doua generaţie.
Relatarea Mirelei Turtoi poartă însă şi azi ecourile unor rezerve
care vorbesc nu doar despre încercarea firească de rezistenţă,
ci mai ales despre o anumită perspectivă emoţională pusă sub
semnul fatalităţii. Presimţirile întunecate ale familiei mirelui
s-au adeverit, căci cea care avea numele purtător de ghinion a
fost una dintre nesupusele care au contribuit la scindarea acesteia prin pierderea uneia dintre cele mai importante legături:
cea confesională.
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Elena Pastorcici, căsătorită cu un croat „supus al Imperiului", ajuns prin întorsăturile vieţii aici, s-a adaptat mai uşor:
înainte de a se căsători, dar şi câtva timp după aceea, a urmat
cursurile de catehizare ţinute de preohtl catolic şi a renunţat la
ortodoxism şi asta nu numai de dragul soţului său, ci şi fiindcă
avea o soacră „iute şi aprigă".
Dacă ar fi totuşi să creionez un model al căsătoriilor
încheiate după consolidarea comunităţii, ar trebui să spun că
tinerii se întâlneau mai ales în familie, la sărbători şi aniversări
în cerc restrâns, în serile de rosario, la catehizarea făcută de preotul catolic şi abia către sfârşitul etapei nubile, la petrecerile
duminicale numit jur.
Peţirea şi logodna se făceau în modul cel mai discret şi
restrâns cu putinţă, cu participarea doar a celor două familii - a
fetei şi a băiatului. Fata primea din partea logodnicului ei un
inel, fără a dărui în schimb nimic. Din acel moment i promessi
sposi ieşeau împreună pentru a face cunoscut angajamentul lor.
Această etapă dura între câteva luni şi câţiva ani, fiind socotită
de către italieni ca hotărâtoare pentru cunoaştere reciprocă şi
armonizarea viitorului cuplu. Logodna se putea rupe fără consecinţe negative pentru cei doi tineri sau pentru familiile lor, dar
acest fapt se petrecea foarte rar.
Nunta propriu-zisă- atunci când ambii miri erau italieni nu era câtuşi de puţin spectaculoasă. Se făcea în orice zi a
săptămânii, dar cu toate acestea joia era socotită fastă. Ulterior,
preluând modelul românesc, italienii au recurs la o serie de asimilări şi echivalări. Între acestea, cea mai importantă mutaţie mi
s-a părut învestirea martorilor (compare şi commare del annelo) cu
atributele nunilor, instihtindu-se astfel nu doar un rol ceremonial de circumstanţă, ci şi o relaţie spirituală cu importante
implicaţii sociale.
Giuseppina Fauro, care mi-a prezentat în detaliu nunta italienilor din Greci de-a lungul timpului, a găsit şi unele justificări
ale acestei adoptări: „La italieni nu sunt naşi: martori! Nu trebuie să fie soţ şi soţie: pe cine vrea mirele, pe cine vrea mireasa.
Şi stau acolo, lângă ei. Am văzut la Italia: am fost acolo la o
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nuntă şi-am văzut.

Mireasa pusese martoră o pretină căsătorită,
da' mirele pusese un cavaler. Da' n-au stat la masă cu mirele şi
cu mireasa! A stat unu' -ntr-o parte, altu-ntr-alta ... Acuma, de
când am venit aici, punem naşi să fie naşii şi la masă lângă mire.
Ne-am cam ... românizat. Naşii, martorii de fapt, chiar dacă
nu-s căsătoriţi, trebuie să fie catolici. Aveau în mâini lumânări
mari, groase-aşa: aia era fala mirilor! Se împodobeau cu puţină
iederă. La pala lumânărilor trebuia să se facă cununia! Lumânările astea le ţin mirele şi mireasa, le păstrează.".
Invitaţiile la nuntă le făceau acum mai bine de o jumătate
de secol logodnicii, dar, ulterior, s-a conferit acest rol, împreună cu altele din contextul ceremonial propriu-zis, cavalerului
de onoare al mirelui numit, ca şi la alte grupuri etnice dobrogene, „diver".
Unele secvenţe din nunta dobrogeană, precum dusul zestrei cu alai şi muzicanţi, schimbul de daruri între miri şi „băr
bieritul ginerelui" nu şi-au putut afla loc în cea a italienilor. Mai
cu seamă etalarea ostentativă a zestrei fetelor, care, la italienii de
jos era destul de impresionantă, li s-a părut lipsită de sens, întrucât contrasta mult prea puternic cu modul discret al familiilor
de a încheia căsătorii: „Nu facem noi cu zestre, cu perne, cu hihi-hi! cu trei-patru căruţe sau camion, să vadă lumea! Ce-i aia
să duci zestrea cu muzică?! Să caşte lumea gura şi să vorbească
uite ce-are şi uite ce n-are mireasa?!" - a comentat destul de
vehement Iduina Sachetti. Pentru acelaşi motiv au respins şi
ideea schimbului de daruri purtate „ziua-n amiaza mare, pe tavă, cu plocon şi cu lăutari, să ştie tot satu' ce rochie şi pantofi i-a
dat mirele fetei", alegând formula deloc spectaculoasă, dar oarecum romantică, de a le duce mirele însuşi într-o seară oarecare.
Altora, în schimb, li s-a acordat un rol privilegiat. Ultima
petrecere cu prietenii la casa miresei poartă numele de „măr
gelele", ca în întreaga Dobroge şi arie a Dunării de Jos, cu toate
că nu reflectă câtuşi de puţin implicaţiile rituale originare (pregătirea podoabelor nupţiale tradiţionale). Italiencele spun că
ideea îmbogăţirii propriului ceremonial cu acest împrumut nu
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le-a displăcut, întrucât momentul despărţirii este unul emoţionant,
unic pentru orice fată, prin urmare, merită să fie celebrat.
Alte două etape postceremoniale, „legătoarea" (petrecerea
de a doua zi cu cei apropiaţi care aduc daruri şi sunt răsplătiţi
cu prosoape de către tânăra soţie, căreia, tot în acest moment,
naşa îi înlocuieşte cununa cu un batic) şi „plăcintele" (masă
familială cu cei care au ajutat la ospăţ, în timpul căreia sunt
serviţi cu plăcintă dobrogeană preparată tot de aceasta din urmă) au conferit amploare nunţii italienilor în vremea din urmă.
Italienii au mai adoptat şi unele obiecte de recuzită rituală:
prosoapele care constituie însemnul diverului şi dar pentru
nuni şi rude, turta miresei (un cozonac ce se rupe deasupra
capului la plecarea de acasă) şi sovonul (bucată de ţesătură
scumpă qe lână sau mătase dăruită de nuni, cu care, în timpul
ceremoniei religioase, preotul îi leagă pe miri ca semn al unirii).
În trecut, după încheierea ceremoniei religioase, mirii, însoţiţi doar de rude şi prieteni apropiaţi, mergeau acasă, unde
părinţii mirelui ofereau o masă destul de modestă: mezeluri,
paşta şuta, friptură cu salată de varză şi crostui sau panetonne.
Atmosfera de veselie era întreţinută de cei care ştiau să
cânte canţonete sau cântece tradiţionale. Nu se făceau nunţi cu
dar în bani, aceasta întâmplându-se prin anii '50, după „schimbarea banilor" (stabilizarea monetară), când un italian a luat în
căsătorie o româncă. Urma apoi, la o trattoria (cârciuma) din sat,
o petrecere cu muzică, dans şi ceva băutură la_ care erau invitaţi
mai ales prietenii mirilor, atât români, cât şi italieni. Mai târziu,
ospeţele de nuntă s-au făcut la căminul cultural sau la restaurante şi au devenit mai ample şi cu mult mai opulente.
Este lesne de bănuit că, în timpurile atât de frământate şi de
copleşite de grija zilei de mâine, nunţile italienilor erau simple
reuniuni familiale făcute din puţinul pe care îl aveau doar
pentru a fi de bun augur tânărului cuplu. Cel mai important
moment era cel al unirii în biserică, pecetluită de schimbarea
verighetelor a căror semnificaţie a ţinut să o sublinieze Rosita
Bertig: „Verigheta, si, verigheta e cea mai importantă! Italiencele
nu o dau jos de pe mână niciodată, nu o vând, oricât ar fi de
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sărace,

nu o dau nici copiilor lor! Când mergem la Ceruri, acolo,
Fecioarei Maria trebuie să-i arătăm ca am fost credincioase şi că
am ţinut legământul de matrimonio!".
Copiii îşi făceau apariţia aproape imediat după căsătorie,
iar în primele generaţii nu erau socotiţi o povară, oricât de mulţi
ar fi fost, ci o binecuvântare divină. Cei ce se bucurau de această
graţie erau priviţi cu mult respect în comunitate.
Grija pentru purtarea sarcinii şi pentru o naştere uşoară era
aceeaşi ca la orice alt neam: femeia era cruţată pe cât posibil de
muncile istovitoare şi i se respectau toate poftele. Nu am putut
afla dacă dintotdeauna au existat credinţe în semne provocate
nou-născuţilor de încălcările anumitor prescripţii, în puterea
spiritelor rele sau în zânele destinului, dar acestea au apărut pe
parcurs datorită convieţuirii cu românii.
Femeile năşteau acasă, ajutate de moaşa comunală, iar apoi,
timP'de şase săptămâni, nu părăseau gospodăria: „Nu ai voie
să mergi la fântână până nu-ţi citeşte preotul! N-ai voie nici să
intri în casa altuia dacă n-ai molitfă! La botez sau imediat după
aceea se făcea această slujbă." - a ţinut să precizeze Giuseppina
Fauro. În tot acest timp, bătrânele din casă îngrijeau cu multă
atenţie tânăra mamă,.ca să nu piardă laptele şi să pună astfel în
pericol viaţa copilului: „După naştere, 40 de zile era ţinută la un
regim care acuma zice-se că nu e bun. Patruzeci de zile, cât era
soacra de rea, o ţinea în fundu' casei! N-avea voie să iasă până
i se făcea molifta. N-avea voie să iasă, că era spurcată ... să treacă
pragu' uşii. Nici la vite, nici la nimic! Stătea în casă cu copilu' ei.
(Religia a avut un rol foarte mare care acuma îl are numai medicina: nu puteai să-i dai de-nţeles omului mai ... aşa că nu e bine
pentru el să să culce cu bărbatul şi să să mişte de acolo, dar prin
religie i-a oprit de la toate.) Soacra îi aducea mâncarea la pat: îi
făcea supa de galina, panada, sopa - numa' mâncăruri „uşoa
re"! ... Panada însemna: apă pusă cu unt şi pâine albă şi pusă la
fiert şi fierbea până să făcea un terci, cu sare, cu piper. Sapa
însemna: într-un castron bătute două-trei ouă, pus unt, pe sobă
puneau o cratiţă cu apă să fiarbă, puneau sare, piper şi puneau
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o măsură de apă peste pâinea cu ouă şi cu unt. Se amesteca ...
că trebuia să aibă laptele curat (nu să dădea ceapă, nu să dădea
usturoi). Şi i se dădea şi câte un pahar de vin la prânz." - şi-a
amintit Mirela Turtoi.
Italienii de demult respectau anumite reguli în alegerea
numelui copiilor. Giuseppina Fauro mi-a vorbit despre un
fapt pe care l-a socotit întotdeauna curios: „Nu dădeau nume
copiilor: îi numărau! Primo, Secundo şi tot aşa! Pe bunicu' îl
chema Grigoletto Primo şi lu' tata, că a fost primu' din şase
copii, i-a dat numele lui, tot Primo!". Enumerând numele
copiilor pe care i-au avut bunicii săi, Mirela Turtoi mi-a demonstrat că şi la italieni se păstra regula acordării numelui acestora:
primul băiat născut avea numele bunicului, apoi pe cele ale
părinţilor ori alese de părinţi şi abia cei mai mici, pe cele ale
naşilor. Oricum, ideea de a da obligatoriu numele naşilor ca la
români li se pare nepotrivită, întrucât integrarea copilului se
face în trei etape dintre care numai la prima asistă, eventual,
naşul de cununie al părinţilor, urmând ca la prima împărtăşanie
şi la primul mir aceştia să aleagă alt sponsor spiritual. Am avut
şi în această privinţă prilejul de a înregistra unele comentarii
polemice de la lduina Sachetti: „La noi, la 6-7 ani se dă împăr
tăşania. Aicea la trei-patru zile de la naştere, la botez! La botez
îi dă împărtăşania! Ce păcat are copilu' ăla? Ce ştie el? Asta
trebe s-o ia când ştie, când ştie să să roage şi ce-nseamnă Dumnezeu, nu aşa, fi'ncă-i născut din peccato! Toţi suntem, da' nu
copiii, că ei dacă mor aşa mici se dice că să fac angeli, no?".
al traiectului existenţial, moartea este
ca un dat firesc, dincolo de care spiritului îi este hără
zit un drum ce trece prin cercurile Purgatoriului, de unde, prin
rugăciunile preotului şi ale celor pe care i-a lăsat în urmă, poate
intra în Paradis. Este viziunea pe care o au toate civilizaţiile
catolice şi de aceea nu voi insista asupra ei.
Cea mai importantă zi de comemorare a morţilor la italienii
din Greci a rămas până astăzi ziua de 2 noiembrie, celebrată
deodată cu Ziua tuturor sfinfilor, la 1 noiembrie. După slujba
La

capătul celălalt

percepută
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ţinută

în biserică, preotul merge împreună cu toţi credincioşii în
cimitirul satului unde citeşte rugăciuni şi intonează imnuri la
fiecare mormânt împodobit cu flori şi lumini aprinse. Nu se
făceau înainte pomeni şi nici libatii cu vin, dar, de-a lungul unui
veac şi mai bine de convieţuire cu ortodocşii, italienii au împrumutat de la aceştia practica de a împărţi vin şi prăjituri, o formă
simplă de comensalitate care slujeşte şi ca act de milostenie, şi
ca modalitate de omagiere a defuncţilor.
Înmormântările au un aspect sobru şi simplu, fără practici
de exorcizare a morţii şi fără exteriorizarea durerii. În serile de
priveghi, familia se roagă împreună cu preotul pentru sufletul
celui dispărut, apoi, după slujba de la biserică, acesta este condus pe ultimul drum într-un convoi tăcut şi restrâns. Practicile
postfunerare erau cele acceptate de biserică: slujbe de comemorare la şase săptămâni, la şase luni şi la un an, apoi, ori de
câte ori dorea familia.
Până către mijlocul veacului trecut, pomenile şi praznicele
au lipsit cu desărvârşire din rânduielile de după înmormântare
ale italienilor, astăzi, însă, ei au adoptat întrutotul aşa cum pot
fi ele văzute şi la români. „Şi-nmormântarea ... ştii cum face la
talieni? Când moare cineva, tot aşa, seara stă la priveghi câteva
femei (ei, da' acuma ce-i seara la priveghi! ... ). Preotu' vine,
lume multă, da, lume! Da' când vinea înapoi, vinea cu câteva
rude ... Acuma face nişte mese ... Da' nu se făceau ... La priveghi
să da aşa, prăjituri sau cozonac ... o cafea ... Vine preotu' şi citeşte de cu seara ... Ştiţi cum se spune la noi? Chiar şi preotu'
spune: Daţi ceva de pomană la săraci! Da' la noi nu se făcea! Ah!
Da' ce pomene face-acuma! Şi-ale noastre la fel. Soacră-mea
când a murit. .. era '55 (socru-meu în' 41 a murit şi ea în '55), da'
atunci nu să făcea! Ei, da' acum face şi talienii nişte mese după
ce vine de la mormântare!. .. Mizel, rachiu, dup-aia friptură cu
orez, cozonac şi prăjituri (colivă, nu! la talieni, nu!). Păi acuma
la noi talienii iau numai românce, iau şi taliencele români şi tot
aşa!. .. " - mi-a explicat Iduina Sachetti.
Cei mai conservatori dintre italieni văd în această adoptare
o formă ostentativă de afişare a bunăstării familiei îndoliate,
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total nepotrivită, căci „la masă acolo, cu mâncare multă şi vin
bun, oamenii uită de ce s-au adunat şi-n loc de «Dumnezeu să-l
ierte!» mai uită şi mai scapă şi câte-un «Hai, noroc!»". Desigur
că preluarea aceasta este pentru cele mai multe familii pur formală, fără înţelegerea şi asimilarea stratului mitico-religios care
dăinuie la ortodocşi din epoci precreştine, dar nu credem că este
vorba de „o modă" şi nici de „teama de a intra în gura lumii",
ci mai curând de o reconfigurare a tradiţiilor rezultată din
mixajul cultural. În fond, sensurile creştine - comemorarea
defunctului prin consumul aceleiaşi hrane, darul făcut ca formă
de într-ajutorare şi milostenie - se păstrează, dar într-o formă
cu mult mai opulentă.
Partea din cimitirul comunei în care îşi dorm somnul de
veci italienii contrastează puternic şi evident cu cea ortodoxă,
fiind în acelaşi timp un loc emblematic în care se revelează
tradiţiile şi ocupaţia membrilor comunităţii şi o istorie încremenită, dar fascinantă a acesteia.
Monumentele funerare, unele de-a dreptul impunătoare,
cioplite cu meşteşug de pietrari, poartă inscripţii interesante:
numele sunt adesea transpuse în formă românească şi fie că este
vorba despre familii mixte, fie că cel care a făcut inscripţia era
român, alături de formulările în italiană apar şi rugăciuni sau
epitafuri în limba română: „Aici odihneşte Primo C. Grigoletto I
născut în 1869 (IX) 4 I decedat în 1930 (VI) 9 I Con familia Grigoletto"; „Qui riposi Mauritio e Nineta Sachetti I N 23 V 1923
M 13 X 1946 I N 4 X 1926 M 6 VIII 1948 I Frateli(i) dolenti
memoria pose"; „Qui riposa Vasilica Bondioli Mocanu I nata
nel 1923 I morta nel 1948 I il figlio Luciano pose in memoria";
„Fam. del Puppo Giovanni N 1923- D ... I Elena N 1929 D 2000 I Tot aici odihnesc dragii noştri părinţi şi bunici"; „In
memoria a Luciei R. Bora născută 8 mai 1869 I morta 1894 Fe.
22 I Ecaterina A Bora I născută Sachetti I la 29 noiembrie 1871 I
decedată la 28august1934 I Rugaţi-vă pentru dânsa! I Anghel
R. Bora I născut la 5 noembrie 1871 I decedat la martie 1937 I
Rugaţi-vă pentru el! I In memoria a lui I Joan R. Bora I născut
la Italia 1841 I mort la Greci I la 14 mai 1896".
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Cel mai impresionant este monumentul ridicat tânărului
Giovanni del Puppo, mort la 20 de ani într-un accident, în carieră: o coloană masivă, finisată cu grija pe care sculptorii i-o acordă
numai marmurei, ţâşneşte impetuos spre cer spre a se frânge brutal, precum existenţa celui în memoria căruia s-a ridicat.
Am cutreierat într-o zi de vară dobrogeană ore în şir prin
cimitirul italienilor, încercând să-mi imaginez toate poveştile
ascultate, dorul de acasi't, aspiraţiile împlinite şi zbaterile pentru
traiul de zi cu zi, petrecerile zgomotoase şi sărbătorile pătrunse
de spiritul religios, munca brută şi periculoasă, micile bucurii şi
marile iubiri care i-au făcut să rămână totuşi aici.
Acolo nu se mai puteau împărţi în cei de jos şi cei de sus, nici
măcar în români şi italieni: cu toţii îşi aflaseră odihna în acelaşi
vechi şi arid pământ al Dobrogei. Mi-au revenit atunci în minte
aici este patria noastră. Aici aveam
cuvintele lui Remo Bertig:
case, gospodării, familii. Aici sunt îngropaţi părinţii noştri!".
11 • ••

Informatori înregistraţi la Greci,
în cercetările de teren (2002-2003):

Valentina Algiu, 55 ani
Pierina Bertig, 76 ani
Remo Bertig, 77 ani
Rosita Bertig, 75 ani
Giuseppina Fauro, 78 ani
Romano Fauro, 75 ani
Otilia Meragiu, 55 ani
Mirela Turtoi, 74 ani
lduina Sachetti, 90 ani
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O seară de vară la familia Bertig

Cariera Greci la începuturi
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Panorama carierei de granit

Familie de „italieni de jos" la începutul secolului XX
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Petru Holtier, italianul din
Caransebeş, în slujba
Imperiului Habsburgic

„Frumoasa triestină"
(mama Pierinei Bertig)

Familie de italieni „paşaportari" la începutul secolului XX
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Italieni plecaţi la muncă
în Arad (1947)

în primele decenii ale
secolului XX
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Confirmarea confesională a unei
tinere (sfârşitul secolului XX)

Ultimo de carnaval
în anii '80
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Diver (cavaler de onoare)

Monument ridicat în memoria
lui Giovanni del Puppo

Pierina Bertig pregătind

paşta şuta

Fotografii de Narcisa Alexandra Ştiucă
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Lipovenii din Sarichioi
Drd. Cerasela Tănase
„Să

nu ne facem iluzii. Omul nu-şi aministoria; el o reconstruieşte mereu.
El nu păstrează istoria în memoria sa.
Pleacă de la prezent şi prin el recunoaşte
întotdeauna trecutul."
teşte

(Lucien Febvre, 1933)

Filă

de jurnal

Era pe 21 ale lunii septembrie 2002. Eram pentru prima dată
în Dobrogea, în spaţiul care acum câteva sute de ani era sub conducerea prinţului valah Dobrotici. Eram în Sarichioi, încercând
să găsesc însemnele unei comunitaţi ce îşi păstrează de aproape
două secole identitatea. Era sărbătoare de hram, Sfântă Măria
(Adormirea Maicii Domnului) - după calendarul iulian al creşti
nilor ortodocşi de rit vechi-şi comunitatea satului era de cu dimineaţă în grădina bisericii, aşteptând în grupuri slujba de hram.
Pe o bancă din faţa bisericii câteva bătrâne priveau critic la
tinerii veseli şi spontani, le analizau veşmintele, mişcările, gesturile. Le citeai pe faţă mândria de a-şi etala veşmintele de sărbătoa
re, diferite în funcţie de genul, vârsta şi conditia socială a persoanei.
Straiele acelor babki ce-şi priveau critic din cap până-n picioare
nepoţii- o rochie înflorată cu multe pliuri (iubka), o bluză (cehlic)
prinsă la mijloc cu un brâu îngust, împletit din lână colorată, o
basma înflorată (şalichka) şi un obiect de rit - lestovka (mătănii).
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Izolat în mod voit, un alt grup de femei sporovăia într-un
colţ al grădinii, în acelaşi costum de sărbătoare, dar cu părul
strâns în creştetul capului, prins cu o boneţică (kichka), o basma
monocoloră (casiak) şi aceeaşi basma înflorată (şalichka), care le
punea în evidenţă condiţia de femeie măritată.
Un grup ce atragea atenţia prin mişcările reţinute, grija pentru imagine şi nervozitatea ce nu putea fi controlată era cel al
fetelor tinere, pentru care sărbătoarea de hram, pe lângă semnificaţia religioasă, era un bun prilej de a închega noi prietenii,
de a-şi cunoaşte, poate, viitorul soţ. Purtau un costum asemănă
tor cu al celorlalte femei, numai că părul era strâns într-o coadă
lungă prinsă la capăt cu o panglică lată (lenta).
Entuziasmul şi bogaţia vestimentară a fetelor şi femeilor
contrastau cu seriozitatea grupului de bărbaţi şi simplitatea
costumului: pantaloni largi, cămaşa fără guler (cazacă) deasupra pantalonilor, prinsă la mijloc cu un pois, amintind de cazacii de odinioară.
Şi apoi liniştea cutremurătoare de după slujbă ... Oamenii
îşi ocupau locurile în trapeza bisericii, spaţiu destinat pentru
masa rituală care închide sărbătoarea în spaţiul public.
Este suficient să-i vezi pe aceşti oameni care îşi spun lipoveni în contextul ritualizat al sărbătorii de hram, una din cele
mai importante pentru ei, să simţi mândria cu care îşi poartă
costumul „numai pentru vremuri de sărbătoare" moştenit de
secole, pentru a realiza că liantul acestei comunităţi este religia.
Îi vezi intrând pe poarta bisericii pentru utrenie, plecând
smeriţi, întorcându-se pentru vecernie, îi vezi cum îşi botează
copiii, cum se căsătoresc şi cum îi însoţesc pe cei dragi pe ultimul drum, pentru că „aşa a fost lăsat, aşa e Legea".

Istorie orală. Identitate şi alteritate
În ceea ce priveşte originea, memoria comunităţii se legitide fiecare dată trimiţând la povestea unui bătrân învăţat
al satului, diacul Egorov Nichita.
mează
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„Străbunii noştri au trăit urtdeva prin Rusia. Se ocupau cu
agricultura şi pescuitul, respectau autorităţile şi se rugau Domnului în bisericile ridicate prin truda lor. Aşa au trăit fericiţi, cu
frica lui Dunmezeu, p~nă cârtd un trimis al diavolului pe
numele Nikon a ajuns să fie patriarhul Bisericii Ruse şi a hotărât
să distrugă vechea credinţă pravoslavnică. Cei care au menţinut
obiceiurile şi credinţa strămoşeas1;:ă au început să fie prigoniţi şi
bisericile lor arse, mulţi omorâţi în chinuri groaznice. Atunci,
după un sfat îndelungat, mai mulţi bărbaţi au hotărât să-şi
părăsească casele şi să fugă în locuri cât mai îndepărtate pentru
a scăpa de prigoana au.todtăţilor laice şi bisericeşti. Sate şi oraşe
întregi au rămas pustii, oamenii plecând în căutarea unor locuri
mai primitoare având în frunte preoţi şi călugări dreptcredincioşi.Gândindu-se la greutatea drumului pentru copii, femei şi
bătrâni, ca şi la puţinul agonisit prin muncă, unii fugari au
hotărât să pornească spre noi ţinuturi cu bărcile.
Au fost procurate mai multe bărci mari (caiuci), în care s-au
încărcat lucrurile folositoare, apoi rn copii, femei şi bătrâni au
pornit spre miazăzi. Pe lângă cetăţui şi aşezări neîntărite se strecurau noaptea, temându-se să nu fie prinşi, iar în locuri pustii
mergeau şi ziua. Trimiteau înainte iscoade să cerceteze cât mai
este de mers până la capătul pământurilor aflate sub stăpânirea
ţarului antihrist şi dacă mai sunt cetăţi pe cursul apei.
După multe zile şi nopţi de mers, iscoadele au anunţat că
mai au de trecut pe lângă cea mai puternică cetate, cu oşti
multe, cu străji pe ziduri şi cu corăbii, păzind trecerea pe fluviu.
S-au adunat la sfat atamanii (mai marii) bărcilor şi au hotărât să
încerce să treacă pe lângă cetate înaintea ivirii zorilor, în cea mai
deplină linişte. S-a dat poruncă, de către atamani, să nu se producă nici o mişcare în barcă, iar dacă se întâmplă ca vreun copil
să se trezească, să fie aruncat în apă pentru ca prin scâncetul său
să nu trezească străjile. Una câte una au trecut bărcile pe sub zidurile cetăţii, fără ca străjile să simtă vreo mişcare, continuându-şi drumul cu forţe sporite de teama eventualilor urmăritori.
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Într-o zi, fugarii s-au văzut în mijlocul unei mări fără margini despre care auziseră şi mai înainte. Au mai mers încă multe
zile pe lângă ţărm, temându-se ca valurile să nu scufunde caiucile încărcate cu oameni şi bagaje, până când au văzut o apă
liniştită despărţită de mare printr-o fâşie de nisip şi stufăriş. În
depărtare, dincolo de apa liniştită, se zăreau păduri şi dealuri
înverzite care aminteau oamenilor istoviţi de drumul lung şi
hrana sărăcăcioasă, de locul lor de baştină. Au trecut bărcile târâş
peste fâşia de nisip şi, în scurt timp, au acostat la ţărm, hotărând
să-şi întemeieze noua aşezare acolo. Stăpânul acestor frumoase
locuri era ţarul turcilor - păgân ca şi supuşii săi, - dar care îi lăsa
pe creştini să creadă în zeii lor, să facă slujbe după cărţile vechi
şi să-şi păstreze vechile obiceiuri. Aşa au întemeiat strămoşii
noştri satul Sarichioi."
Cum este de aşteptat, povestea poartă însemnele povestitorului ce aparţine tagmei preoţeşti. Identitatea comunităţii în
exil se construieşte în jurul unui sâmbure religios. Povestitorul
punctează cu o remarcabilă precizie oratoricească originea celor
care îşi vor spune lipoveni: un spaţiu mitic în care străbunii „se
rugau Domnului", apoi apariţia elementului ce perturbă echilibrul spaţiului - „un trimis al diavolului pe nume Nikon",
motivul fugii, „distrugerea vechii credinţe pravoslavnice" şi
refacerea echilibrului prin găsirea unui spaţiu străin conotat pozitiv „stăpânul păgân îi lăsa pe creştini să creadă în zeii lor".
Însuşirea spaţiului de către cei ce aveau să se numească
lipoveni, se produce nu atât prin marcarea fizică (ogradă, îngră
dire), cât prin proiectarea asupra lui a unei calităţi spirituale.
Spaţiul străin perceput ca spaţiu deschis, conotat pozitiv, este
spiritualizat.
Credinţa, tortura renunţării la vechea credinţă, au fost motivele care au determinat exilul şi implicit formarea comunităţii
ruşilor lipoveni în afara hotarelor Rusiei, iar astăzi este liantul
acestei comunităţi. Şi dacă spaţiile memoriei individuale sunt
uneori completate de imaginaţie şi uitare, memoria camuflată
în limbă - înţeleasă ca fapt social - poate depune mărturie: Staroveri («sl. Star - vechi+ vera - credinţă) şi staroobriadţi («sl.
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Stm' + p~ri11rl ~ ceremonie, obicei) şi rascolnici (« sl. Rascol - răs
t:oola) circumscriu lingvistic aceeaşi comunitate a ruşilor lipoveni,
accentuând particularitatea religioasă şi socială a acesteia.
„Noi păstrăm toate sărbătorile fixate de Biserica Rusă
până în vremea lui Nikon. Ce a stabilit biserica rusă nikoniană
după 1656 nu mai recunoaştem. Noi păstrăm ceea ce au primit
r\1Şii de la creştinare, cu protopopul A vacum, păstrătorul
tradiţiei, ideologul mişcării credincioşilor de rit vechi. Porecla
rascolnici Biserica oficială ne-a dat-o; în realitate, nu noi suntem cei care au produs ruptura, ci Biserica oficială a produs-o.
Noi 1mntem rădăcina Bisericii oficiale ruse. Într-un Sinod al
Patriarhiei Ruse din 1971 şi-au cerut iertare faţă de toţi staroverii şi staroobriadţii pentru cum s-au purtat cu ei, dar ignornrea rămâne totală şi astăzi." - a ţinut să precizeze profesorul
V. Dol ghin din Sarichioi.
„Pentru noi, ruşii lipoveni, a convieţui înseamnă a te înţe
lege foarte bine cu stăpânii locului. Străbunii noştri au venit aici,
tn ţinuturi turceşti. Un drept pe care l-au căpătat în plus pentru
faptul că au fost buni slujitori încă din perioada locuirii în
Cuban, ei au primit permisiunea să vină să locuiască aici, în
Imp!;!:ri\11 Otoman, să-şi ridice biserici - nu mai înalte decât geamia din apropiere - şi am fost singurii creştini care am avut
dreptul să batem clopotul. Oricum, până pe la 1846 turcii nu
permiteau să se construiască biserici înalte, ci nişte case de rugă
ciuni care să nu atragă atenţia unui străin."

„La noi ceremoniile merg după
Dumnezeul-Soare şi nu împotriva
Dumnezeului-Soare"
Lipovenii sunt creştini ortodocşi de rit vechi. Ei respectă
ceea ce a stabilit Biserica Ortodoxă Rusă oficială („ceea ce au
primit ruşii de la creştinare") înainte de Marele Sinod din 1654,
când Patriarhul Nikon hotărăşte reformarea Bisericii Ruse.
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Lipovenii au aceleaşi sărbători ca în ortodoxie, numai că
sunt „marcate" pe stil vechi, conform calendarului iulian (cu o
decalare de 13 zile în raport cu noul calendar gregorian).
„Cum cu timpul fiecare biserică ortodoxă capătă caracter
naţional, la cele 12 sărbători mari pe care le sărbătoreşte toată
ortodoxia, la noi se adaugă foarte multe sărbători legate de minuni ale Maicii Domnului sau ale Sfântului Nicolae, vizând evenimente cu caracter laic, social: războaie, apărări ruseşti" - m-a
lămurit tot profesorul Dolghin.
Sfântul Nicolae este la lipoveni patronul marinarilor şi al
pescarilor: „cum oamenii noştri srmt legaţi de apă şi Sf. Nicolae
este degrabă ajutător cu minuni şi a salvat de la înec, el este la
mare cinste la noi, la lipoveni."
Între cele două sărbători mari - Naşterea Maicii Domnului
şi Adormirea Maicii Domnului - sunt alte 112 sărbători, legate
de minunile făcute de icoanele Maicii Domnului pe teritoriul
Rusiei, începând cu anul 1150: Smolenskaia Bogorodifa, Kazanskaia
Bogorodfza (trimite la cucerirea Kazanului de către ruşi şi aflarea
acestei icoane în chip miraculos; predestinată celor care suferă
de ochi), Vladimirskaia Bogorodifa (trimite la lupta ruşilor împotriva jugului mongol), Znamenef Priasviatoi Bogorodifi - IcoanaStindard a Maicii Domnului (trimite la lupta pentru supremaţie
a Moscovei împotriva Republicii de la Novgorod) şi Icoana
Sf. Nicolae Făcătoare de Minuni - Ciudo Mojaiskoe.
De remarcat este faptul că, pe de o parte, există o strânsă
legătură la nivel semantic între termenii bisericeşti desemnând
slujbe din cursul rmei zile (liturghii etc.) şi cuvintele folosite în
mod uzual pentru mesele din cursul acesteia şi, pe de altă parte,
în ciuda faptului că biserica este destul de restrictivă cu membrii comunităţii în ceea ce priveşte viaţa religioasă, a ştiut să
vină în ajutorul credincioşilor, schimbând slujbele în funcţie de
anotimp şi, implicit, în funcţie de mrmcile sezoniere.
Iată termenii folosiţi pentru mesele din cursul unei zile:
snedanok (posle sna), de la verbul snedat (a mânca de dimineaţă),
vb. poludnovat (a mânca pe la ora 10, când se termină liturghia),
obed (în contextul posle obenia, obed bivaet), veceria.
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Slujba de pomenire - vecernia sau polunosniţa („miezunoptica zic românii") începe la miezul nopţii. Mai există un tip
de slujbă de pomenire - naiomnaia - care trebuie plătită şi se
face mai devreme; urmează utrenia.
Cu timpul, la Sarichioi, de exemplu, s-a renunţat la polunosniţa pe perioada verii, dar unele sate, precum Pisc, fac
această slujbă continuu. De asemenea, o parte a lipovenilor ruşi
de rit vechi, mult mai conservatori, continuă să facă slujba
Beglopopovti tot timpul anului.
„Limba, religia, faptul că prescripţiile religioase se păstrea
ză mai aproape de cele iniţiale, a făcut ca fiecare să privească
puţin circumspect" - a apreciat unul dintre informatori raportânu-se la ceilalţi locuitori ai Dobrogei.

Obiceiuri la naştere
„Când vedea că apropie să nască îi era rezervată o cameră
numai pentru ea, nu aşa~ unde toată familia umbla."
Comunitatea lipoveană acordă o atenţie deosebită momentului naşterii propriu-zise şi botezului, marcat prin interdicţii
temporale şi spaţiale. Preotul este cel care săvârşeşte integrarea
religioasă, iar alături de acesta moaşa era în trecut persoana care
asigura bunul mers al naşterii, întremarea mamei şi a nou-năs
cutului înainte de recunoaşterea în biserică.
Acum 50 de ani naşterile se făceau acasă cu moaşa: „Moaşe
le erau de la rândul oamenilor, nu erau şcolarizate.", dar o condiţie esenţială pe care moaşa (babka) trebuia să o îndeplinească
era să ştie molitvele. Ea „umbla tot cu Dumnezeu, nu aşa aiurea." Moaşa era cea care „ducea vestea" despre copil. Tatăl plătea
moaşa „aşa, de la sine, în bani, în natură, ce avea pe acasă".
Toţi cei care au asistat la naştere, inclusiv tatăl copilului, trebuie să primească de la preot, a doua zi, molitva de curăţare
(ocişcennaia); înainte de primirea molitvei nu puteau lua copilul
în braţe.
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Moaşa

era cea care era învestită şi cu puterea de a boteza
nou-născutul „dacă vedea că copilul nu-i de trăit şi nu se poate
nici până la preot să ajungă: de 3 ori [îl boteza - n.n.] numai în
apă în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh." Dacă se
întâmpla ca nou-născutul totuşi să trăiască, botezul moaşei „se
primea", dar preotul „îi completa botezul, îl dădea cu mir".
Comunitatea şi-a creat propriul sistem de norme pentru a
putea acoperi şi situaţiile-limită şi pentru a-şi echilibra astfel
existenţa.

La 25 de zile după sărbătoarea Paştelui, în ajunul Sfintei
Treimi, în calendarul lipovenilor de rit vechi este fixată o zi pentru copiii care se nasc morţi: este ziua de Preoplavlenie, ziua
pentru tiomnie deti (copiii întunecaţi). Această zi este punctată
ritual printr-o interdicţie marcată de indici temporali: femeile
care năşteau copii morţi nu mâncau fructe înainte de Sf Preobrajenie: „Atunci când se sfinţeşte strugurele, atunci sfinţeau şi ele
măr şi mâncau. Nu aveau voie să mănânce. Şi bătrânii la fel."
Parte din acest sistem de norme este şi interdicţia impusă
femeii lăuze de a nu părăsi spaţiul delimitat de ogradă.

Botezul
„Obiceiurile civile nu prea erau, se ţinea
de religie, ce era lăsat de Lege."
Copilul este botezat la opt zile, exceptând cazurile pe care
le-am menţionat deja şi în care intervine fie moaşa, fie preotul.
Naşii copilului sunt rude, de obicei copii. „Există o logică clară
şi sănătoasă: naşii de la botez vor fi şi naşi la cummie şi când tu
apelezi la cineva străin, în afara neamului, pentru a te face rudă
spirituală cu el, dacă ajung copiii noştri să vrea să se ia, nu se
poate pentru că sunt rude spirituale la biserică: am botezat sau
am cununat împreună acelaşi copil şi copiii noştri nu mai pot
face acelaşi lucru. Se preferă să se aleagă din neam pentru că în
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nici un caz verii nu se pot căsători între ei. S-a păstrat cosângenii
să fie şi rude de spirit acolo."
Botezul se produce în zori, înaintea slujbei, „pe la ora cinci,
când preoh.il e nemâncat".
Acum a ieşit dublu extras de naştere, şi la primărie şi la
biserică." Înainte numele copilului era dat după numele sfântului din ziua respectivă sau numele rmui sfânt din primele opt
zile de la naştere şi după.
Comunitatea ruşilor lipoveni de rit vechi acordă o atenţie
deosebită ritualului botezului în biserică, pentru că aşa e
lăsată Legea" spune Dedka Alekxei. Pentru acest ritual, familia
pregătea dinainte pentru nou-născut obiectele rituale necesare
botezului: crucea, cămaşa (crişma) şi poisul: Se pune de preot
crucea pe piept şi ai crucea pusă pe corp la copil până la
moarte. Nu se mai scoate niciodată. Şi poisul tot preotul îl
prme. Întâi prme crucea, apoi cămaşa, apoi poisul. Asta este în
Lege prevăzut!".
Preotul, pentru lipoveni, reprezintă Legea nescrisă: în
numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh îl miruieşte şi îl
îmbracă; cume acuma, umblă în bustul gol, dar de fel n-are voie
să umble în pielea goală. Trebuie să fie îmbrăcat, a fost îmbră
cat la botez.".
Stepanida, nora lui Dedka Aleksei, ţine să sublinieze încă
o dată că acea cămaşă cu care preotul îmbracă copilul este
simbolul cămăşii lui Hristos. Poisul cu care preotul îl leagă pe
nou-născut reprezintă, după spusele lui Dedka Aleksei, Legea
căreia el, o dată botezat, i se supune până la moarte, pentru că
poisul - rm fel de curea, şnur legat la brâu - nu trebuie dat jos
niciodată: Pqis - eta rojdenie zakona. Rojdion tî v zakonom,
11e kak skotina. U skotinî zakonî netu, sto ei priidiotsia, to i
del<iet. A celovek boitsia zokonom: to ia ne nado delati, to
stî, 1 · n, to greh, to neudobno, to budeti pedepsiti ... " (Brâul
reprezintă Legea. Eşti născut în Lege, nu ca animalul! Animalul
n-are Lege, face ce vrea, dar omul se teme de Lege: asta nu trebuie să fac, asta e o ruşine, asta e păcat, pentru asta voi fi
pedepsit„.".
11
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Rodina
„La botez, în familie, nu era muzică, numai cântare bisericească, cântau oamenii. Mai aduceau din hăinuţe, telionki
(scutece), o lămâie, o pungă de zahăr, un şir de colăcei, cum
era înainte ... "
Până la 40 de zile după naştere, femeia nu se atingea de
icoane, de candelă [„.] umbla tot cu rugăciuni la Dumnezeu,
[„ .] trebuia să se ferească de necurăţenie. Nu trebuia să iasă la
stradă, nu putea fi vizitată. După 40 de zile lua molitva."
Categoria Celuilalt (românul) apare de fiecare dată în discursul lipovenilor ca o necesitate de a-şi delimita spaţiul spiritual, de a-şi sublinia apartenenţa la o comllllÎtate cu norme bine
cunoscute şi recunoscute în timp.
„Dacă se completează botezul de la români, numai îl
miruieşte şi îl trece cu picioarele prin apă. Nu-l mai bagă cu
capul în apă pentru că e deja botezat!". Copilul este scăldat zilnic timp de opt zile înainte de botez, dar nu poate fi scăldat opt
zile după botez pentru că este miruit, iar „botezul nu ai voie
să-l arunci în loc necurat.".

Ursitoarele
„Ursitoare? Ce sunt alea?" (Dedka Aleksei)
„A, ved'mi, nu prea se crede, tot ce e dat e de la Duhul
Sfânt. [... ] Dacă eşti cu gând rău, atunci darul nu apucă copilul
ăla. Trebuie să fii smerit, să n-ai duşmani, să fii cu inima foarte
bună şi atunci Dumnezeu fixează Darul."
„Copiii mei, toţi la Casa de naşteri s-au născut, dar înainte ...
înainte cum se duceau la legat, năşteau şi pe câmp."
,,În programul comunismului au venit ăştia cu modernizarea, dar înainte nu era. Au dat şi ei un sprijin la ţărănimea
asta, au format case de naşteri." (Dedka Aleksei).
174

Obiceiuri dettuntă
Nunta este unul dintre obiceiurile relevante în ceea ce
identitatea şi alteritatea valorilor comunităţii în timp.
Dacă la început de secol XX rturtta în comunitatea lipovenilor
reprezenta un sistem de norme şi ptescripţii - fixate prm indici
h~tnpotali, spaţiali şi interdicţii de gen ce trebuiau îndeplinite
îndeaproape pentru a se asigura o bună „trecere" a tinerilor
căsătoriţi la noul statut, astâzi obiceiurile de la nuntă au pierdut însemnele ritualului, preponderente fiind însemnele lumii
materiale, pragmatice.
Dacă privim fiecare din riturile de trecere în lumina
opoziţiei comunitate/sodetate şi implicaţiile acestei opoziţii
priveşte

(Gemeinschaft I Gesellschaft; organic solidarity I mechanical solidarity; status/ contract; premodern/modern) formulată de
Toennies şi ulterior de P. Bourdieu, vom înţelege că, de fapt,
dinamica riturilor de trecere şi a oricărei manifestări spirituale
ale comunităţii lipovenilor din Dobrogea, în cazul de faţă, nu
este consecinţa convieţuirii cu alte comunităţi şi deci a copierii
sau influenţei comunităţii dominante, ci a devenirii comunităţii în sensul evoluţiei, al trecerii la societate, în sensul
menţionat mai sus prin opoziţiile de rigoare. O comunitate se
defineşte printr-un sistem de funcţii şi acţiuni fixate prin Lege,
iar diferenţa între comunităţi se datoreşte faptului că fiecare
comunitate îşi stabileşte ierarhia semnelor în sistem de norme.
Ceea ce delimitează comunitatea lipovenilor de altele este
funcţia Bisericii şi modul în care aceasta ordonează celelalte
semne ale sistemului.
Acesta este motivul pentru care regăsim aceeaşi organizare schematică de funcţii şi acţiuni în obiceiurile de la nuntă
ale lipovenilor şi românilor. Cunoştinţa şi informarea (apartenenţa la un neam) în ceea ce priveşte viitorul mire sau
viitoarea mireasă sunt circumscrise unor spaţii publice şi
evenimente sociale recunoscute ca atare de comunitate: biserica şi hramul, nedeile, rugile, târgurile, bâciurile, horele, culesul viilor etc.
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Semnul acordului între cei doi tineri aparţinând aceleiaşi
etnico-religioase este oferirea ca simbol al acceptării
băiatului de către fată a basmalei (şalka), care funcţionează ca
dovadă pentru familiile celor doi. Familiile încuviinţează legătura celor doi, iar preotul legitimează această legătură fă
când-o publică.
Încredinţarea (logodna) se realiza prin trimişii viitorului
mire la casa viitoarei mirese şi fixarea cununiei, făcută publică
întregii comunităţi de către Biserică, prin autoritatea preotului.
Darurile aveau funcţia de a ajuta la întemeierea noii familii
şi ospătarea, cinstirea comunităţii de către noua pereche, pe
aceea de a consolida aceste legături.
„Ranşe menşe bralisi. .. vse v svoiu natjiu. I rumînî ne
hoteli soobştatsia i naşi ne hoteli svoi zakon brosati. A togda
kak staralisi v svoei naţii brati, svoei religii. .. " (Mai devreme
se luau mai puţin ... fiecare era cu naţia lui. Nici românii nu
voiau să comunice, nici ai noştri nu voiau să se lepede de legea
lor. Pe atunci încercau să se ia din popor, din aceeaşi religie ... ".
(Dedka Aleksei)
A rămas însă neschimbat, pentru a sta ca mărturie pentru
identitatea religioasă a lipovenilor, ritualul religios al schimbării
de statut social al tinerilor în faţa preotului ca reprezentant al
puterii Legii.
Trecerea, schimbarea de statut a celor doi tineri se produce
în biserică, după liturghie - slujba de dimineaţă -la care tinerii
trebuie să fie prezenţi pentru ritualul religios al purificării prin
molitva ocişcennaia (molitva de curăţire). Pentru ritualul religios
mirii poartă „costumul de biserică" şi sunt însoţiţi numai de
naşi şi, uneori, de rudele de suflet.
Secvenţa care marchează schimbarea de statut social al
fetei este „despletirea miresei" în prezenţa preotului: fetei i se
despleteşte coada în două cozi prinse în creştetul capului şi
acoperite cu anume obiecte de rit. Mama băiatului are obligaţia
de a pregăti pentru viitoarea noră obiectele rituale necesare trecerii de la o statutul de fată la cea <le femeie măritată. Kichka
(un fel de boneţică din mătase cu care se strâng pletele fetei), un
kasiak (basma monocoloră în trei colţuri, uneori cu ciucuri),
salichka (o basma mai mică decât kasiak-ul).
comunităţi

176

În obiceiurile româneşti schimbarea de stahtt era conotată
în trecut prin rihtalul „înhobotării miresei" (v. S. Fl. Marian) de
către vornicel în timpul danţului şi în prezenţa mesenilor, ori de
către nuna mare, după ospăţ. O rămăşiţă din acest rirual se mai
păstrează în obiceiul nunţii de astăzi în danţul care încheie
petrecerea nunţii cunoscut sub numele „hora miresei", în timpul căruia mireasa este îmbrobodită cu o basma, însemn al
noului stahtt.
Şi în comunitatea lipovenilor obiceiurile de nuntă au suferit
mutaţii esenţiale, dar schimbările nu sunt atât de adânci având
în vedere faprul că cel mai important ritual din cadrul acesteia
se petrece în biserică şi este oficiat de preot conform Legii
lipoveneşti. Biserica, cu sistemul de interdicţii şi cerinţe conexe
acesteia, este instihtţia datorită căreia multe din simbolurile rituale din trecut persistă şi astăzi.
„Dacă nunta era un rihtal clar care începea de vineri seara
cu devişnic, cu îmbăierea fetei, cu prima zi de nuntă (1:iua de pe
la 12, până seara, pe la 9-10), cu a doua zi de nuntă, darul se
dădea a doua zi de nuntă. Te duceai acasă dormeai, dădeai
vitelor a doua zi dimineaţă şi porneai la nuntă pe la 12. Şi era
darul care se făcea altfel: în prima cameră, în colţul de sub
icoană, se punea masa. La masa aceea stăteau mirii, naşul şi
na~a. Şi se apropiau mmtaşii şi dăruiau mirilor ceea ce era absolut necesar pentru întemeierea unei căsnicii. Asta dura. Pentru
că aduceau două linguri, două furculiţe, două căni, două farfurii, un cocoş pe care îl dădeau a doua zi sau peste două săp
tămâni când veneau tinerii să ia o baniţă de porumb, fiecare ce
avea. Mai puţin se dădea în bani. Şi se termina nunta în jurul
orei 12 noaptea. Mai era a treia zi de nuntă, pentru bucătărese
şi pentru cinstea cuscrilor. Prezenţa mirilor nu mai era necesară.
Acum s-a terminat."
„ ... iar acum se vltd şi se iubesc, nu se uita la Lege, la nimic. Se

iau şi trltiesc aşa ... "
„Astăzi

se duc la primărie să scoată actele. E o modă nouă".
„Este adevărat că Biserica noastră n-a pus prea mare accent
pe actele care se încheiau la primărie. Bunica mea, după 60 de
ani de convieţuire a făcut acrul de căsătorie cu bunicu'. În 1956
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când bunicu' a ieşit la pensie, s-a pus problema că nu era căsă
torită legal cu bunicu'. N-avea acte de căsătorie, pentru că s-a
făcut în 1902, în biserică. Asta era cel mai important, era în biserică. Şi toată lumea ştia că asta e nevasta lui. Dar în momenh1l în care a intervenit Statul cu documentele formale, trebuia.
Şi am fost foarte curioşi că, uite, bunica s-a căsătorit civil în
1956 cu bunicu', după 54 de ani.
Astăzi se fac nişte evidenţieri contabile foarte stricte.
Darurile se dau în valută. Nunta este o afacere păguboasă. Dacă
altădată te duceai la nuntă de plăcere, astăzi te duci din obligaţie pentru că se dau daruri mari, pentru că aştepţi să mergi la
nuntă fie să-ţi plăteşti o datorie în felul acesta, fie să-ţi câstigi
oameni, pentru că se notează şi fiecare trebuie să dea înapoi tot
atât cât a primit. Nu ştiu dacă e influenţa românească: e influenţa televizorului, a civilizaţiei."
„Până la război comunitatea noastră a fost închisă din
punct de vedere social, lingvistic, economic, religios. Nu existau căsnicii mixte, bărbaţii erau legaţi prin profesie de nucleul
satului, pescari sau agricultori. Odată cu colectivizarea, când
au înţeles că, dacă vor rămâne legaţi de pămânrul puţin pe care
îl are Sarichioi, vor fi muritori de foame, au plecat pe toate
şantierele din România, apoi peste graniţă prin pescuirul oceanic. Astăzi tineretul pleacă în Italia, Israel, de ordinul sutelor
din sat, 300-400 de tineri. De acolo se întorc cu bani mulţi şi obiceiuri noi. Dacă până la al doilea război mondial nu exista
noţiunea de divorţ la noi în sat, astăzi sunt multe divorţuri,
chiar în străinătate."

Oamenii?
Diferiţi,

ca pe peste tot. Sunt cei mai tineri, care spun „aşa a
merg înainte şi alţii care ştiu că „asta aşa a fost
odată" şi merg înainte înţelegându-i pe cei tineri, dar simţind în
lumea lor, aşa cum Dedka Aleksei îmi corectează" mulţumirile,
argumentând cu propria lui etimologie pentru „Mulţumesc!":
fost

odată" şi

11
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„Mîne govorim «Spasibo». Po ran'şe liudi govorili. Do Hrista
oni verili v dva idola: Bai Perun. Mî govorim «Spasi Hristos i
Mater' Boje!» I Noi nu spunem «Mulţumesc!». Aşa spuneau oamenii mai demult. Până la Hristos ei credeau în doi idoli: Ba şi
Perun. Noi spunem «Mulţumesc Hristos şi Maica Domnului!»".

Concluzii
• În ceea ce priveşte practica interviului, intervievaţii (profesor de gimnaziu, cântăreţ la biserică etc.), cei care „lucrează"
cu informaţiile vizate prin chestionar, delimitează foarte clar
valorile identitare ale lipovenilor de ceea ce reprezintă practica
cotidiană cu alte etnii, iar o altă grupă de intervievaţi (muncitori, pescari, casnice, pensionari) au tendinţa - ca primă reacţie
la întrebare - de a uniformiza mărcile identitare, integrându-le
în obiceiurile cotidiene, mundane ale românilor cu care vin în
contact; la primul nivel al interviului întâlnim des replica „nu e
nimic special, e ca la români".
•Memoria comunităţii nu mai recunoaşte funcţiile rituale
ale obiectelor purtate la sărbătoare sau în riturile de trecere (cu
excepţia obiectelor sau lucrurilor necesare oficierii ritului în
biserică), reducând prezenţa acestora la o funcţie estetică: „ca să
fie frumos".
• În ciuda convieţuirii cu alte etnii sau a prezenţei violente
a informaţiilor mass-media, sistemul de obiceiuri - riturile de
trecere - şi-a păstrat integral partea care ţine de oficierea religioasă în prezenţa preotului (reprezentarea mundană a
Legii), dar şi-au schimbat aproape integral forma (e.g. obiceiurile de la nuntă).
Spre deosebire de comunitatea ucraineană din zona Crişan,
comunitatea staroverilor din zonele Sarichioi, Mila 23, păstrea
ză încă puternic în discursul identitar, prezenţa categoriei
Celuilalt ca modalitate de a-şi sublinia mărcile şi valorile identitare, încă puternice datorită Bisericii.
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lipovean
Cercheză

Meglenoromânii din Cerna
Drd. Emil Ţârcomnicu

Comuna Cerna este situată în vestul judeţului Tulcea, la
55 km de oraşul Tulcea, 25 km de oraşul Măcin, într-o zonă
deluroasă. În cercetarea noastră ne-a interesat numai satul
Cerna, deoarece numai aici locuiesc compact meglenoromânii
(pe!iite 80% din populaţia satului care în anul 2000 era de 2427
locuitori). Satul Cerna este reşedinţa comunei Cerna formată
din patru sate: ~erna, General Praporgescu (12 km), Mircea
Voda (lO km), Traian (8 km). Atât primarul comunei Hristu
Tanur, cât şţ viceprimarul Ion Bosna sunt meglenoromâni.
Preotul comunei, Dorin Vasile, este român şi păstoreşte din
anul 1989 bi~erica Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, con§truită de bulgari la anul 1890 (a mai existat o biserică cu
acelaşi hram sfinţită la 8 noiembrie 1864).
Satul era locuit înainte de anul 1940 de bulgari (găgăuzi,
creştini vorbitori de limbă turcă, reprezentând în anul 1935
l\proximativ 85% din populaţia satului). La începutul secolului, comuna era compusă din satul Cerna şi cătunul Piatra Roşie (întemeiat de colonişti italieni, lucrători la cariera
de piatră).
În satul Cerna meglenoromânii s-au grupat în funcţie de:
!iatele din Grecia de unde proveneau: familiile de băştinaşi care
erau deja grupate în estul satului (în principal bulgari şi români); în sud-est lumnicianii (din satul Liumniţa); în nord lunzăneţil (satul Lugunţa); în centru, nord şi nord-est uşineţii (satul
Oşani); în est cupineţii (din Cupa).
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Autoidentificarea şi imaginea celuilalt
Faţă

de aromâni, meglenii se simt în inferioritate (este
explicabilă această inferioritate prin numărul mic al membrilor
comunităţii meglene). Ei se raportează la ocupaţiile tradiţionale:
meglenii au fost agricultori, pe când aromânii păstori, negustori. Meglenii au locuit în câmpie, pe când aromânii în munţi.
Ocupaţiile şi-au lăsat amprenta asupra capacităţii de întreprindere (în activităţile economice) şi curajului de a înfrunta
pericolele. Este evident că diferenţierea s-a remarcat în limbă, în
dialectul vorbit, ca şi în obiceiuri.
Forţele de coeziune ale acestor comunităţi ţin de istorie şi
tradiţie. Pentru cei veniţi în România, identitatea de soartă a
unit atât pe meglenoromâni, cât şi pe aromâni. Aromânii, prin
natura ocupaţiilor care au creat la ei o psihologie specială şi prin
numărul lor mare, au reuşit să se impună în societatea românească, conservându-şi tradiţiile specifice şi prezervându-şi neamul. În schimb, la meglenoromâni, numărul mic al membrilor
comunităţii a făcut ca, după anii '50, să apară numeroase căsă
torii mixte. Dar datorită greutăţilor prin care a trecut această
restrânsă comunitate, datorită presiunilor din afara grupului,
unitatea acesteia a rămas puternică. Cum se ştie, pericolele
externe duc la coagularea forţelor sociale în interiorul grupului.
Cu toate că meglenoromânii au sentimentul inferiorităţii
faţă de aromâni, în principal explicat prin natura ocupaţiilor,
aromânii fiind văzuţi ca păstori şi mari negustori, credem că
aceştia s-au manifestat naţional alături de aromâni. Iată ce
spune Th. Capidan (1928: 13-14): „Mi-aduc aminte că, pe vremea aceea, când mă aflam şi eu în apropierea lor, lucrând
pentru triumful cauzei noastre, a fost un moment - singurul din
întreaga perioadă de frământări culturale la Românii din Peninsula Balcanică - când idealul acţiunii nostre reuşise să se
realizeze într-un singur colţ din Macedonia. Acest colţ era ţinu
tul Meglenului." Naţionalismul lor nu este cu nimic mai prejos
şi pentru a argumenta aceasta dăm două exemple. La steagul
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de nuntă (furgliţă) se arborează tricolorul. Toţi subiecţii chestionaţi au relatat aceasta, foarte greu amintindu-şi de eşarfa albă
sau roşie tradiţională. Al doilea exemplu ţine de autoidentificare. Se consideră români, mai români decât românii.

Istorie şi amintiri
„Eram sub dominaţie turcă şi ţineam până la apa Vardar.
Dincolo de Vardar începea regiunea Salonicului. Noi, în
comună, sub dominaţie turcă, aveam şcoală românească, biserică românească. Bunicul meu din partea mamei era preot.
Când a venit aici în România, în 1926, bunica mea a primit pensie. După 1912, după ce au plecat turcii, au venit grecii. Şi grecii
au închis şcolile româneşti, au distrus bisericile şi au adus
numai personal grec. Se semnase un tratat între Venizelos şi
guvernul român. Venizelos [prim-ministru al Greciei, adept
al panelenismului - n.n.] era în 1921. Au avut în 1921 război
turcii cu grecii. Şi atunci era Venizelos. Şi au făcut schimb de
populaţie. Şi atunci au plecat de-ai noştri şi au venit în România. Şi aici au înfiinţat o formaţie meglenoromână. O societate
[Meglenia]. Şi au făcut o asociaţie meglenoromână ca să-i atragă
pe megleniţi de acolo, să vină la adevărata lor ţară. Pentru că
noi, strămoşii noştri, sunt plecaţi din timpul când devastau
România, adică Dacia. Să lămurim puţin problema. Ce sunt
meglenoromânii? Meglenoromânii sunt aşa: comuna Ţâmăreca,
Limniţa (astăzi Skra), Lunzini, Cupa, Oşini, Birislav şi Nânta. Ei,
Nânta asta, erau toţi meglenoromâni, însă, în timpul dominaţiei
turce, s-au turcit. Limba nu şi-au lăsat-o. Nici portul. Dar au
schimbat forma. Noi am învăţat şcoală grecească. Eu cunosc
limba greacă, cunosc să scriu şi să citesc, am terminat trei clase
acolo. «Ce limbă mai ştiţi?» Limba bulgară o cunosc, turceşte
mă descurc, a noastră românească. «Cine sunt meglenoromânii,
de unde se trag ei?» Meglenoromânii se trag din Oltenia. Noi
avem multe cu oltenii. Noi spunem ai la usturoi şi ei spun pe
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olteneşte tot ai. Însă, în timpul când un copil a mâncat ai şi când
l-a usturat, a începul să strige «mă ustură, mă ustură!» şi a
rămas usturoi. Dar mulţi din Oltenia tot ai îi zic. Cred că din teritoriul ăsta al Olteniei. Aromânii sunt cam din Maramureş.
Cam de acolo. Cu obiceiurile se cam aseamănă. Meglenoromânii se ocupau cu agricultura. Meglenoromânii se ocupau,
dar erau în munţi, în Munţii Pindului. Agricultură puţină, mai
mult creşterea viermilor de mătase, animalelor. Iar bărbaţii plecau la lucru unde găseau. Numai femeile îngrijeau de gogoşi
pentru că viermii de mătase până în iunie ies şi atunci ies
gogoşii. Veneau şi îi cumpărau. «În familia tradiţională, cam
câţi copii erau la o familie?» Erau patru, cinci. Noi şapte am fost
la părinţi. Trei băieţi şi patru fete, din care eu nu cunosc primul
băiat care purta numele de Cuza, deci Al. Ioan Cuza. A murit,
nu l-am prins. Al doilea băiat, Iancu, Iancu de Hunedoara.
«Dar nu dădea numele naşul?» Băiatul care se năştea lua
numele lu' socru mare, iar dacă se năştea fată, lu' soacra mică.
Obiceiul ăsta era. Naşul se păstra, nu se amesteca. Deci, să
moştenească numele. Bunicul meu, îl chema Cuza. Fratele meu,
Cuza. Băiatul lui unchiu, Cuza. Băiatul celălalt, Cuza. Nu prea
îl iubeau grecii pe Cuza, că le-a luat moşiile mănăstireşti. După
ce au plecat turcii au venit grecii la conducere. «De azi înainte,
greci sunteţi! Ce mişcă pe pământ e grec, indiferent că e om sau
animal sau pasăre. Şi soarele care străbate Grecia e grec!» Şi
atunci am învăţat la şcoală greacă, după 1924. Şi erau comitagii.
Şi au fost în Meglenia care-şi păstrau limba şi se luptau. «Cu
cine se luptau?» Cu grecii. Grecii voiau să cucerească, iar ăştia
nu voiau. Adică nişte bandiţi, în limba română. Au şi cântece.
Era unul Isim Begu, turc, el dirija, el făcea. Şi l-au omorât, tot
ăştia ai noştri, megleniţii." (S. A.)
„«Ei când au venit?» Ei au plecat din timpul barbarilor. Aici
au dominat geţii, gepizii, turcii, bulgarii, toţi. Dacia era foarte
bogată, dar totul era asuprit. Şi cele mai bune venituri le avea
Dacia. Crescători de animale, crescători de albine, agricultură.
Popoarele barbare veneau şi băteau ca să distrugă. Până când a
venit Atila. Cel mai groaznic, ungurii, hunii, le spunea huni, dar
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ei sunt neam de unguri. Şi ·atunci oamenii ăia îi luau şi-i spânzurau, şi omorau. «Ce-au făcut?» Au plecat. În anii, mi se pare,
1100 sau nu ştiu când era. Unde să se retragă? S-au retras în Balcani pentru că acolo aveau nutreţ pentru aprovizionarea animalelor. Că acolo nu se face iarnă în Balcani. În Grecia, dacă
cădea zăpada 10 cm, trei zile nu rămânea nimic. «Aromânii au
plecat mai devreme?» Nu cunosc de aromâni. Şi eu ştiu puţin,
cum am citit. Şi s-au instalat în Munţii Balcani pentru că acolo
au găsit nutreţ pentru animale. Iarbă, toată iarna animalele nu
veneau în ţarc. Şi iarna şi vara la câmp. Şi aveau un soi de
arbust, nu am găsit aici şi nu ştiu cum se numeşte în limba
română, eu îi spuneam tâmir, şi făceau nişte turte ca năutul.
Iarna mâncau iarbă de-aia şi s-au instalat în Munţii Balcani.
Şi noi am căzut în Munţii Pindului, adică în Meglenia." (S. A.)
„«Când au venit meglenoromânii în Cerna, am văzut că
s-au aşezat pe comunităţi, pe sate.» Cei care erau din Liumniţa
au ocupat, pentru că eram superiori, 130 de familii, jumătate au
ocupat de sus încoace, iar în partea cealaltă uşineţii şi lunzineţii,
adică din Oşini şi Lunzini. «Şi satul era părăsit, mai erau
locuitori?» Păi nu mai erau, că au plecat în Bulgaria, s-a făcut
schimb de populaţie. Bulgarii au plecat şi am venit noi." (S. A.)
„«Denumirea de meglenoromâni este după ţinuh1l Meglen,
o denumire literară, destul de recentă. Cum se numeau înainte,
vlaşi?» Meglenoromânilor grecii le spuneau vlaşi, adică români.
Pe limba grecească vlahi le spune. Altă denumire nu are. Decât
denumirea de sat: Ţâmareca, Cupa, Lumniţa, Oşini." (S. A.)
„Au venit din Grecia. Li s-a dat 10 ha de pământ, au muncit
acolo, până în '40. În '40, când au făcut război nemţii ăştia,
înţelegi, ce se întâmplă? A venit şi a cedat Durostorul la bulgari,
ungurii ne-au luat Transilvania şi ruşii ne-au luat Basarabia.
După aceea noi am fost evacuaţi în Călăraşi, în judeţul Ialomiţa.
După trei luni de zile au venit părinţii noştri în Dobrogea, în
Cerna." (N. H.)
„«Acum, ce credeţi, cum se autodefinesc meglenoromânii?»
Noi suntem români. Români. «Români de unde?» Ce se întâmplă ... În istoria noastră se spune aşa: noi românii care suntem,
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noi românii care suntem toţi plecaţi din partea Olteniei, că, pe
timpul barbarilor, noi am trăit 500 de ani sub turci în Grecia. În
Grecia acolo sub bei trăiau. «Şi eu sunt oltean, suntem rude
atunci?» Da, da. «De ce sunteţi oltean, care e legătura?» Apu la
apă. Pâni la pâine. Înţelegi, 500 de ani sub turci şi sub bulgari,
limba românească s-a reintrodus şi cu alte cuvinte. «Dar de ce
cu oltenii şi nu cu moldovenii?» Domne, cam aşa e după port,
că părinţii mei când au venit încoa' stăteau şi la joc, şi la joc joacă
oltenii hei. .. «Asta când, după ce au venit în România şi-au dat
seama?» Nu, păi ai noştri jucau şi în Grecia, când am venit jucau
şi oltenii. «Adică prin logică, semănam mai mult cu oltenii decât
cu moldovenii sau altceva. Dar aromânii?» Aromânii, domne,
ăştia au fost emigranţi, aromânii ăştia erau acum în Iugoslavia
şi apoi în Bulgaria, erau cu oile. Nu erau agricultori. Noi eram
agricultori. Nu plecam prin comune, iar aromânii ăştia aveau
5-6000 de oi, revolver avea femeia aicea şi el aicea, trecea graniţa, atunci înţelegi? Dacă spuneai ceva, pac! te-mpuşca! Eu am
întrebat pe unul de-al nostru, Celvani, era în Bucureşti: «Domne, de ce aromânii sunt atât de curajoşi şi noi, meglenii, nu suntem?». Ăsta: «Părinţii noştri şi copiii, când greşesc ceva, pac!
pac! Autoritate! Dă-i, măi, bate-l, măi, bine i-ai făcut!» Înţelegi?
Aveau curaj. «Meglenii au fost mai mult agricultori, mai paşnici,
stabili.» Agricultori, da, şi au trăit sub bei, i-a făcut şerbi. «Era
obiceiul la copii să se lege fraţi de cruce?» Ce se întâmplă? Dumneata eşti tată, eu sunt tată. Dumneata ai fată, eu am băiat. Hai
să ne facem cuscri! «Asta la cine, la meglenoromâni?» Nu, la
aromâni. La Meglenia nu era. Ce se întâmplă? Chiar dacă era
chior băiatul, fata tot îl lua. Aşa era obiceiul la ei. Asta să se căsă
torească, să stabilească părinţii să se căsătorească. «Dar eu am
întrebat altceva. Băieţii între ei, să se facă fraţi de cruce, să se
ajute toată viaţa?» Da, da. «Şi la comunitatea meglenă sau
numai la aromâni era?» Domne, numai la aromâni. «De ce au
venit meglenoromânii în România? Ce s-a întâmplat în Grecia?»
Ce s-a întâmplat? După război, înţelegi, capitularea turcilor [de
fapt, războiul din Asia Mică s-a încheiat cu un dezastru pentru
greci- n.n.] acuma teritoriul s-a împărţit în mai multe: o parte
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au luat bulgarii, o parte au luat sârbii şi noi am căzut la greci.
Ce se întâmplă? În Grecia s-a aşezat statul grec. Statul român
trimitea preoţi români, trimitea dascăli români şi aveau învăţă
tori, unchiul meu care a venit era învăţător. Ce s-a întâmplat?
La greci, când a venit, a spus aşa: «Domne, de astăzi încolo nu
mai există limba română, nici biserica românească.». Le-a dat
foc, părinţii noştrii au văzut că au rămas fără carte, fără biserică,
au făcut un memoriu la Bucureşti statului român, care vrea să
vie în România. Au spus cutare, cutare, cutare ... Au vândut casele de acolo, cu vaporul pe mare au venit la Constanţa şi i-a
dus în Durostor, Durostorul care era din 1914 la români de la
bulgari, ne-a aruncat acolo la turci şi la bulgari şi bate-te 15 ani
cu turcii şi cu bulgarii, comitagiii! Ne-au dat pământ 10 ha ...
«Comitagiii cine au fost?» Comitagiii au fost toţi băieţii bulgarilor plecaţi în Bulgaria, au devenit comunişti pentru eliberarea
Durostorului. «Mata îl şti pe Piti Pobina, l-ai văzut matale, că
l-am prins şi eu, că el îmi povestea mie de luptele care le-au
dus cu comitagiii şi nu-nţelegeam.» Deci un fel de terorişti.
«Gherilă mai mult. Terorişti.» Ei veneau înarmaţi din statul
bulgar cu bombe, cu tot. .. «Cum erau şi în Grecia de fapt.» Da,
şi în Grecia erau bande. Dacă mureau părinţii, eram despă
gubiţi noi. Şi 15 ani de zile gata, ne-am înarmat. Noi luam, de
exemplu, 20 de arme în casă. «Aromânii au cedat uşor Cadrilaterul, au plecat?» Până nu au venit aromânii acolo linişte nu
a fost, dar când au venit aromânii le-au dat foc la bulgari. I-au
potolit, au pacificat zona. Aromânii au venit în 1928-29. «Dar
cum s-a întâmplat, au trecut la legionari mulţi?» Când au venit,
legionari nu erau, erau ţărănişti şi liberali, pe urmă au venit
legionarii, mai târziu. Prima dată când au venit aromânii ăştia,
l-au omorât pe Cocea. «Cine l-a omorât?» Bandele bulgare. Şi
atuncea aromânii aceştia care au venit s-au pus pe bulgari cu
bătaie. Aromânii au făcut linişte în Cadrilater, meglenimea n-a
făcut nimic. Eram paşnici." (N. H.)
„Din Grecia am venit în Durostor [am stat] 15 ani de zile.
După 15 ani am venit aicea. Aicea a început războiul. Sărac şi
lipit pământului. Când să fac şi casa? Au luat părinţii cu
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războiul,

eram săraci. Tata ce crezi că avea? Tata avea trei-patru perechi de ciorapi pe care îi dădea naşa acolo, şi sărac, nu
ca acuma. «Dar meglenoromânii au fost mulţumiţi când au venit în Cerna?» Meglenoromânii nu prea au fost mulţumiţi. Din
ce cauză? E o zonă foarte săracă. Nu cum a fost în Durostor
acolo. Nu e fertilitate în sărăcia asta. «Ce ocupaţie au?» Aicea
agricultura." (N. H.)
"«Aţi auzit de Constantin Noe, care s-a ocupat de colonizare?» Da, dornne. Ce se întâmplă, dv. nu mai înregistraţi. Să
vezi colonistul ăsta care era venit din Grecia, l-a apucat Constantin Noe: «Ne-a adus din Grecia, zice. Nici pământ n-am
primit, nici casă, îţi iau gâtul acuma!». «Cine era colonistul?»
Dintr-ăsta venit, mechedon, înţelegi. N-avea pământ, lucra la
bulgari. S-a dus Constantin Noe la minister şi a zis: «Am adus
români, dornne, din Grecia şi voi nu le daţi pământ.». Şi atuncea
ministerul a zis: «Ce fel de români sunt, dornne?». Şi atunci
Constantin Noe din sute de megleniţi, de aromâni care ştiau
carte i-a dus şi au dat teză, că într-adevăr ştiau carte românească
şi atunci le-a dat câte 10 ha de pământ. Înţelegi? «Aveau un imn
aromânii, Dimândarea Părintească?» Da, îl ştiu. Îl ştiţi? Da.
«Părinteasca dimândare/ Îi sprejură cu foc mare/ Fraţi di mumă şi di-un tată/ Noi armâni din eta toată/ De sub plocili din
murminţi/ Strigă ai noştrii buni părinţi/ Blestem mare s-aibă-n
casă/ Cari limba lui şi-o lasă/ Care-şi lasă limba lui/ L-ardă
pira focului [pira e flacăra aia]/ Din cununi, cununi ş-nu aibă/
Nat în leagăn [nate copil] să nu aibă». Atâta. E imnul macedonenilor. «Cine l-a scris?» Cine l-a scris?! L-au scris tot ai noştri,
înţelegi. Constantin Belimace." (N. H.)
„«Sunt machedoni, aromâni, femei bătrâne care au cruce.
Mai sunt în comună cu cruce?» Nu. Mai este mama lu' Prevenda. E bătrână. Şi soţia mea când se ducea la spital. Zice:
«Femeie, dar crucea asta?» «Lasă, că aşa m-a născut mama.»
«O minune, zice.» «Dar de unde, noi suntem machedoni, ne
făceau cruce.» Cum era. Beiul le scotea la muncă, era comuna
beiului, cum era la noi în Transilvania cu boierii. «Pe femei le
scotea?» Da, pe toate. De mici le făceau crucea ca să nu mai
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pună

mân.a turcu pe ele.

Să

le ducă la harem, acolo. Nu ştiu
cl!'lcă aţi vă:zut un film, filmul machedonilor, Nunta. A fost un
film !iCOS de aromâni, de aromâni făcut. Isin Begu era prefectul
unei comune acolo, în Liumniţa. În comuna asta turcu spunea:
«Vreau să iau fata lui machedonul ăla, lu' bogătaşul ăla.». Şi se
duce, înţelegi, beiul ăsta şi spune la machedon: «Să dai fata, că
dacă nu, te halim». Ăsta fiind bogătaş le spune la comitagii.
«Domne, uite aşa, uite aşa, a venit beiul şi-mi cere fata.» Comitagiii i·au spus: «Îl omorâm, dar voi ce păţiţi, treaba voastră.»
«Păţim ce păţim, dar să-l omorâţi.» Comitagiii s-au organizat.
«Aromâni?» Nu, meglenoromâni, revoluţionari, cum sunt acum
în Iugoslavia. Patru bărbaţi bine. Beiul ăsta ţinea, trăgea la o
femeie vădană, îi făcea cafea. S-au dus doi comitagii, au intrat
în casă. S-au ascuns în ţoale. Vine beiul pe cal. Intră în curte,
femeia vine, îi ia calul. «Parcă eşti speriată, nu ştiu ce.» «Nu
sunt, mă doare stomacul.» Ia calul, îl duce pe bei în casă, îi face
o cafea. în timpul ăsta, doi de erau afară erau îmbrăcaţi în haine,
ţigănci, au venit să cerşească. Intră în casă, beiul ă ă ă, pe el! Au
ieşit şi ăştia care erau în casă acolo, au pus mâna pe turc, pe bei,
h\u trântit jos în curte şi i-au luat pielea ca la porc. E un cântec
ăsta. întâi ceafa, cu baltagul l-au tocat bine. E un cântec. După
aceea l-au băgat, i-au luat carnea, au pus-o în două desagi, au
pus capul deasupra, un bici la cal şi l-au trimis unde era prefect
ăsta, era căpitan. Ăia când au văzut s-au speriat, s-au speriat. Şi
atuncea, părinţii noştri, care erau acolo, au fost bătuţi şi au fost
condamnaţi la 101 ani de puşcărie, dar când a fost cu distrugerea Turciei au scăpat din puşcărie." (N. H.)
Bunicul lui Damian era preot român, care ţinea limba
românească la noi în Grecia. Şi vin nişte bandiţi bulgari la noi în
comună, iau legătura cu ăştia. Nevastă-sa îi spusese: «Măi băr
bate, fii atent că în comună au venit comitagiii.». Îl iau pe preot.
«Banii unde sunt?» «N-avem.» «Banii unde sunt, că te omorâm.» «Păi sunt sub o piatră puşi.» Îi dă un stic moşului, îi dă
un brânci. Au scos piatra, au luat aurul şi s-au dus. Femeia lui,
când a venit în România, 700 de lei avea pensie, în Durostor, din
11

193

partea preotului, de la stat. 700 de lei în 1930 erau bani atunci.
Baniţa de grâu era 18 lei."
„«Ce sunt meglenoromânii?» Români sunt toată ziua,
machedoni. «Ce consideră ei că sunt, români din Grecia?» Da.
Meglenoromânii toţi din Grecia. «Sunt altceva faţă de aromânii?» E diferenţă: limba e alta. Părinţii noştri erau agricultori,
aromânii erau păstori. «De ce au plecat din Grecia?» Că au fost
români şi au venit în România. «De ce, i-au forţat grecii să plece?» Nu, nu. Au vrut ei. Care vrea pleca. România dădea pă
mânt. Acolo nu aveau pământ. Moş Simiti ştie mai bine, noi
nu mai ştim. Şi acum, dacă I-aşteptaţi pe dl. Suca, e născut în
1913. Tata-1 meu e născut cu el. Eu ce să ştiu? Noi ne-am năs
cut în România. «Cântece, poezii mai ştiţi? Dimândarea Pă
rintească?» Ăsta este imn. «Le mai ştiţi?» Nu, tineretul de la
Constanţa le ştie, sunt mai pregătiţi, părinţii lor au parale mai
multe, au făcut facultate. Părinteasca Dimândare e imnul
macedonesc, aromân. Noi suntem meglenoromâni. «S-au manifestat naţional împreună.» Da. Împreună au venit. Împreună, da!" (M. T. şi Ş. C.)
„Din cauză că noi am fost persecutaţi, au desfiinţat grecii
şcoala românească. Au pus femeile de 70 de ani să înveţe greceşte. Aşa era. În 1921-22 a fost un război între turci şi greci în
Asia Mică. Şi Grecia a pierdut războiul. Şi erau de origine greci
mulţi acolo, pe la Constantinopole, Izrnir, nu ştiu. Şi s-a făcut un
schimb de populaţie. Toţi turcii care erau la noi s-au dus în locul
lor şi grecii au venit la noi. Şi nu puteau să vorbească limba
greacă. Un cuvânt turcesc, unul grecesc. De origine era grec. Şi
au început să ne persecute pe noi, românii. Făceau armata ai
noştri, sunteţi kuţovlahi, aşa ne spuneau, kuţovlahi, şchiopi.
Kuţo - şchiop pe limba greacă. Cum, dornne, am făcut armata,
am murit pe front, răniţi, ce ne fac?! Şi au făcut o scrisoare la
Legaţia română din Salonic, legaţia a trimis statului român,
la Bucureşti. Şi atunci, statul român i-a primit în ţară. Nu toţi am
plecat. Ăştia care au făcut război n-au putut să suporte persecuţiile astea. Şi am venit în ţară. Când am ajuns în ţară, în
1926, primăvara, Paştele l-am făcut în Constanţa. Ce se întâmplă?
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Averea noastră a rămas toată statului grec. Am plecat cu ce era
pe noi. Şi casă, şi masă, şi vie, şi tot, era regiune bogată. Ne-a
împroprietărit statul cu cinci hectare de pământ. Ne-a făcut act
de vânzare-cumpărare, în rate să-l plătim. «Unde?» Noi am fost
în comuna Haschioi, plasa Doimuşlar. Şi eu m-am căsătorit în
1927. Trăiam lângă soră-mea, eram nevoit, nevastă-mea, şi ei îi
murise tatăl dintâi, avea tată vitreg. Şi ne-am dus, m-am cununat cu ea. Ne-am făcut casă, statul român, societatea care era
[Meglenia] ne dădea, plăteau să ne facem casă 4000 de lei pentru meşteri, să clădească. Şi să facem din chirpici (chirpiciul se
face ca la noi, pământ cu paie, nu ciamur, cum bagă aici). Şi am
făcut casă. În 1940 cedăm Cadrilaterul. «Cedăm prin război?»
Nu. Ne-au repartizat în Ialomiţa. Ne-a dat statul 16000 de lei.
Erau legionarii atunci la putere, statul s-a interesat de noi să nu
ne omoare bulgarii, că, dacă te prindeau bandiţii, te omorau.
Erau cam barbari bulgarii. Slavonii nu-s ca românii noştri.
Comitagiii bulgari. «Cine erau?» Bulgari. Veneau din Bulgaria
şi ne atacau fiindcă am luat Cadrilaterul. «Aţi venit aici în Cerna. Cum s-au grupat oamenii?» Ei, meglenoromânii, că aşa
erau, veneau din Liumniţa, Oşini, Birislev, Ţârnăreca, erau şapte
comune, toate meglene. Atunci ne-au adus în Cerna, ne-au dat
pământ. Dar nu s-a dat dreptate, cum am avut gospodăria,
fiecare cum a apucat, că aşa-i la noi. Şi ne-am stabilit aici în
Cerna. «Dar cum s-au stabilit, pe străzi?» Ne-am stabilit după
comunele cum eram. Noi liumniciani, lunzăneţii în partea aia,
oşăneţii în partea ailaltă şi regăţenii tot într-un colţ, că erau mai
puţini. Noi mergeam ca oaia cu capra. Se făceau deosebiri. «Tu
eşti mocan, mă, tu eşti machedon. Noi nu suntem machedoni,
mă! Ba machedoni sunteţi! Noi suntem români, mă!» Şi nu ştia
toată lumea ce e român, ce e machedon. «De câte feluri sunt
machedonii?» Noi suntem machedoni, născuţi în Macedonia.
«Dar sunt două feluri, aromâni şi meglenoromâni.» Tot dracu
ăla e. Noi, meglenoromânii, suntem mai aproape de dialectul
român. «Dar am înţeles că meglenoromânii ar spune că sunt
olteni.» Cam aşa. Eu am o nepoată care e prin Italia. «Bunicule,
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eu cred că suntem de prin Oltenia. Aromânii după port sunt
cam ardeleni ceva.»" (S. G.)
„«Exista un conducător al comunităţii în satele meglene?»
Primarul. «În afară de primar, care era turc sau ce era? ... » Nu,
tot de-ai noştri. Era primar meglen? Meglen. «Pe lângă primar,
era un celnic care administra toată averea?» Asta e la aromâni,
celnicul era cu oile. El administra. Noi nu plecam, ei plecau.
Iarna erau la Salonic, la mare, vara în munţii Macedoniei. Trăiau
în corturi. Ei aveau câte 23 de cai. În război călăreau pe cai.
Când se duceau acolo, se instalau unde era izvor şi torceau lâna
lor, vindeau pantaloni, stofă. Îi atacau bandiţii din Bulgaria, dar
ei toţi înarmaţi cu carabine. «Şeful lor cum se numea? Căpitan?»
Celnic. Ăsta era cu izlazul, ăsta cu păşunea, ăsta era cu totul.
Dacă la cineva făcea stricăciuni ciobanul, se ducea şi plătea.
Veneau odată bandiţii, i-au prins la unul băiatul. L-au legat.
O mie de galbeni (de lire) [au cerut]. În 24 de ore, îl executau.
Celnicul avea oi, face socoteala. Copilul, legat în pădure. Când
s-a dus, unul lipsă. Îl aduci sau îl lichidăm. L-a dus (galbenul).
Erau bogaţi. Noi eram agricultori, dă seceta, nu facem nimic. Ne
ocupam cu gândaci de mătase." (S. G.)
«Femeile aveau obiceiul să-şi tatueze în frunte cruce?»
Obiceiul [era] ăsta: o mătuşe de-a lu' soacră-mea, au venit cinci
turci şi au luat-o din horă, în Paşti. Cu logodnicul era acolo.
Înarmaţi, au luat-o de acolo şi au dus-o într-o comună turcească
şi îi turnau ulei fiert în cap, i-a căzut părul, să spună că e cadână.
Ea a spus. Şi avea patru copii şi ea trimitea lumânare (când era
sărbătoare). Ce plângea săraca pentru religie! Şi veneau fraţii şi
spuneau: «Dalila (în turceşte) te scoatem!» Ea spunea: «Eu am
copii. Mor cadână, n-am ce face!». Ai noştri le-a făcut cruce [la
femei tatuat pe frunte]. Turcii, când dădeau de cruce, fugeau ca
de dracu. Dacă vedeau că are cruce, o împuşcau. Erau bande în
Bulgaria. Veneau cu cartuşe, cu bombe şi îi atacau pe turci. Şi
aveau frică turcii. Şi n-au putut dovedi bandele astea. Şi s-au
speriat de bande. «Ce-au făcut mai târziu?» La anul 1913, s-au
unit Balcanii: Grecia, Serbia, Bulgaria s-au unit şi l-au dat pe
turc afară din Grecia, de-acolo. Au plecat spre Tracia. Şi au
11
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rămas

liberi ai noştri. Au venit grecii şi au împărţit-o, Macedonia. Serbia era mai puternică, a luat mai mult. Grecia a luat spre
munţi. Bulgaria a ocupat mai mult Salonicul. [Ieşirea la Marea
Egee, Tracia egeeană cu portul Salonic a fost obsesie atât a bulgarilor, cât şi a sârbilor - n.n.]. Bineînţeles, grecii considerau
teritoriu grecesc. Şi regele Constantin al Greciei l-a luat înapoi
la greci. E cel mai mare port la greci, Salonicul. Aia era inima
Greciei. Mii de vapoare acolo se opresc. Atunci, un ţigan l-a
împuşcat. Şi i-au dat afară pe bulgari şi a rămas la greci. «Ce
au făcut?» Ne-au închis biserica când era turcul. Şcoală nu.
S-au sculat din Liumniţa (era prin 1900) 17, 18 românce plus
150 de persoane şi s-au dus tocmai la Salonic pe jos. Două zile
şi două nopţi. Dormeau pe drum. Când s-au dus acolo, a ieşit
paşa, conducătorul judeţelor: «Ce-i cu voi?». Ţociu, sora lu'
soacră-mea, avea în brâu pistol: «Suntem români. Vrem şcoală
şi biserică. Cum se poate voi să conduceţi, nu există o lege pe
lumea asta, sunteţi o ţară deşteaptă, ţară mare.». «Nu se poate.»
Şi când l-a apucat pe prefect, a rupt hainele de pe el. Praf.
«Când o vedeţi s-o împuşcaţi.» Ea mergea la un spital. N-o
cunoşteau ăia. ~doua zi bate toba în oraş. «Măria Şterfu Belu
Hristu», aşa era pe numele lu' tat-su„nu era căsătorită. (<la să
văd ce curaj a avut să rupă hainele de pe mine? E iertată.» S-a
dus: «Eu sunt.». «Sunteţi liberi, dar să faci biserică în subsol,
geamie să fie deasupra.» Da. Aşa am suferit. Ai noştri au
suferit mult. Dar limba au păstrat." (S. G.)
·

Despre nume şi spiţe de neam
La megleni naşul nu pune numele copiilor. Primul născut,
este băiat, ia numele socrului mare (ex: în arborele lui
Atanase Suca, fratele Cuza a luat numele bunicului Cuza Suca;
fiul lui Atanase, Ion, ia numele bunicului Ioan Suca), dacă este
fată, ia numele soacrei mici, regulă ce se regăseşte şi în arborii
genealogici, mai puţin la ultimele generaţii. Numele frecvente
dacă
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ale bărbaţilor sunt: Hristu, Traian, Tănase, Gheorghe, Ion, Petre, Anastase, Noe, Trifon, Atanase, Constantin, Dionis, Vasile,
Stavre, Nicolae, iar ale femeilor: Ioana, Ştefana, Aneta, Dona,
Dumitra, Stanca, Stoiana, Mitra, Şuna, Polixenia, Zeţa, Maria,
Ecaterina, Venera.
S-a putut uşor sesiza faptul că pentru bărbaţii meglenoromâni vârsta mai mare a soţiei nu este un impediment în contractarea căsătoriei (la tulpinile de aromâni grămosteni se
regăseşte acest comportament, la fărşeroţi nu). Pentru a argumenta, dăm câteva exemple: Dumitru Petre, n. 1933, căsătorit
cu Venera Oti, n. 1932; Liveanu Constantin, n. 1921, căsătorit cu
Catrina Dinu, n. 1920; Ion Stavre, n. 1933, căsătorit cu Dona, n.
1932; Gheorghe Simiti, n. 1910, căsătorit cu Ana Ţica, n. 1907;
Ion Broscă, n. 1935, căsătorit cu Maria Seu, n. 1932; Gheorghe
Stavre, n. 1914, căsătorit cu Aneta Suca, n. 1913. Acest lucru l-a
notat şi Th. Capidan (1925: 40): „De obiceiu se cere ca atât băia
tul, cât şi fata să fie de aceeaşi vârstă; totuşi, în unele cazuri şi
foarte rar, fata poate fi ceva mai mare decât băiatul."
Referitor la vârsta la căsătorie, aşa cum rezultă din anchetele noastre, putem spune următoarele: media vârstei la că
sătorie pentru fete este de 22-28, iar pentru băieţi media este
de 23-24. Aşa cum semnalau P. Papahagi şi Th. Capidan, vârsta
la căsătorie la ~eglenoromâni era între 15-18 ani, maximum
20 ani. La 15 ani băiatul era numit „cupilaş", iar după 18 ani
„bichiar".
Interdicţiile la căsătorie privind rudele erau până la trei
generaţii (gradul trei). Aşa cum relata Atanase Suca, neverificat,
datorită numărului mic al meglenilor au început căsătorii între
rude de gradul trei. Cu rudele naşului erau interdicţii să se căsă
torească până la nouă, zece generaţii. Copiii botezaţi în aceeaşi
scaldă erau consideraţi fraţi de cruce toată viaţa, iar, dacă erau
fată şi băiat, nu se căsătoreau. Privitor la rudenii spirituale, la
megleni exista obiceiul legării de frăţii în faţa preotului: între
fete (S. G.) şi, curios, între fată şi băiat (S. A.).
Alte interdicţii care operau la căsătorie erau: religia, neamul
(meglenii nu se căsătoreau cu aromânii; după cum relatează
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Th. Capidan, aromânii grămosteni din comuna Livezi„ ţinutul
Meglen, dădeau fetele pentru megleni din comuna Ţârnăreca),
averea (mai puţin la megleni), mai nou studiile. După 1950 au
apărut la megleni numeroase căsătorii mixte cu românii.

Despre relaţiile de rudenie
Informaţii de teren: „«Rudele până la ce spiţă se ţin?» Rudele,
până

la trei generaţii. «La a patra generaţie pot să se căsăto
Da, se căsătoresc. Dar acuma au schimbat, acuma şi la
două generaţii se căsătoresc. «Şi dacă erau rudele naşilor?» Nu,
rudele naşului până la nouă generaţii. Când trecea un animal
de-al naşului, toţi în picioare erau. Respectau naşul şi animalele
lui. Atâta credinţă aveau! «Alte tipuri de rudenie? De exemplu,
se legau fraţi de cruce când erau mici?» Uite cum făceau ... Eu
aş zice cu o fată să ne legăm fraţi de cruce. «Băieţii între ei sau
fetele între ele?» Nu, amândoi, se duc la biserică şi începea preotul să citească: «De acum srmteţi fraţi de cruce.» Şi cu fata aia nu
se putea căsători. A doua. Cum se botezau: dacă veneau, că la
botez sunt mai mulţi copii, doi, trei copii, ăia rămâneau fraţi
pentru totdeauna. Ăia, în acelaşi cazan.se botezau. Rămâneau
fraţi de cruce pentru totdearma." (S. A.)
„Ăştia [aromânii] erau crescători de animale, noi nu ne
încuscream cu aromânii, nu ne încuscream. Nu dădeam fata,
ferească Dumnezeu, la ei. «Şi nici la bulgari?» Nu. Au început
acum, şi la români dăm, şi la bulgari, regăţeni, la toţi. Nu ne
cunoaştem ce suntem. Dispare acuma. «Acuma, când se căsă
toreşte o fată cu un băiat, dacă băiatul este român, nu era mai
bine să ia un meglenoromân sau? ... » Nu se mai ţine, acum sunt
colegi de facultate ... Dar ai mei n-au vrut să ia alta străină,
numai românce au luat. «Ce contează când se căsătoresc copiii:
să aibă avere, să aibă studii? De ce se ţine cont?» Depinde, la cei
care au facultăţi, fac un doctorat. Băiatul meu a luat o farmacistă. Ălălalt şi-a luat o asistentă medicală, aia i-a plăcut." (S. G.)
„Am cinci băieţi. Cel mai mare a luat o bulgăroaică. A fost
de neam bulgar. E foarte bine, înţelegi. Al doilea a luat o aromâncă, care-i în America. Al treilea băiat a luat o nemţoaică.
rească?»
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Aşa.

Al patrulea băiat a luat o băltăreaţă, înţelegi. Al cincelea ...
Cinci copii, n-au luat nici una din mediul meu. Cu copiii, iată
meglenii, s-a dus cu ei! Şi din cauza asta s-a pierdut, înţelegi,
dialectul. (N. H.)"
„Se pierde, nu s-a pierdut!" (I. G.)
„Se pierde, scuzaţi. Că dacă spun părinţii noştri că au fost
prin valea Vardarului, pe acolo pe unde spuneau ei, şi-au purtat fes turcesc, au purtat căciulă, că beiul avea comuna, aşa, şi
beiul îi scotea la treabă. Şi lua cea mai frumoasă fată mechedoancă. Din cauza asta femeia avea crucea. «Cum avea crucea?»
Aicea avea crucea [pe frunte - n.n.] din cauză că turcii fugeau
de cruce, când vedeau că are cruce n-o luau de soţie." (N. H.)

Portul meglenoromânilor
Nu se mai întâlneşte costumul tradiţional meglenit la
locuitorii din satul Cerna. Costumele vechi au dispărut, fiind
greu de reconstituit. În fotografiile grupului de dansatori de la
Cântarea României se pot observa piese din costumul meglenit.
De asemenea, copiii de la grupul „Altona" au refăcut unele
obiecte de îmbrăcăminte specifice costumului tradiţional. S-au
obţinut puţine informaţii despre portul meglenit, astfel încât
suntem nevoiţi să apelăm la lucrările lui Pericle Papahagi şi
Theodor Capidan pentru a-l putea reconstitui.
Bărbaţii purtau cămaşă lungă până la genunchi, izmene de
pânză, cojoc. Abă, flanelă groasă de lână sau de bumbac; gibă
dim [arom. gimăndane], un fel de haină ce se poartă peste
cămaşă. Tot peste cămaşă se poartă un fel de jiletcă sau pieptar, fără mâneci şi desfăcută în partea de dinainte, în forma
unei fermenele, brodată pe la margini cu găitan, alb, negru sau
roşu. Sucardi, sarică neagră, se poartă pe vreme rece; cupăran,
un fel de dulamă lungă de lână; un fel de nădragi numiţi:
bărnăvec (brivinec), Difri (cioareci) cu sau fără călci'oc (arom.
căpăchi), biti chitcusiti (jartiere înflorate); păngioc, manta de păr
de capră [arom. tâmpare, capă].
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Pe cap femeile aveau un disc de argint (tipi/oe) susţinut cu
un ac, peste care se punea o podoabă (chiluvct) făcută din fire şi
din păr. De el se prindeau mai multe podoabe de argint care
atârnau pe frunte (bănuţi -fur/inc). Peste chiluvet, se purta un
fel de perucă numită trapnă (împrumutată de la bulgarii din
Meglen, spune Th. Capidan). Cele care nu purtau chiluvet
aveau şămic cu flori (basma brodată din postav). Bătrânele îşi
înfăşurau capul într-o broboadă sau ştergar numită bui' că. La
gât gherdane (mărgele) sau baier (lanţ de mărgele).
Rochia (jusan sau şaic roşu) este făcută din cădifca (catifea);
peste rochie sau cămişă (cămaşă) se pune prigaciu (şorţ până la
genunchi). Antiric mică vine peste cămaşă. Zăbun [dircpt, cu
bobehi = drept; cu nasturi, de culoare neagră], se îmbracă peste
antirie. Se încing cu chimer (chimir) sau bron (brâu de mătase).
Cojoc (cojoc) se obişnuieşte iarna, când e frig. Şcurt şi şcurtif
(scurteică). Sighiă, haină brodată, lungă cam până la glezne.
Pe picioare, ciuropi (ciorapi din lână, până la genunchi, cu
jnur cu tufchii - fundiţe sau zanafi); cioulii di vidcală (pantofi de
lac) sau opinci. La ureche, chitcă (floare). Fata are şi o batistă brodată (băiatul la horă ţinea un colţ al batistei pentru a nu se
atinge). Numeroase obiecte de argint (paftale, tucaic).

Rituri de trecere
Nunta la meglenoromâni
Locuri de întâlnire ale tinerilor erau: „în centrul s,1 I• •1 · · "
(S. G.), „La hora satului. La apă, la fântâna din centrul satului
(pe stradă) stăteau băieţii sau se duceau să adape animalele.
Veneau fetele cu cofa în mână." (Ţ. N.)
După cum am mai arătat şi în altă parte, la megleni era obiceiul ca băieţii să se căsătorească după ce împlineau 14 ani
(după această vârstă băiatul era numit cupilaş). Fetele puteau fi
cu doi, trei ani mai mari. Se căsătoreau până în vârsta de 20 de
ani (a se vedea arborii genealogici).
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Peţitul

(stroinic, tucmire) se mai numeşte şi logodnă mică. Se
face oricând, cu condiţia să nu fie post. Ziua favorabilă este cea
de miercuri. Participanţii sunt numiţi stroinici: tatăl, marna, fraţi
sau surori (în număr fără soţ). Mai merge şi naşul. Înainte se
căuta o persoană rudă cu ambele familii. Dacă nu au stabilit
tinerii, nimic se pot duce cei din familie (una sau trei persoane).
Se găseşte masa goală cu o vază cu flori. Sunt serviţi cu mâncare, ţuică (lichior, vişinată), sarailie, dar nimeni nu mănâncă
până nu se ajunge la înţelegere. Socrii mici întâmpină stroinicii
(fără fată, care stă ascunsă). „- Bine aţi venit la noi. Cu ce ocazie?" Cineva din partea socrului mare răspunde: „- Am venit la
dv., am auzit că aveţi o mioară." „- Da, este adevărat, dar poate
o fi o căprioară, nu o mioară.". „- Mioară, căprioară ce o fi, noi
am auzit că aveţi". (I. M.) Sau stroinicii se prefăceau a fi negustori: „Aveţi de vânzare, ori pasăre, ori cutare?" (M. T.)
Dacă se înţeleg cu părinţii, aceştia cheamă pe fată şi o întreabă. Soacra mare pregăteşte un cadou pentru mireasă (batic, parfum, capot, material, papuci etc.). După ce se termină masa vine
logodnica (tucmita) şi dăruieşte câte un cadou la fiecare (ştergar
şi ciorapi cusuţi). Săruta mâna socrului mare (sau stroinicului),
care îi dădea un ban. Înainte se vorbea despre zestre (un pat, o
masă cu două scaune, lada de zestre (sinduchi) în care se puneau
schimburile ei pe câţiva ani. Pe lada de zestre era: două plă
purni, un duşec (saltea de lână care se punea pe pat) şi cuverturi
ţesute, lenjerii ţesute (cine avea mai multe cuverturi era socotită
bogată). Zestrea de multe ori lipseşte, nu se impunea fetei (atât
P. Papahagi, cât şi Th. Capidan întăresc acest lucru).
Exista obiceiul ca ginerele să cumpere mireasa. Ginerele trebuia să cumpere rochia şi pantofii de mireasă, precum şi cizme
sau ghete pentru fraţii miresei. La peţit se stabilea suma de bani
pe care trebuia să o aducă băiatul.
Înainte era obiceiul ca părinţii să aleagă mireasa. Atanase
Suca este căsătorit de părinţi, în Cadrilater, în anul 1934: „Să vă
explic cum s-a întâmplat cu mine. Marna şi cumnatul meu au
plecat la o soră de-a mea. S-au dus în vizită. Eu am rămas singur. Tata a murit în 1932, aveam o soră mai mică, s-a măritat şi,
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când a plecat mama, eu singur acasă am rămas. Eram mărişor
de acum. Şi s-au dus mama cu cumnatul lu' sora mai mare la
sora mai mică în vizită, acolo. După două zile vine, zice: «Te-am
logodit.». «Cum, mă, m-ai logodit?!» «Uite, fata cutare, ţi-am
luat-o.» «Cum, mă, mi-ai luat-o?» Eu, fata aia, n-am văzut-o, că
era din altă comună. «În Cadrilater asta?» Când eram în Cadrilater. Eu, fata asta, când eram la grădiniţă, eram amândoi acolo,
şi de atunci cine-o mai văzuse? Că aici în Cadrilater ea era într-o
comună şi eu în alta. «Şi ce-aţi făcut?» «Păi cum mă, mamă?»
Nu, nimic! Peste două săptămâni ne ducem. Am văzut şi eu
fata. «Şi v-a plăcut?» Mi-a plăcut şi-am trăit până acum când
ne-am despărţit la decedare. Când spuneau părinţii că trebuie
să iei fata asta, gata era!" (S. A.)
După peţit trebuia ca băiatul să se întâlnească cu fata: „Şi se
duce la un neam al băiatului, vine şi ea cu încă o domnişoară
şi băiatul îi dă un ban de aur." (S. G.) sau: „Se duceau pe urmă
şi luau legătura, îşi dădeau daruri. Fata dădea la băiat un cadou,
mai mult ciorapi dădeau, altceva nu dădeau, iar băiatul lanţuri
de aur, se spun florie, le dădeau. Şi atunci se întâlneau. Pe urmă
vine nunta." (S. A.)
Era obiceiul să se schimbe inele sau ca băiatul să dea o
furlină, iar fata o pereche de beati (Th. Capidan: 1925, 40), act
consacrat sub numele de dari bileag, mines bileagurli (bileag =
semn). „Hai să ne ducem la fată să-i ducem un bileag! Să-i duc
un semn la fată că o vreau." (S. A.)
Obiceiul la bărdac nu se mai păstrează la meglenii din Cerna,
de aceea reproducem informaţiile consemnate de P. Papahagi
(1902, 129-130).
Bărdacul este un ulcior cu două guri, una mare, „gură", şi
una mică, „ţaţă". După două-trei săptămâni de la schimbarea
bileagurilor, într-o zi de duminică, era obiceiul „să şi duc la feta
la bărdac". Mama băiatului anunţa părinţii fetei de intenţie. Se
invitau apoi rudele şi cunoscuţii. Aceştia veneau cu daruri şi cu
o ploscă cu vin. Bărdacul era împodobit cu flori şi plin cu rachiu
lăsat de la schimbarea semnelor de logodnă.
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Ceremonia este condusă de soacra mare care merge în fruntea alaiului spre casa fetei. Acolo sunt aşteptaţi la poartă de
rudele fetei. La casa fetei se pune masă şi se petrece până seara.
La plecare, logodnica dăruieşte rudelor băiatului un mic dar şi
primeşte un ban de aur sau de argint. Apoi amestecă rachiul din
bărdac cu apă şi îl dă soacrei mari. Soacra o sărută pe obraji şi
conduce din nou alaiul spre casă.
Logodna (tucminiţă - de la a tucmi) se face după două săptă
mâni sau o lună. „Nu are nici un rost să stea aşa." (I. M.). Participanţi erau: băiatul (cupilaşul), socrii mari, fraţii, nepoţii, naşii.
Se desfăşoară în casa miresei, seara. Veneau cu muzică, mirele
şi prietenii. Se stabilea nunta. Lunile alese erau: ianuarie, februarie sau după Paşti (15 aprilie, mai) şi toamna (septembrienoiembrie). Se fac daruri care se pun pe aţă, în casă. Acestea
erau statornicite de tradiţie: pentru mireasă, socrii mari dădeau
pantofi, bijuterii, batic, pentru ginere, socrii mici dădeau că
maşă şi ciorapi cusuţi. Fata trebuia să facă ciorapi la tot neamul,
să ţeasă prosoape de bumbac.
Se perfecta legământul printr-un bileag. „La logodnă, în
semn de legământ, de înţelegere. Ceva sacru." (R. L.) Bileagul se
schimba câteodată după peţit, până în logodnă. Logodna dura
doi-trei ani. Durata logodnei este explicată de informatori prin
faptul că logodnica trebuia să facă prosoape şi ciorapi (daruri
consacrate la nuntă) la tot neamul băiatului, iar băiatul trebuia
să strângă bani. Logodnicii se întâlneau la sărbătorile mari, când
îşi făceau daruri; vara logodnica mergea cu familia băiatului să
ajute la muncile câmpului.
Atât părinţii tânărului, cât şi ai fetei trebuie să pregătească
„pugaciă di fr' onziri cuscrili" (P. Papahagi), o turtă cu mere,
unsă cu miere, un ban şi cinci-şapte rămurele de măr, acoperită
cu un şervet, deasupra punându-se fructe. Este dusă de o fată
în vârstă de 9-15 ani. Aceaste turte se rupeau simbolic în felul
următor: „Când soseşte timpul cinei, se aşterne o masă mare pe
«siniă», un fel de tipsie de aramă, se aduc şi pânile cu tipsiile
gătite la tânăr şi se pun pe masă. Cuscrii încep să ceară şi «pugacili di fronziri» şi punându-le una peste alta, deasupra unui
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flăcău, tatăl tânărului

se adresează către tatăl fetei şi-i zice:
«E, fărtati! mi-ii dai feta?» (Ei, fărtate, amice, mi-o dai, fata?)
«Ţi-au dau.» (Ţi-o dau) «Martiri să iă ţiştea toţi.» (Martori să fie
aceştia toţi.) «Martiri să iă, că ţi-udau!»
Se zice aşa de trei ori, după obicei, îşi fac cruce şi apoi ambii
apucând unul dintr-o parte altul din cealaltă parte a pugăcilor
le rup în două. În acest timp toţi cei care poartă arme ies şi împuşcă în aer, care cu pistol, care cu puşcă." (P. Papahagi: 1902,
II, 127). Apoi se împart cele două turte oaspeţilor. Th. Capidan,
în 1928, o numeşte pugat~if, unsă cu miere, cu ban şi cu ramuri
de măr. Preciza faptul că nu se mai întâlnea.
Din informaţiile de teren am găsit ceva asemănător, înlocuind pugacca cu sarailia: „Cadourile trimise la logodnă se aşază
de către mireasă, se ia apă şi cei care vin la sarailie, pentru că
după logodnă se dă şi la familia fetei şi la familia băiatului
sarailie. «Ce este sarailia?» Este un fel de baclava. Sarailie şi dulciuri. Sarailia se mănâncă cu mâna, nu cu furculiţa. Este tradiţie.
Daruri se dau de îmbrăcat, numai lucruri de îmbrăcat. Apoi se
mai face şi o logodnă mare, cine vrea să facă. Tot aşa, se pune o
masă festivă, fata pune acasă pentru rude. Apoi se ia logodnica
şi se duce la casa mirelui, logodnicului, şi se dau daruri acolo şi
cadori." (R. L.)
În trecut, tatăl tânărului oferea socrului mic o basma (şir
vctac) în care se afla anşifriftura (colanul de bani, cinci, şapte galbeni şi 21, 23 arginţi şi un inel, legaţi cu un fir de mătase roşie).
Acesta era semnul de logodnă, preţul pentru mireasă. Cuscrul
primea legătura spunând: „E! ăiărlia! (cu noroc!), să-şi li poartă
cu sânătati!", apoi le întindea oaspeţilor care, după ce le vedeau,
le dădeau socrului mare. Acesta le dăruia logodnicei zicând:
„Cu sânătati şi bucuroasă să li porţi!", fata sărutându-i mâna.
Urmează apoi darurile logodnicei către rudele băiatului. Acestea le sunt puse pe umărul drept. Pentru mire se dădeau bete cu
mărgele albe, negre şi bani, ciorapi albi cusuţi, plini cu dulciuri
(P. Papahagi: 1902, 128).
Fata şi băiatul, după logodnă, erau numiţi rămasnici. La săr
bătorile mari băiatul trebuia să-i ducă daruri, iar fata avea
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obligaţia

de a săruta mâna rudelor băiatului când le întâlnea pe
stradă. Astăzi nu se mai ştie de anşărătură.
„La logodnă, dânsul (N. H.) a luat poziţia socrului mare
(fiind decedat socrul mare), fiind cel mai în vârstă din partea
familiei. Merg rudele băiatului, toate, sau un prieten, doi, care
sunt mai buni. Acolo, după ce se discută, au rezolvat problemele, asta este, copiii se vor lua, există obiceiul, unchiul fiind
mai în vârstă şi cunoscând obiceiurile mai bine decât ăştia
tineri, să cânte. Câteva cântece cu specific macedonesc şi apoi
cântece de petrecere. Toate cântecele erau cu motive de dragoste, cu melodii de dragoste pentru tineri. Asta era ideea."
(L. M.)
Este interesant faptul că la megleni s-au păstrat unele diferenţieri în obiceiurile de nuntă specifice satului din care provin.
Nunţile se fac de obicei toamna (octombrie), „când e toamna bogată" (N. H.) şi se face vinul.
Nunta începe de joi prin chemarea la nuntă (călisirea - invitarea). Alergătorii se numesc călisari (înainte erau mai mult
bărbaţi, acum femei). Aceştia merg cu sticla (plosca sau bărda
cul), mai nou, invitaţii cheamă şi rudele la nuntă.
Se merge de luni (joi)l. Se merge separat: fata anunţă neamurile ei, băiatul pe ale lui. Joi seara se căliseşte naşul (se invită).
„Joi se trimite de la familia mirelui un număr fără soţ, cum a
spus părintele, care să-l vestească, dar pe macedoneşte se spune
să-l călisească. A călisi înseamnă invita naşii la nuntă." (R. L).
Merg cu plocon: pâine mare, un litru vin, o pasăre (tăiată) şi dulciuri. Participanţii, socrul mare, soacra mare, ginerele, socrii
mici, o cumnată trebuie să fie în număr fără soţ. Se adresau
naşului: „Naşule, cu plăcere, sunteţi invitaţi la nuntă". (M. T.)
Naşul punea o masă restrânsă.

a

1 Din informaţiile lui Th. Capidan, 1925, ziua de începere a nunţii varia în
funcţie de sat. În vechime nunta începea lunea. La Huma începea miercurea,
iar Ia Liumniţa (în mare parte informatorii din Cerna provin din acest sat) de
joi. Lunea era obiceiul de a se duce grâul (ghiptu) la moară (un fârtat din partea
mirelui) sau ca o posestumă să prindă aluaturile (caţă lutsolu).
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Tot joi se taie animalele (porc, miei, viţel), se pregătesc cozonacii, pâinea (persoanele care pregătesc mâncarea trebuie să
aibă părinţii în viaţă). Se prepară mezeluri, sarmale (cu foi de
viţă sau varză).
Rudele şi cnnoscuţii se adtrnă la casa mirelui aducând grâu
şi vin. Se împleteau cnntrni de cireş. Se strângea grâul şi cu toţii
plecau la moară. Femeile şi fetele se întorceau, iar câteva fete
tinere pregăteau patul mirelui, în care se culcau mama şi surorile mirelui. După ce se culcau, celelalte femei 11 le băteau", iar
apoi făceau o horă în jurul lor, timp de trn ceas (cf Th. Capidan).
Obiceiul nu se mai întâlneşte astăzi.
Vineri seara (sau sâmbătă, după Ctun este planificată ntrnta)
se duc ,,la mărgele" (mirgeani). Toate rudele intră în casă şi lada
de zestre se scoate în mijlocul camerei şi începe mireasa să scoată zestrea ei şi se spune [zestrea - n.n.]. După ce le scoate să le
vadă toată lumea, rudele aruncă bani în lada de zestre. Se închide lada şi acolo rămân banii de zestre. Se îmbracă mireasa
pentru petrecerea de la salon (căminul de nnnţi) şi se pleacă la
petrecere. Participă toate rudele, toată lumea care vrea. Se ptrne
muzică. Toată lumea se distrează fără să dea bani. Obicei românesc, spnn unii informatori. Tot vinerea „domnişoara de onoare
(pusestrima) dansează cu haina miresei". Se făcea cununa
(vcanifu) miresei.
Sâmbăta se adunau rudele la casa mirelui, unde se servea
masa. La Liumniţa, sâmbăta plecau călisarii să invite oamenii.
„«Când începea nnnta?» Începea de sâmbătă. Sâmbăta, la băiat,
se adnnau fârtaţii, adică prietenii, fârtaţi, aşa le sptrne, se duceau
la băiat. «Nu mai devreme, când se duceau alergătorii?» Ăia,
. sâmbătă mergeau să anunţau: «Mâine veniţi la nnntă!». Şi mergeau cu o sticlă. Nu se bea atunci, nu beau oamenii. Se duceau
şi anunţau: «Poftiţi la nuntă!». Mai mult neamurile. Veneau
sâmbăta la băiat neamurile. Pnneau masă sâmbătă. Veneau neamurile şi bărbiereau pe ginerică. Şi găseau un băiat care şi tată
şi mamă are, să nu fie vreun orfan. La fată, tot neamuri, tot
sâmbătă seara, pnneau puţină masă şi scoteau zestrea. «Cum se
făcea zestrea?» Zestrea era în ladă. «Cum se numea lada?» Sin207

duchi. În limba nostră. În ladă se puneau rochiile care le avea.
Nu băgau plapumi, nu nimic. Plapuma de învelit o făcea băia
tul. El îşi pregătea. Şi atunci veneau neamurile şi aruncau bani
în ladă. «De la mine atâta, de la mine atâta.» Fiecare, cume la
nuntă acuma. Şi pe urmă, dimineaţa. Dimineaţa duminica veneau şi luau mireasa. «Cine venea?» Naşul şi neamurile. Aveau
un port, sucardă îi spuneau, negru era cu ornamente roşii aicea,
găitan. Când o desfăceau aicea aveau, spuneau chinar, tricolorul era, roşu, galben şi albastru, aicea îl ţineau, la sucardă
cusut. «Din ce era făcută sucarda?» Din lână ţesută, făcută cu
nişte găitane, ornamente roşii. Noi nu cunoşteam tricolorul că
era steagul. Ca să vezi că de aici au venit. Deci încă-şi păstrau
tricolorul acolo, în Grecia. Deci se cunoştea că de aicea erau
veniţi, din România."
Bărbieritul mirelui se realizează sâmbătă seara, înainte de
apusul soarelui.I Un fârtat bărbiereşte. „Din spumă se pune
într-o cană nouă de sticlă şi se umple cu apă, din care socrul
mare, înainte de cununie îi dă miresei să bea de trei ori" (I. M.).
I se cântă ginerelui: „Până acum erai flăcău, de-acum încolo
eşti bărbat, să fii bine sănătos, să nu uiţi, pe tetu şi pe muma
cari te-au născut, şi te-au crescut!" Perii din barbă erau strânşi
cu grijă într-un prosop, se credea că se pot face farmece cu ei
(cf. Th. Capidan). Se cântă, se petrece.
Cavalerii de onoare se numesc fârta/i. Domnişoarele de
onoare pusestrime (se aleg tineri cu părinţii în viaţă). Duminică
se adună toate rudele mirelui la el acasă, unde se pune o masă.
Se duc apoi să-l ia pe naş, ginerele cu alaiul (rudele mirelui cu
muzică, în special folosindu-se cimpoiul-gaida2). Se spune: „Fii
voios nunu mare. Să-ţi trăiască finii!". Se cinstesc naşul cu rudele.
I Datorită

faptului că nuntiJe de astăzi se mai fac şi sâmbăta, bărbieritul se face
înainte de cununie.
2 Oti Ion (frizer) este singurul cântăreţ meglen la nunţi. Nu a vrut să dea
informaţii, spunând că au venit de la radiouri şi televiziuni, l-au înregistrat şi
i-au promis că-i trimit o casetă, fapt care nu s-a realizat. „În anul 1940, când
am venit, erau 20 de tambure. Acum mai este una, a mea."
dimineaţa,
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Servesc masa: naşii, rudele şi mirele. Mirele trebuie să rupă
primul pâinea (cf. Th. Capidan).
Steagul de nuntă se numeşte furglifă. Steagul este făcut din
băţ de trestie terminat la capăt printr-o cruce, în care sunt înfipte
mere (unul sau trei) sau gutuie, de care se agăţa o batistă roşie înlocuită ulterior cu tricolorul, în unele cazuri apărând amândouă - şi un buchet de flori. Unul dintre informatori ne-a dat
denumirea de bitireag. După nuntă se înfige pe casă (unde stă o
săptămână sau 40 de zile). După cum remarcam şi la nunta
aromânească, furgliţa (acolo flambura) este un substitut al mirelui, iar jocul furgliţei în prezenţa naşei reprezintă o iniţiere
sexuală (la fel, frângerea colacului miresei).
Din partea mirelui merg după mireasă un unchi sau fraţi
de-ai socrului mare, iau două desagi (disoaz) care se pune pe
umăr (ţesute cu pătrăţele, două culori, negru şi alb). în faţă pune
pantofii miresii şi două mere şi în spate pune un colac (o pâine)
şi vin. Pe drum cântă muzica. La casa miresei sunt aşteptaţi de
rudele acesteia. Uşa este închisă şi mireasa ascunsă. Naşul sau
ginerele trebuie să plătească mireasa. După ce se plăteşte, intră
împreună cu ginerele şi unchiul (înainte era un fârtat) cu desaga. Acesta scoate merele din pantofi, le dă miresei şi îi pune
puţin vin şi zaharicale în pantoful drept. Mireasa bea vinul. Tot
în pantofi sunt şi ciorapi albi. Mireasa se încalţă, sărută mâna şi
primeşte un ban. Pleacă unchiul şi rămâne naşa care găteşte
mireasa. Se intră separat în casă: mai întâi bărbaţii, în ordinea
vârstei, într-o cameră, şi femeile în alta.
„Poarta era încuiată. Se ducea din partea socrului un om
principal." (M. L); Un frate, un unchi. Şi avea o traistă şi în
traistă avea rochie, avea pantofi, avea dar la mireasă şi neamurile miresei. Uşa era încuiată. Dam o sută de lei când deschideau uşa (o sută de lei era ceva, erau bani grei!). Dădeau o sută
de lei, deschideam uşa. Dacă deschideam uşa, intrau acolo
femeile mai importante şi găteau mireasa în casă. Toată lumea
era afară." (N. H.)
11 «Există un obicei până să gătească mireasa? Cine o gătea?»
Naşa şi neamurile principale ale băiatului. «Şi în traistă ce era?»
11
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În traistă era ghiulul miresei, dracu-lacu tot costumul pentru
fată. Deci pantofi, rochie de mireasă, mere absolut tot. După ce
se gătea mireasa, naşul era afară. Venea mireasa în faţa naşului.
Naşul stătea pe scaun cum stăm noi aicea." (N. H.)
Naşul rămâne afară în timp ce naşa găteşte mireasa. Două
tinere necăsătorite scot mireasa în curte. Naşul stă pe scaun
având în faţă o măsuţă cu o pâine şi două pahare în care pune
vin şi bani de metal. Mireasa împreună cu mirele sunt aduşi de
un copil numit putcumnic în faţa naşului. Se închină de trei ori
cu mâinile în şold. Naş ul ia amândouă paharele în mână, se
ridică şi îi dă să bea de trei ori alternativ din cele două pahare.
începe să spună blugusoavc (urări): sănătate, copii mulţi, sănătoşi
şi înţelegere. Apoi răstoarnă paharele de vin, le aruncă jos şi
copiii adună banii. Mireasa are pregătite florile pentru naşi, le
pune flori, le sărută mâna şi naşul îi dă bani. Intră în casă cu
mirii şi îi pune şi mirelui floarea a doua (naşul i-a pus o floare
când a fost luat de acasă).
Vin socrii mici cu rudele şi începe iertăciunea. Socrul mic o
predă pe mireasă mirelui, moment în care se plânge. Socrul mic
pune mâna dreaptă a ginerelui sus şi a miresei jos şi spune:
„Cum Domnul cu tine, tu cu ea!" (Cum Dumnezeu are grijă de
tine, aşa tu de ea.). Soacra mică la fel, rudele la fel. Se iese din
casă: socrii mici iau pe tineri de mână, îi scot în faţa uşii şi dă
naşei un cozonac (colac) pe care-l rupe deasupra mirilor şi-l
aruncă în patru colţuri, în cruce: în numele Tatălui, al Fiului şi
al Sfântului Duh, amin. Soacra mică pregăteşte miresei într-o
batistă puţin grâu pe care mireasa îl ţine în mână. După ce face
doi paşi în faţă îl aruncă în trei direcţii. Ultima oară aruncă cu
batistă cu tot. Se dansa hora nunului, se dădeau prosoape de
borangic, naşilor, fârtaţilor. După ce pleacă la biserică, mireasa
nu se mai uită înapoi în timp ce tinerii o strigă."
„Plăteşti la uşă. Ducea voalul naşa, gătea mireasa, pregătea
mireasa. [Rupeau] colacul în cap, rupea turta. [Părinţii fetei]
luau pe ginerică şi mireasa, îi puneau în faţa lor şi le spuneau, îi
prevedeau: «Până acuma a fost a mea, acuma, a ta.». Şi le dădea
un ban. «Să ai grijă de ea!». «Cum se făcea iertăciunea la naş?»
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Spnnea naşa să aducă nn scann, pnnea tatălui nn alt scann şi cu
vin, pâine şi cu două pahare. Şi blagovesea naşul. Şi venea
mireasa, se închina şi arnnca naşul, blagovesea cum zicem noi,
felicita pe româneşte, dar noi blagoveseam. „Să trăiţi, să aveţi
copii, casă de piatră să aveţi". Blagovesea naşul. Şi pe urmă plecau la biserică." (M. T)
„«Cum se fac iertăciunile?» Deci mireasa şi mirele când pleacă din casa părinţilor, după ce s-a pus masa, s-a gătit mireasa,
înainte de a pleca la cnnunie, în faţa naşilor şi în faţa părinţilor,
stând aplecată, fac mătănii şi trec peste o plapumă, parcă, de ce,
nu ştiu." (R. L.)
„Când iese din casă cu naşa şi cu naşul, ţine mâna pe spatele lor şi se închină de trei ori (toţi) împreună cu pâine şi cu
sare. Se închină în faţa socrilor. Se aruncă apă." (Ţ. N.)
„Socrii mari aşteaptă mirele şi mireasa împreună cu toată
nunta la poarta bisericii. Se aşteaptă cu o pâine mare (colac)
făcută de soacra mare. Socrul mare ţine cana cu apă, o sticlă cu vin şi cu busuioc" (S. G.). Mirii amândoi fiind faţă în
faţă cu socrii se apleacă de trei ori în faţa socrilor mari. Socrul
mare aşteaptă numai pe cele care se ştie că sunt fecioare (nu
se fac iertăciuni la oricine). Sora ginerelui (sau neamuri din
partea băiatului) iau un băieţel mic (doi-trei ani). După ce se
închină de trei ori soacra mare o închină de trei ori cu colacul
pe mireasă (de umăr). Mireasa sărută mâna soacrei mari,
Socrul mare îi dă să bea din cana de la bărbierit şi de trei ori
să bea vin din sticlă. Îi dă şi băieţelul în braţe, mireasa îl
sărută şi îl dăruieşte cu un cadou (o cămăşuţă, un costumaş).
Nu se dă copilul dacă nu e fecioară. Oamenii se feresc să dea
copilul dacă nu e fecioară, păcatul căzând pe copil. Acum, de
teamă, nu mai dau copilul. Socrul mare primeşte un dar de la
mireasă şi soacra mare la fel (dacă e bogată o cămaşă, pijamale, dacă e săracă un prosop). Socrul mare ia mireasa de
mână, soacra mare ia pe ginere de mână, în spate vin naşii cu
fârtaţii şi o duce până în faţa mesei de cununie şi o dă în
primire la preot.
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„Înainte scoteau un copil. Când ajungeau la poartă la bisevenea soacra, mama lu' băiatu, cu pâine şi cu apă, o închina
aşa cu pâinea, îi dădea un copil mic. «Ce făcea mireasa?» Îl pupa, îi dădea un cadou la copil şi apoi intra în biserică, îi cununa
părintele. Când se duceau acasă, la poartă când ajungeau, trebuia
să ia socrul fata în braţe din şaretă, din căruţă, şi s-o ducă în
casă. Pe urmă puneau masa." (Ş. C.)
„«Când se ducea mireasa la biserică, ce se întâmpla?» Din
neamul băiatului apăreau cu un copil. Dar ce se întâmplă?
Dacă mireasa nu era fată, copilul se îmbolnăvea. Şi nu prea
dădeau copilul. «Dar fata avea curaj să ia copilul dacă ştia că se
îmbolnăveşte?» Fata, de ruşine, îl lua. Părinţii care erau bogă
taşi, dacă nu era fată, a doua zi o puneau pe grapă şi o duceau
la părinţi." (N. H.)
„Şi el [fârtatul] călare pe cal, şi mirele şi mireasa pe cal
roşu, [pe ea] tot un cavaler o conduce. Socrul şi soacra îi
aşteaptă în uşa bisericii cu un ulcior cu apă şi un buchet de
busuioc uscat. Copiii beau, îi sărută şi intră în biserică la
cununie." (S. G.)
„La mireasă se face cozonac [colac] şi se rupe deasupra
capului când iese mireasa. Se rupe şi se împarte (de către soacra
mică). Se păstrează bucăţile şi se pun sub pernă (cine are fete de
măritat), ca să-şi viseze ursitul sau se mănâncă." (Ţ. N.)
Alaiul vine de la biserică acasă la mire. Exista obiceiul ca
socrul mare să o ia în braţe pe mireasă şi s-o ducă până în casă.
„Când se duceau acasă, la poartă când ajungeau, trebuia să ia
socrul fata în braţe din şaretă, din căruţă, şi s-o ducă în casă. Pe
urmă puneau masa." (M. T. - informatorul provine din Oşini,
sat în care exista acest obicei ca socrul mare să ducă mireasa în
braţe). Existau şi alte obiceiuri: la Liumniţa, mirele şi mireasa
se opreau în faţa pragului, moment în care fiecare nuntaş trecea prin faţa lor şi îi săruta pe frunte, nas şi umeri, apoi un băiat
venea în fugă şi încerca să-i despartă; un alt obicei, asemănător
cu cel fărşerot, era de a pune pe prag un chilim pe care să calce
mireasa când intra în casă.
rică,
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Zestrea era adusă de poguzăi. „Se cununau. în timpul ăsta
socrul mare şi cu soacra se ducea acasă. Veneau cu zestrea
fetei, o duceau acasă la băiat. «Ce zestre era?» O ladă acolo şi
câteva lucruri ce aveau şi cu caii călare. Şi se duceau la socrul
mare. «Socru' mare, ţi-am adus zestrea şi ne daţi bani!». Le
dădeau bani acolo, lăsau zestrea, ei plecau şi pe urmă rămânea
nunta." (S. A.)
Când începe masa mare, mirii aşteaptă naşii la uşa salonului şi se închină în faţa naşului de trei ori. Dansau hora naşului
şi se aşezau la masă. Se desfăşura la salon (căminul cultural) sau
acasă la băiat. Nuntaşii se aşezau într-o ordine prestabilită: la
masa naşului, naşii cu mirii în centru, în dreapta socrul mare, în
stânga socrul mic. În partea socrului mare, rudele lui. În partea
socrului mic, rudele lui, iar în faţă, invitaţii. Se cântă diferite cântece, printre care Dimândarea Părintească.
Meniul tradiţional era compus din sarmale cu frunză de
varză sau viţă, ciorbă acrită cu borş, pilaf de orez cu copan de
pasăre, friptură de porc. Se mai făceau preparate din porc
(lebăr, tobă, cartaboş). Se serveau vin şi rachiu, iar ca desert,
cozonac.
Când se aducea cozonacul „se juca găina" la naşul mare cu
un cozonac şi apoi la socrul mare (soacra mică). După găină se
dau bani (obicei românesc împrumutat de megleni).
„Un număr de persoane, rude apropiate ale băiatului, servesc toată seara la masă. Aceştia pregătesc găina (o găină tăiată,
prăjită, aranjată frumos, capul cu puf, o joacă). Apoi dau tăvile
cu cozonac. Naşul trebuie s-o plătească, la fel cel care o joacă.
Găina are o ţigare în cioc aprinsă, flori, fundă. Începe darul
nunului mare: cămaşă, ciorapi de lână împletiţi, un prosop ţesut
(dăruieşte soacra mică). La naşă îi dădea o cuvertură ţesută de
mână, material de rochie, prosop ţesut. Soacra mică dă la copiii
naşilor şi la părinţii naşilor. Socrilor mari (tot soacra mică dă din
partea miresei). Socrii mari fac masa, iar socrii mici dau cadouri
(rochie, prosoape, baticuri). Se dau cadouri la toţi invitaţii. Pe
tavă se pune o felie de pâine cu sare şi începe darul cu bani.
Naşii, socrii ... Naşul mare îi numără, se pun în prosop, se leagă
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mirilor. Se dansează după când se încheie. După o
perioadă de dans dispar mirii, pleacă la culcare. Şi rudele miresei pleacă acasă." (1. M.)
Un obicei de nuntă extrem de interesanţ îl reprezenta
„spartul oalei", precum şi invitarea morţilor la masă. „La
nuntă, când se spală mireasa în cap, ia un ulcior şi-l sparge. La
nuntă, când face nunta, se suie în pod cu un colac şi o farfurie
acolo cu apă şi îi invită pe moşi la nuntă. La moarte nu avem.
Invită morţii la nuntă." (S. G.)
se

dă

Obiceiuri după nuntă
Luni se făcea vestea. În trecut, se vestea printr-o împuşcă
tură. Mirele dădea ordin să ducă sau nu rachiu la salon. Mergeau trei femei cu sticle împodobite cu flori cu rachiu roşu. Se
cânta geamparaua şi se dansa. Dacă mireasa nu era virgină, era
trimisă pe grapă la părinţi acasă. Cei care vin cu vestea sunt
primiţi şi serviţi de soacra mică (acolo sunt toate rudele socrilor
mici). Apoi se ducea vestea la naşi. Flăcăii prindeau pe mire şi
îl spânzurau de o grindă pentru păcatul săvârşit, cerându-i să
plătească ca să-l ierte. Mireasa era de faţă şi era întrebată dacă îl
cunoaşte şi dacă vrea să fie iertat. După mire, vine rândul socrului mare care promite să le dea ulei, zahăr, făină. Din acestea se
face apoi halva." (S. A.)
„«Vestea când se făcea?» Cu vestea, dimineaţa. Seara,
după ce plecau, îi trimit pe tineri la culcare. Şi acolo aveau pe
cineva care aştepta. După ce ieşeau tinerii de acolo, vedeau
care este treaba, e bună sau nu-i bună, cum era, şi pe urmă
imediat se strângeau toţi care erau din neamul ăsta şi începeau
să îi adune pe neam. Îi spânzurau. Aveau o grindă în gard,
mare, îi legau cu funia. «Pe mire, pe cine?» Prima dată pe mire.
„Ce-ai făcut în seara asta? Cum?" Vine mireasa şi o întreabă:
«Tu îl cunoşti pe omul ăsta?» «Da, îl cunosc.» «De unde-l
cunoşti?» «Păi îl cunosc, uite, din seara asta.» «Ei, dacă-l
cunoşti, îl eliberăm. Dacă nu, îl spânzurăm.» Şi apoi începeau
pe neam: socrul mare, îl ţineau să dea dar. Făceau halva. Şi
după ce ieşeau tinerii din cameră, plecau din neamul bărba214

tului prin sat. Venea la mine, că sunt neam, venea la oameni,
şi aduceau vestea, pentru că băieţii ăia au fost buni şi au ieşit
bine. Iar dincoace, care îi spânzurau, dădeau zahăr, dădeau
ulei, şi începeau, puneau cazanele şi făceau halva. Şi după ce
terminau asta, gata, petreceau. Puneau masa. «Dacă nu ieşeau
bine, ce se întâmpla?» Dacă nu ieşeau, mai aveau nişte dificultăţi. Halva se făcea cu mălai, prăjită bine cu ulei, cu zahăr,
cu astea. Pe urmă, toată lumea la masă, după ce mâncau
darurile pentru fiecare acasă." (S. A.)
„Le lua pe neamuri, verişorii lui. Se dă un kg de zahăr, ulei,
se face halva cu mălai. Am eu un cazan de 40 de litri. Cernea
mălaiul, la toată lumea dădea halva din aia. Ginerelui îi turna
mireasa apă să se spele. Şi ăştia îi puneau cenuşă. Ea îl spăla, îi
dădea peste ochi. Şi mireasa îmbrăcată, cu două colege de-ale
ei trecea la toate fântânile, la toate cişmelele, se ducea şi închina. Tot satul îl lua. Orice copil, de un an dacă era, îi săruta
mâna [mireasa] şi primea un ban. Iar un turc, s-a întâlnit cu el,
i-a dat un galben, n-avea mărunţiş, îi da câte un ban. Şi turcul
i-a dat un galben. O liră, liră se spunea. Joi seara se duceau la
părinţii fetei. Dar nu se culca cu ginerică la un loc, el într-un
pat, ea într-un pat." (S. G.)
Mireasa însoţită se duce acasă la mamă. Nu intră în casă,
este aşteptată la poartă cu dulciuri (sarailie). Mireasa are la ea
o cană de sticlă şi trece pe la trei fântâni (Si scoate niveasta la
apu). Una înainte de a ajunge la mamă, la poartă, se închină
(cu mâinile în şold) la mama ei. Aceasta îi dă dulciuri să ducă
acasă, mireasa sărutându-i mâna. Apoi pleacă la o a doua fântână, ia apă, iar a treia fântână este cea din curte (la ginere).
Ginerele trebuie să se spele pe mâini. Oamenii îl murdăresc,
îi pune praf, funingine etc. Mireasa îi dă un prosop să se
şteargă şi un dar (cămaşă, ciorapi împletiţi, pijamale). Mireasa
sărută mâna ginerelui şi primeşte bani. După acest obicei se
pleacă la salon.
Rudele din partea socrului mare se duc la naş să-l ia şi să-l
ducă la salon unde îi aşteaptă mirii (acolo sunt cei apropiaţi).
Vine şi socrul mic cu rudele lui. Mirii servesc pe naşi cu rachiu
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apoi pe invitaţi. Se făcea o horă mare şi se dădeau mici
cadouri mirilor (obiecte de uz casnic).
La opt zile de la nuntă (sâmbăta) tinerii se duc în vizită la
părinţii fetei, înnoptând acolo.
„«Mirii se duceau în vizită ... ?» Aşa. Când venea sâmbăta,
acum, mirele cu mireasa se duceau la socrul mic. Şi atuncea
socrul mic îi aştepta cu neamurile acolo. Şi ce făceau? Şi zice
socrul mic: «În seara asta îl trimitem pe mire să mi-aducă
lumină»; «De unde lumină?» Găseau o cracă de brad, ăla ardea,
bradul arde bine. Zice: «Nu mă interesează». Se ducea, aducea
craca aia de brad, îi dădeau foc şi îi puneau pe ginere să i se
închine. Ăsta i se închina de trei ori. Şi sâmbătă seara spre
duminică dormeau la socrul mic." (S. A.)
„Miercurea [de fapt, sâmbăta- n.n.] venea domnişoara de
onoare, lua mireasa şi o ducea la mama. Aşa m-am închinat de
trei ori, am sărutat-o, la revedere, am plecat, m-am dus acasă şi
atunci a luat steagul de acolo. Aşa era obiceiul. Când lua
mireasa la legătoare, lua mireasa şi o plimba pe la trei fântâni.
Lua cu cana apă. Din cana aia se ducea la naş, la salon, şi le
turna la naş să se spele naşii pe mâini, fa ginerică întâi şi pe
urmă la naş. După nuntă, în prima joie, se duc mirele şi mireasa
şi se spală pe cap şi dorm la părinţii miresei. Se pune masă,
prăvisimi se numeşte, mama miresei primeşte foştii miri, copiii,
le pune masă, mireasa zice că e bine să se spele pe cap acolo la
mamă-sa şi dorm acolo o seară. Aşa e frumos. Noi am făcut şi
noi aşa." (R. L.)

Obiceiuri la înmormântare
„«Sunt ceasuri bune şi ceasuri mai rele pentru moarte?» Da.
Se spune că în marţă, e un ceas rău, nu e bine. Se spune că dacă
întâlneşti pe popa, nu-ţi merge bine. Dacă vezi pisică neagră,
nu-ţi merge bine. «Ce se face pentru uşurarea morţii? Sunt
obiceiuri?» Unul se roagă că înainte să moară să se ierte, se fac
30-40 de mătănii. Am făcut o greşală, anumite greşeli. E un
canon, faci 40 de mătănii şi apoi să te împărtăşească. «Se mătură
casa, se aranjează?» Nu, astea sunt. Te duci la popa şi popa îţi
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un canon. «După ce se cunoaşte că a murit cineva, sunt
semne?» Îţi joacă ochiul, a urlat câinele, cântă găina. Chiar când
a murit băiatul, câinele a urlat şi eu stând aicea, m-am perpelit
şi apare o maşină, cu fata, ginerele meu şi o asistentă, cumnată.
Mă, ce să fie asta? Nu era duminică, nu era sărbătoare. «Tată,
am venit să te vedem. Jean a murit.» Am început să plâng.
A urlat câinele. Când a murit soţia, tot la fel, a urlat câinele.
«După ce moare omul, ce pregătiri se fac în casă?» Se spală
toate rufele care sunt în casă, văruieşte aşa să fie curat lu'
mortu'. «Se ru:operă oglinzile?» Oglinzile în casă, se pune un
ştergar. «Se izgonesc animalele, pisica?» Nici câini, nici pisică să
nu intre. «Se deschid ferestrele?» Se deschid, să nu miroase mortul. «Se vesteşte moartea, se bat clopotele?» Clopotul bate. Cine
a murit, cutare. Eu când am plecat îi spun să mă citeze la bătut
clopotul. Îl pomeneşte preotul. A bătut şi cine a murit? Profesorul Simiti. A auzit tot satul. «Se pune steag la casă?» Nu. O
cârpă neagră se pune la poartă sau la uşă. «Nu sunt diferenţe
pentru copii?» Nu pun doliu acolo: un semn negru. «Ce i se
face mortului, imediat după moarte?» Îl leagă ca să nu stea gura
căscată şi îi apasă ochii. «Îi acoperă faţa?» Nu. Dacă ceva
miroase, îl acoperă. «Cine scaldă mortul?» Oricare, un bărbat
poate să-l scalde, iar la femeie, femeie. «Când şi unde se scaldă?»
Incasă. Îl scaldă, îl îmbracă, îi fac sicriu, îl pun în sicriu. Unghiile şi părul le pun într-un loc şi le îngroapă în cimitir. Se leagă
mâinile şi picioarele şi dacă a botezat pe cineva, o batistă se
pune pe mână. Picioarele le are legate şi popa, când îl duce la
cimitir, îl dezleagă. Se îmbracă în haine noi. Ii pune în buzunar
nişte bani, un pieptene şi o batistă. Are ştergar, la neamuri le
dai numai ştergar, la popă nu-i mai dă. Se pune pe masă. Se
pune sicriul, se pune pernă la cap, se pune ceva jos, să nu fie
numai pe scândură. «Cum se aşterne pentru mort?» Se pune
măcar două fire de stuf. Acum nu se mai pune stuf, pune
rumeguş, jos, o pătură nouă. «Mortul este acoperit?» Are special făcute, îl acoperă de la picioare şi până la gât. Acum nu mai
are, numai cearceaf alb, curat. «Ce lumânări sunt lângă mort?»
Întâi îi aprinzi o candelă şi arde zi şi noapte aprinsă. Pe urmă,
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lumânare. Se pun într-o strachină cu făină pe sală şi se aprinde.
Lumânările arse, ce-au rămas, le aruncă în groapă. «Se ia
măsura mortului cu o aţă şi se face o lumânare, colac, care arde
40 de zile?» Se face. Câte de lung mortul. Se încolăceşte şi arde
cât o ţine ea." (S. G.)
„Trebuie să fie la înmormântare tot nou şi pantofi şi tot.
«Cu ce se ia măsura, cu o sfoară?» O sfoară, un stuf dacă ai.
Unde stă sufletul mortului, cât stă mortul în casă?» În cer, duhul
s-a dus! «Călătoreşte?» N-a venit nimeni de acolo. A venit
cineva? N-a venit. «Cine intră la mort?» Indiferent. Când moare
omul, tot satul vine. Când a murit nevasta, o mie de persoane
au venit. «Ce se spune?» Dumnezeu să-l ierte şi la plecare, tot
Drnnezeu să-l ierte. «Se poate lăsa mortul singur?» De fapt nu.
Am văzut, îl lasă singur unii. La noi îl păzesc toată noaptea.
«Noaptea se adună lumea la mort?» Se adună. Se dă mâncare,
se face o pâine caldă. «Aduc ei ceva?» Aduc, împărţesc şi ei la
morţii lor, biscuiţi, bomboane. Unii când vin, de seară până
dimineaţă stau. Vin, pleacă, că nu încape, dacă vin 30 de persoane nu-i încape camera. «Se vorbeşte, se bea? Vorbesc, discută, beau. Despre mort?» Nu, aia ce-a făcut, ăla ce-a făcut, cum
e omul. «Se joacă, râd?» Râd, pe ei nu-i doare de băiatul tău sau
soţia ta. Râde omul. «Fac glume, păcăleli?» Nu, la noi nu. La
români păcălesc, la megleni nu. «Cum se face coşciugul, ce nume are?» Sinduchi de moarte din scândură de brad. Lungimea
şi lăţimea, se bat jos şipci, legătură, unul face capacul, îl îmbracă
pe capac tot în negru, face o cruce albă şi pune o pătură nouă,
fnunoasă, peste capac. Pe cruce e scris numele, prenumele, data
naşterii, morţii. Pe urmă îi face cruce cum poate el. E de lemn,
când putrezeşte aia, se pierde şi groapa, dacă nu are neamuri,
nu are nimic. «Când se îngroapă?» Cel puţin 24 de ore trebuie
să aibă, că s-a întâmplat unii să se trezească, să aibă certificat,
boala omului. Dacă el a murit azi, mâine la 1, la 2, l-a înmormântat. Nu se mai trezeşte el. «Cine vine la înmormântare?»
Toată lumea, nu contează că e neam sau nu. «Vine preotul acasă?» Seara vine, îi citeşte. «Se opreşte la răspântii?» Şi în faţa bisericii şi la toate răspântiile se opreşte. «Se sparge o oală?» Nu
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ştiu.

Eu ştiu că la mmtă se sparge. Mi se pare că şi aici se sparge
o oală. Când a ieşit soţia au aruncat o oală aicea. «Se face brad
la mort?» Nu, colac, îi dă colac. «Cum se duce mortul?» Pe targă,
cu targa până la cimitir. Unii îl pun în căruţă, îl duce la biserică.
Ăştia care sunt tineri îl iau cu mâinile. «Îi plătesc?» Nu, nici la
groapă nu-i plătesc, fac voluntar, neamurile, prietenii. «Preotul
se plăteşte?» Da. Şi colacul i-l dai. «Ce fac pe drum?» Au venit
pe partea asta, schimbă drumul, şi în toate răscrucile se opresc
şi citeşte popa, aruncă bani." (S. G.)
„Nu făceau coşciug. Îl luau pe targă şi când îl duceau la
cimitir, imediat după ce îl puneau în groapă, liber, fără coşciug,
puneau adăpost pe deasupra şi rămânea ca într-o cuşcă. Puneau
pământul. Coşciug nu ştiau să facă."(S. A.)

Obiceiuri la naştere
„Când se naşte copilul, baba (moaşa) îl ia şi-l scaldă
într-o pungă de postav plină cu apă în care se pune sare şi o
monetă ca să fie copilul sănătos şi bogat." (Cosmulei, 1909: 7)
„«Cu casa copilului ce se făcea? Se îngropa?» Se îngropa.
«Se punea într-o oală?» Da. «Ce se mai punea în oală?» Se îngropa sub un pom. La rădăcina pomului." (R. L.)
„«Cum sunt ursitoarele?» Acasă. Iau o pâine întreagă, aşa,
colac cum se zicea la noi, cu sare adusă lângă copil, cămăşuţa,
dacă avea frate mai mare, cămăşuţa fratelui. Îl îmbracă întâi cu
ea să-şi iubească fraţii. Aşa făcea înainte. Pâine cu sare, puţină
făină, puţin zahăr să fie dulce ca zahărul, ziceam nişte cuvinte
acolo, nu ştiu ce ziceam. Ca să vină ursitorile, să fie cuminte, ca
să urseze băiatului ce-i mai bine, să nu facă rele. «De unde ştim
că au venit ursitorile?» Nu ştim, le aşteptăm. Lăsau semne pe
făină. «Câte erau?» Trei. «Cum erau?» Nu le vedeam, nu se ară
tau." (R. L.)
„La trei zile de la naştere. A treia zi chemau neamurile.
Făceau puţină mâncare şi cu usturoi pisat ca să guste toată
lumea pâine caldă şi usturoi pisat. Şi la moarte tot aşa dădeau
usturoiul şi la naştere şi la nuntă. De rele se dădea, să nu se
apropie de copil." (R. L.)
Moaşa.
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Credinţe.

„Copilul nu e bine să se ia în braţe nici să se
plimbe până când e pijă, adică nebotezat" (Cosmulei, 1909: 10)
„Samovilele caută în tot chipul să se atingă de liuncă ca să-i
usuce sânul şi să rămâie micul fără lapte ca să moară. Tot pentru a împiedica Samovilele uşa camerei în care se află lăuza nu
se deschide de seara până dimineaţa." (Cosmulei: 1909, 13)
Obiceiuri pentru recăpătarea laptelui la lăuze: „Femeia care
şi-a pierdut laptele, se furişează pe la ferestrele lăuzei şi
pândeşte momentul când lăuza îşi lăptează micul. Dacă în acest
moment hoaţa de lapte bea apă dintr-un pahar care îl are la sine,
e sigură că redobândeşte laptele, bine înţeles în paguba lăuzei."
(Cosmulei: 1909, 14)
„Un copil se cunoaşte dacă e deocheat, vărsând într-un
pahar apă curată, în care se pun nişte cruciuliţe. Dacă pe deasupra apei se ridică băşicuţe, după ce am spălat copilul pe obraz
din acea apă, atunci dânsul e deocheat. În cazul acesta, şi când
omul cu ochi răi, care a deocheat copilul, e cunoscut, se iau petice din hainele lui şi se afumă micul. Acest leac se zice că are
efect şi la oamenii mari, până la etatea de 30 de ani, căci până la
acest an are putere deochiul" (Cosmulei, 1909: 15)
„«Botezul la cât timp după naştere se făcea?» La 40 de zile.
Mama fetei aducea scutece şi un colac cu miere, să fie dulce. «La
un an sau doi, la fetiţe, se rupea turta?» La un an, tot aşa făceam,
pâine caldă. Se orna cum ştiam cu furculiţa [se înţepa] şi
împărţeam la toate neamurile. Trimeteam mama copilului ca să
ducă turtă caldă pentru băiat, unsă cu miere de albine, să-i tră
iască băiatul. «Şi la fete şi la băieţi era la fel?» La fel, la un an. Şi
la naşă se ducea tot cu turtă şi cadou. «Câţi ani se ducea la naşi
cu plocon?» După nuntă se duce la naşi mereu. Cât trăiesc naşii,
la toate sărbătorile mari (Paşti, Crăciun, Lăsat de Sec). «Ce se
duce?» De Lăsat de Sec cu o sticlă de ceva, de Paşte ne ducem
cu colac din cozonac, ouă roşii şi sticla de vin. De Anul Nou cu
pâine şi găină crudă. «Cine punea numele copilului, naşul?»
Naşul. «Sau la primul băiat se ia numele socrului mare?» Înainte
aşa era, la machedoni aşa era. Dacă era băiat, punea numele la
tata băiatului, dacă era fată, punea numele la mama fetei. Acum
[pun] părinţii." (R. L.)
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Obiceiuri de peste an
Meglenoromânii veniţi în România au fost asimilaţi, în mare
măsură de către români atât lingvistic, cât şi cutumiar pentru că
ei s-au considerat în mod consecvent ca fiind români (este vorba
de curentul format în urma funcţionării şcolilor româneşti din
ţinutul Meglen, înfiinţate la sfârşitul secolului al XIX-lea).
Cei veniţi în Cadrilater în anii 1925-1927 s-au integrat rapid
în societatea românească. Avem astfel peste 75 de ani trecuţi din
momentul emigrării. Multe obiceiuri fiind asemănătoare cu ale
românilor, dialectul fiind mai apropiat de limba literară decât
cel aromân, numărul mic al reprezentaţilor comunităţii a făcut
ca obiceiurile specifice să dispară sau să fie transformate. Noi
am încercat să aflăm date despre obiceiurile specifice lor. De altfel, în Cadrilater au sosit şi vlahi timoceni (ex. localităţii Cusuiul
din Vale), dar despre care nu mai există date, ei pierzându-se în
masa românilor. Meglenoromânii s-au păstrat prin numărul relativ mai mare (aproximativ 2000) şi datorită localizării, atât în
câteva sate din Cadrilater, cât şi compact în comuna Cerna din
Tulcea. Aceasta a făcut ca să mai avem astăzi o comunitate
meglenoromână pe teritoriul României.

Bodnicul - butucul de Crăciun
Din cercetările efectuate am ajuns la conduzii care demonunitatea spirituală de veche provenienţă între aromâni,
meglenoromâni şi români. Dar ca· să argumentăm, aducem în
atenţie un străvechi obicei precreştin: butucul de Crăciun. Acest
obicei este·întâlnit în toate zonele locuite de români şi are o
vechime incontestabilă. Obiceiul constă în arderea unui butuc
(de stejar) din Ajunul Crăciunului până la Bobotează. Este întâlnit izolat şi la letoni, la bulgarii din Kiindestil (butucul poartă
numele de prekladnik, cf Th. Capidan), la sârl;>i şi croaţi.
La aromâni butucul poartă numele de babnic, iar cărbunii •
rezultaţi din arderea acestuia erau învestiţi cu puteri terapeutice, fiind folosiţi pentru vindecarea vitelor (Capidan, 1942,
strează
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p. 76). ,,În ajunul Colindei se pune la foc şi vestita buturugă
de noi babnic, care arde în fiecare zi până în ziua Bobotezei ... În legătură cu acest foc din noaptea de Crăciun,
aromânii zic următoarele: arde f6clu, că feată ursa (arde focul,
căci fată ursa)." (T. Papahagi: 1979, 177)
La meglenoromâni, butucul (bodnic, boadnic) era adus din
pădure, iar capul familiei ieşea în curte (arie) şi înconjura strejurul (parul din mijlocul ariei de care se leagă caii ca să treiere
grâul). Femeia ducea în braţe o tipsie de aramă (sinie) plină cu
fructe şi colaci. Bărbatul făcea o rugăciune către Dumnezeu,
invitându-l la cină. „Doamne, doamne! Vin de ţinăm! Cu birichet, cu casmet cu sânătati şi cu tot ţe dideşi"(de trei ori), întraducere însemnând „Dumnezeule! Dumnezeule! Vin să cinăm cu
belşug, cu noroc, cu sănătate şi cu tot ce ai dat." (P. Papahagi, 1902)
„«Colindele când se cântau?» Ei, colindele în seara de Cră
ciun, cu o zi înainte se duceau. În seara de Crăciun nu se ducea
nimeni. În Ajun se duceau şi plecau băieţii, fete nu. Nu exista
fată să se ducă. Aveau ciomegi făcute cu o buturugă, scos din
rădăcină, coajă verde. Ciumagă. Şi doi, trei, de la casă la casă. Şi
colindau. «Ce li se dădea?» Covrigi făcuţi la cuptor, nuci. Dacă
mă duceam eu la ruda mea, nişte colaci făcuţi şi înăuntru încă
unul, adică duble. Şi aia era. «Era obiceiul ca în seara de Crăciun
să se bage buturuga?» Ooo! În seara de Crăciun ce făceau? Se
duceau şi adunau rămurele mici, tăiate, tăiate, tăiate şi spuneau
că ăştia sunt pui. Se duceau şi tăiau un arbore sau un lemn mare
şi-l duceau. Şi ăla, bodnicul, buturugul şi cu puii ăia ardeau
până în Bobotează. «Şi purta un nume buturuga asta?» Bodnicul. Dedu Bodnicul. Dedu - adică bunicul. «Dar buturuga din
ce trebuia să fie?» Din stejar. Aduceau buturuga aia, o puneau
în foc, ardea pupn, o scoteau iar, şi-o ţineau până la Bobotează.
«Cu cărbunele ce făceau?» Cu cărbunele făceau pâinea, cu
ţestul." (S. A.) „«Ce e cu butucul ăsta? Ce reprezenta?» Uite ce
se întâmplă. De exemplu, în seara de Moş Crăciun când venea,
femeia pregătea acolo masă, bărbatul lua cel mai mare butuc de
stejar. «Hă-hai, a venit Moş Crăciun, dădă! Bodnicul a venit!»,
numită
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adică cu butucul ăla. «Moşul era butucul?» Butucul da, Bodnicul. Şi veneau cu butucul ăla şi îl puneau în foc." (N. H.)
Tot P. Papahagi relatează că la Huma şi Birislav (două sate
din câmpia Meglen, nordul Greciei), butucul purta denumirea
de cloşcă (cfacică). Bărbatul îl ducea la strejur imitând cloşca, iar
copiii, având rămurele în mână, imitau puii. După ce se puneau rămurelele pe foc, cenuşa se strângea cu grijă şi se punea
la rădăcinile pomilor fructiferi pentru a avea rod. De Crăciun,
când mergeau în vizită, copiii urau: 11 Puiliu, puiliu! Domnu'
s-va da birichet! (Puiule, puiule! Domnu' să vă dea noroc!)."
Obiceiul de a merge copiii la colindat pentru a ura belşug
şi bunăstare prin imitarea puilor se practică şi în Banat şi Oltenia: „Copiii erau puşi clofă. În ziua de Ajun pe primii colindă
tori îi puneau cloţă. Îi aşezau pe pământ, sau pe pat şi pe cap le
presărau seminţe de cucuruz şi grâu, iar copiii ziceau «Pi, Pi, coţ
coţ, bee!» (după ce vietăţi avea gazda). Dacă veneau copii (bă
ieţi) aveau noroc în gospodărie, când veneau fete nu era cu
spor." Oebel, jud. Timiş) „Când copilul se ducea la rude, sau
vecini să-şi ia colacul şi bucata de cârnat, era pus cloţă de către
gazda căşii. Pe vătrai se punea cenuşă şi un crăiţar şi copilul
căuta cu degetul crăiţarul. Copilul era aşezat pe un scaun după
cuptor, să stea bine pe scaun, ca să stea cloţele pe ouă."
(Satchinez, jud. Timiş)l „Când intrau în casă, copiii care colindau aruncau în sobă o surcică, o frunză, o creangă şi spuneau:
«Pui, pui!»." (Orodel, jud. Dolj) ,,În dimineaţa Ajunului, cine
vine în casă aduce o bucată de lemn, şade pe scaun la gura fqcului, îl bagă în foc şi zice: «Pui, raţe, atâtea buţi de vin!»." (Ostroveni, jud. Dolj) „Bună ziua lui Ajun, că-i mai bună a lui Crăciun,
pui, pui, pui, pui»." (Bistreţ, jud. Dolj) ,,În săcuiul cu care plecau de acasă, colindeţii purtau paie şi lăsau paie în fiecare casă
zicând: «Pui, pui, pui», urând ca atâţia pui să scoată cloţa câte
paie lasă ei." (Cetate, jud. Dolj) „Colindătorii luau o mână de
1 Citate din

Docu111e1ite Etnografice Româneşti, Sărbători şi obiceiuri, Banat.

Crişana. Maramureş, voi. 2, 2002, p. 199-200
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paie numite pui, le puneau pe foc ca să scoată cloţele pui şi
spuneau: «Bună ziua lui Ajun/ Şi mai bună lui Crăciun/ Pui
mamă, pui/ Dă şi mie un colindete/ Să-l bag la săculete/ Pui
mamă, pui/ Şi un codru de dovlete/ Să fiu mândru la fete»."
(Desa, jud. Dolj) „50-60 de piţărăi cu un vătaf, descântau în foc
şi făceau urări. Se aşezau pe pat să-i stea [gazdei] cloşca pe ouă."
(Peştişani, jud. Gorj) ,,În ajunul Crăciunului, primul care intra
în casă scormonea în foc cu un băţ şi zicea «Clonc, clonc», ca o
cloţă, iar gazda îl punea să clocească jos ca să aibă noroc la pui
tot anul." (Brezniţa Motru şi Hinova, jud. Mehedinţi) „Scormoneau în foc cu colinda, un fel de băţ înflorat şi spuneau: «Pui,
pui», ca să aibe cloţele pui. Azi nu se mai obişnuieşte." (Gârla
Mare, jud. Mehedinţi) „Colindătorii scormoneau în foc şi
stăteau pe un coş cu paie, în care cloceau primăvara cloţele."
(Vergulescu, jud. Olt)l
Nu este deloc suprinzător ·ca obiceiuri similare să se
regăsească şi pe malul stâng al Dunării, la vlahii timoceni din
Bulgaria: „Dimineaţa, în ajun, copiii plecau în colindeţi şi zbierau pe uliţe: «Colindeţi, colindeţi». Plecau pe întuneric, înainte
de zorii zilei. Ajungeau la poartă, era deschisă poarta, intrau.
Când intrau, ei începeau să strige: «Pui, pui, pui». Şi intrau
înăuntru şi atunci gazda le da la copii bani, biscuiţi, dulceţi,
nuci, mere şi ei continuau să strige: «Pui, pui». Atunci se lăsau
undeva coceni sau paie, ca să scoată cloţa (cloşca) pui. Şi-n casă
era bogăţie şi atunci copiii intra, dacă erau mai multe fete, se
spunea că vor fi mai multe puici; dacă erau mai mulţi băieţi, că
or să fie mai mulţi cocoşei." (Budiş, 2001, p. 227; informatori:
Mladen şi Dimiter Ianev, sat Gumătărţi, Bulgaria). Petru Caraman, în lucrarea sa Descolindatul în orientul şi sud-estul Europei,
surprindea această întindere în stânga şi în dreapta Dunării a
obiceiului colindării cu toiagul.

1 Documente Etnografice Româneşti, Sărbători şi obiceiuri, Oltenia, voi. 1, 2001,

p. 246-247
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Plădnta

de Crăciun

Obii;;;eiul plăcintei de Crăciun era făcut pentru cunoaş
ttire~ ursitei în noul an. Într-o plăcintă se ascundeau diferite
obiecte. La aromâni, în special obiecte pentru ocupaţiile lor tradiţionale - băţul ciobanului, ban, furcă pentru cărăvănar,
mandra de oi etc. La megleni, se făcea pentru Dumnezeu, pă
mânt, vite etc. Plăcinta era ruptă şi împărţită membrilor familiei. În funcţie de ce nimerea fiecare, însemna că în acea
direcţie ar trebui să se ocupe în noul an. Acest obicei este atestat la toţi aromânii.
„«Dar plăcinta?)) Stai. Se făcea pâine. Se făcea o pâine, turtă,
şi veneau, aşa cum era ea rotundă, şi puneau un ban. Nu se ştia
unde e ascuns banul. Seara când veneau, o rupeau. «Să vedem
care e norocosul?» Unde era banul. Prima dată dădeau pentru
Dumnezeu. A doua o rupeau: «Ăsta e pentru pământ». A treia
o rupeau pentru animale. Ca să vezi ce obiceiuri aveau! Şi acuma venea tata, mama şi copiii. Şi o desfăceau. Cine găsea, anul
viitor avea nişte izbânzi. O făceau şi de Anul Nou şi de Bobotează. De trei ori." (S. A.)

Vasilca
Interesant este faptul că la meglenoromâni se întâlneşte obiceiul Va~ikăi, atestat şi în sudul României. Acest obicei este
unul agrar. Din păcate nu avem numele obiceiului în dialect.
Din eAte se cunoaşte, porcul a fost în antichitate un simbol al
vegetaţiei, în special al grâului.1 „«La Crăciun cu capul de porc
ce se făcea?)) La Crăciun nu aveau porc. Şi veneau de prin alte
1mte şi cumpărau capul. Îl luau, îl curăţau, îl făceau şi-l puneau
în tavă. Aicea ardea focul, aicea lemne, juma'te din oameni
dormeau în dreapta, juma' te în stânga. Veneau cu tava şi capul
de porc, îl acopereau cu ţestul, după aia veneau cu jarul. Îl acopereau şi-l lăsau. Dimineaţa, când se sculau, se duceau la biserică. Nu puneau în gură nimic. După ce veneau de la biserică:
ccHai să-l descoperim!». Era copt bine. Se adunau jur-împrejur
l A se vedea Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. DicJionar, p. 153
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şi

se apucau să-l
primitivi." (S. A.)

mănânce.

Nu

ştiau să facă untură.

Oameni

Lăsata

Secului
Ajunul de Lăsata Secului era un prilej de mare sărbătoare
la toate tulpinile de aromâni. Această zi o putem denumi şi
„Ziua Iertăciunii", deoarece, în toate familiile cei mai tineri
mergeau şi îşi cereau iertare de la cei mai în vârstă, simboli<;:,
chiar dacă nu erau certaţi. De asemenea, toate persoanele certate se împăcau pentru a intra în Postul Paştelui cu inima curată.
Acest obicei prilejuia întâlnirea familiei care lua masa împreună.
Nu se admitea absenţa vreunui membru al familiei. Se realizau
şi diferit~ jocuri pentru înveselirea copiilor, cum ar fi Lăscăitul
(denumit şi Hasca-palasca): de un băţ era legat un fir de care se
atârna halviţă,· un fel de undiţă, şi dată copiilor în joacă pentru
a o prinde în gură. După aceea aţei i se dădea foc pentru a
vedea cine va trăi mult sau cine era pândit de boală. Dacă aţa
ardea toată, atunci persoana respectivă era sănătoasă. Aceste
obiceiuri erau practicate şi la meglenoromâni.
„«Dar la Lăsata Secului de Paşte?» Ooo! La Lăsata Secului
fiecare fin venea la naş. Tinerii toţi se duceau la bătrâni. Se
duceau, se închinau, sărutau mâna şi plecau. Eu mă duceam la
tata, la unchiu', şi sărutam mâna. Altceva nimic." (S. A.)
„Lăţcăitul era un joc la Lăsata Secului. Se prindea de tavan
o aţă de care se lega un ou, iar copiii trebuia să-l prindă cu gura
fără să se agaţe de aţă." (P. D.)
Curbanul
Curbanul reprezenta un obicei · sacrificial pentru
însănătoşirea unei persoane. Se sacrifica un miel sfinţit de preot,
care apoi era oferit oamenilor la masă.
„«Curbanul ce este?» Curbanul este cântat într-o zi fixată
de omul respectiv. Poate omul era bolnav sau cine ştie, şi îi
făceau un curban. Şi la curbanul ăla îi tăiau un miel. Venea
preotul, îl sfinţea acolo, îi citea şi-l mâncau oamenii. Un curban
se tăia." (S. A.)
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Informatori înregistraţi
în cercetările de teren (2001-2003):

Gheorghe Baltă, n. 1959, Cerna. Vârsta la căsătorie: 22 ani.
cioban. Studii: 10 clase şi 3 clase şcoală profesională.
Maria Ilcaci (Liveanu), n. 1942, Cerna. Studii: 7 clase. Ocupaţie: pensionară (fotograf). Căsătorită în anul 1958 cu Ilie Ilcaci.
Copii: Gheorghe Ilcaci (fotograf). Bunicul, Gheorghe Liveanu,
şi bunica, Ioana, sunt născuţi în Oşini.
Traian Misir, n. 1959, comuna Bazarghian (Durostor). Vârsta
la căsătorie: 22 ani. Studii: 5 clase. Ocupaţie: muncitor. Părinţii
sunt născuţi în Oşini. Şuna Ciumpileac - sora lui Traian Misir.
Hristu Noice, n. 1925 în Lugunţa, Grecia. În anul 1926 vine
cu părinţii în comuna Doimuşlari, satul Cafaclia, Durostor.
Din 1940 în Cerna. Studii: 4 clase. Ocupaţie: mecanic agricol,
pensionar.
Dumitra Petrică. Ocupaţie: bibliotecar (româncă).
Lenuţa Ripca, n. 1964, Cerna. Vârsta la căsătorie: 21 ani.
Studii: 12 clase, liceul pedagogic. Ocupaţie: învăţătoare.
Gheorghe Simiti, n. 1910, Liumniţa (Grecia). Studii: 4 clase
şcoala greacă. Ocupaţie: agricultor. Limbi străine: greacă, turcă,
bulgară. A venit în luna aprilie, anul 1926, în România, satul
Haschioi, plasa Doi Muşlari, Durostor. În anul 1940 a fost evacuat în jud. Ialomiţa, iar mai apoi în Cerna.
Atanase Suca, n. 1915, în Liumniţa (Grecia). Vine în România în comuna Viscăioi (Durostor) la 14.04.1926. În anul 1940
este evacuat trei luni în Ialomiţa, comuna Mănăsia, iar apoi în
Cerna. Vârsta la căsătorie: 19 ani. Studii: 3 clase şcoala greacă,
5 clase şcoala românească.
Nicoleta Ţopan, n. 1962; Studii: 12 clase. Ocupaţie: bibliotecar. Copii: Diana (16 ani) şi Nicolae (13 ani).
Ocupaţie:
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Femei din Oşani
în port tradiţional
(începutul
secolului XX)

Ansamblul „Meglenia" din Cerna în anii '70
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Meglenoromâni veniţi
în Durostor (1925)

Familie

meglenoromână

în jurul anului 1925
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Partizani meglenoromâni

Familie
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colonizaţi

meglenoromână

în Durostor (octombrie 1925)

în primele decenii ale secolului XX

Tânără

în costum

tradiţional

Grupul folcloric „Altona" din Cerna
Fotografii din colecţiile informatorilor şi a autorului
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Comunitatea turco-tătară 1
din Dobrogea
Dr. lulian51 Bănces~µ

Comunitatea turco-tătară din Dobrogea m-a atras la început
ca un teren exotic. Înainte de a purcede la cercetarea bibliografiei şi a localităţilor dobrogene, m-am gândit la acest spaţiu
spiritual diferit de cel creştin pe care îl cercetasem vreme mai
îndelungată şi cu care m-am obişnuit şi mi l-am asumat ca pe
un mod de existenţă propriu şi de urcare către Dumnezeu, în
comuniune cu toţi semenii mei.
De data aceasţa, mă aşteptam la ceva cu totul nou; şi
într-adevăr, cultura turcilor şi a ~Wi.lor doprogeni aduce un strop
de noutate, de originalitate în cultura populară românească. Nu
m-am preocupat prea mult să studiez comunitatea în date şi cifre.
Am luat doar o statistică mai recentă2, iar pentru trecut m-am
mulţumit cu ceea ce Arbore a lucrat foarte minuţios, în lucr~rile
sale, Caracterul etnografic al Dobrogei sudici!, Cem~uţi, 1938 şi Din

etnografia Dobrogei. Contribuţiuni la aşezi1rile tătarilar şi turcilor în
Dobrogea, Tipografia F. Gobl&Fili, Bucureşti, 1920.3
1 Am ales această denumire, deşi este contestată de unii cercetători, Îfltrµcât
pentru comunitatea actuală este mai adecvată datorită foarte deselor căsătorii
mixte şi faptului că religia unică a determin11t şi o uniformizare a obiceiurilor
în multe comunităţi.
2 Situaţia turcilor şi tătarilor din judeţul Constanta:
Turci - total: 24295; oraşe: 18355.
Tătari - total: 24011; oraşe: 16968.
3 Vezi tabelele din anexe.
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Primul lucru care m-a uimit a fost bunătatea, politeţea cu
adevărat orientală a oamenilor cu care îi prezintă străinului
de neamul şi de cultura lor cele mai dragi şi mai amănunţite
lucruri, de care îl crede pe acesta interesat.
Am pornit cercetarea cu kures-ul (luptele tătăreşti), care s-a
desfăşurat în spirit sportiv, fără urmă de violenţă. Este o veche
tradiţie a comunităţilor tătăreşti ca bărbaţii să se întreacă în
aceste lupte. De la cei mai mici copii, până la cei trecuţi de 50 de
ani, ei vin şi se întrec, pentru a se alege care este cel mai puternic,
pehlivanul, care în anul următor va fi purtat cu fală, într-o căruţă
cu cai şi cu muzică, prin faţa spectatorilor, care întotdeauna sunt
mulţi. „Luptele noastre tradiţionale" a fost sintagma pe care am
auzit-o de multe ori la aceşti oameni, care îşi asumă întregul
arsenal de obiceiuri ale comunităţii lor într-un spirit de solidaritate cu trecutul, cu istoria şi cu fraţii lor din Crimeea şi din
Turcia, cu care sunt solidari.
Poate că a fost bine că am început cercetarea cu o competiţie
sportivă, care este, în acelaşi timp, şi o veche tradiţie tătărească. În
sport înveţi să fii OM, fie că pierzi sau câştigi competiţia. Tot cu
acest prilej, am aflat că tătarii au o inimă largă, deschisă către toţi
semenii lor. Ei îi primesc cu aceeaşi dragoste să participe la lupte
pe fraţii lor români, turci, aromâni, alături de care convieţuiesc.
În mintea mea a fost atunci o ruptură: unde sunt tătarii
aceia războinici, din cărţile de istorie? Care dintre ei mai pradă
sau mai pârjoleşte? La tătarii dobrogeni nu am găsit nici ură, nici
dorinţă de răzbunare. Ei au dorit să se integreze şi să trăiască
frăţeşte într-o ţără de români, de creştini ... De aceea, m-am gândit că discursul meu ar putea folosi multor comunităţi multietnice şi pluriconfesionale pentru care religia, etnia şi obiceiurile
sunt motive de discordie sau chiar de război. Aceşti războinici
de altădată slujesc acum altei ţări decât a lor, altui neam. Şi de
multe ori i-am auzit cu mândrie vorbind despre modul în care
ei au slujit neamului românesc, la ocazii care nu erau oficiale,
nici nu aveau nimic patriotard. Dar poate că acest patriotism al
lor se leagă de faptul că ei sunt departe de ţara lor, de care le e
dor şi despre care ştiu unele lucruri de la strămoşi. Poate ...
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Viaţa comunitară a turcilor şi tătarilor dobrogeni are ca
centre spirituale geamia şi Uniunea Democrată a Tătarilor
Turco-Musulmani, respectiv Uniunea Turcă. În funcţie de preceptele religioase şi de organizarea centrală comunitară, pe care
le dau aceste două instituţii, dar şi de tradiţia moştenită pe cale
familială şi comunitară, viaţa lor se organizează după sărbăto
rile religioase şi ale vieţii de familie, în funcţie de posibilităţile
fiecărei comunităţi şi de valorile pe care le mai păstrează memoria culturală comunitară.
Ei se consideră cetăţeni români în cel mai deplin sens al
cuvântului, contribuind, prin munca lor, la sporirea economică
şi culturală a ţării în care locuiesc de mai multe generaţii. În
acest cadru se integrează viaţa lor comunitară, desfăşurată, în
cele mai multe cazuri, într-un context multietnic şi pluriconfesional, în care îşi afirmă identitatea spirituală şi etnică, constituind o grupare etnică mai aparte, prin religia musulmană ai
cărei credincioşi sunt şi prin tradiţiile care, de cele mai multe ori,
ţin de această credinţă.
Însă nu întotdeauna turcii şi tătarii sunt avantajaţi de convieţuirea în contextul multietnic. Deşi în ce priveşte munca şi
activităţile sociale ei sunt integraţi bine în această comunitate
şi aproape că putem spune că nu există discriminări, totuşi
turco-tătarii suferă de pe urma despărţirii lor de contextul şi
perspectivele pe care le oferă vieţuirea într-o ţară în majoritate
musulmană. Astfel, la cei care vieţuiesc în România s-a creat o
dublă nostalgie. Este vorba, pe de o parte, de nostalgia întregirii
spirituale, a patriei spirituale, în care ei consideră că s-ar afla
adevărata credinţă musulmană, iar, pe de altă parte, de nostalgia, specifică mai ales tătarilor, a integrării în patria de neam şi
de pământ, Crimeea, unde s-ar afla adevăratele valori identitare
şi spirituale tătăreşti.
Convieţuirea multietnică presupune adeseori anumite
compromisuri de care nu rămân înstrăinaţi nici turco-tătarii dobrogeni şi care, adeseori, primejduiesc însăşi existenţa lor ca neam.
Căsătoria mixtă, inevitabilă în acest context, este unul dintre
compromisurile majore pe care îl fac uneori şi turco-tătarii. Deşi
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politica religioasă dusă de imami şi de Uniune este una conservatoare, totuşi în zilele noastre se încheie mai multe căsătorii
mixte, care presupun depărtarea de credinţa musulmană şi o
oarecare izolare de comunitate, fiind privite cel puţin cu suspiciune, dacă nu chiar ca apostazie sau ca o contaminare de duhul
acestei lumi.
Date fiind aceste pericole, reprezentanţii oficiali ai turco-tă
tarilor încearcă mai multe căi de reînchegare a comunităţii. Una
dintre ele este aceea a păstrării şi chiar revitalizării, acolo unde
este cazul, a obiceiurilor in situ. Astfel, se militează pentru ţine
rea sărbătorilor musulmane, pentru sărbătorirea lor aşa cum
prescrie tradiţia, a cărei amintire ajunge uneori până la ţara lor
de origine, Crimeea. Se încearcă, de asemenea, reînvierea vieţii
religioase din jurul geamiilor, chemându-i mai ales pe tineri la
o viaţă religioasă activă. Până acum aceasta a fost împiedicată
de indiferenţa tinerilor, de schimbarea mentalităţii şi a stilului
lor de viaţă, în special de schimbarea ocupaţiilor (asociate cu
faptul că ziua de rugăciune sfântă pentru musulmani este
vinerea, care este zi lucrătoare în ţara noastră), dar şi de condiţii
obiective, cum ar fi limitarea foarte mult a practicilor musulmane pe vremea comunism1:1lui, educaţia atee etc. Această tentativă de reînviere a spiritualităţii musulmane se realizează
prin implicarea imamilor în activităţile cu caracter cultural ale
comunităţilor, lecţiile de religie ţinute de imami veniţi din ţările
musulmane, formarea de cadre didactice cu pregătire religioasă islamică şi imami în liceul pedagogic musulman de la Medgidia, reînvierea, în sate, a tradiţiilor musulmane şi conservarea
celor existente.
Pe de altă parte, comunitatea musulmană din Dobrogea
doreşte să-şi păstreze tradiţiile populare etnice, dar, în acelaşi
timp, să ţină pasul cu înnoirile care se produc în comunităţile ai
căror fii sau fraţi se consideră; mă refer la comunitatea tătară din
Crimeea şi Mongolia, la cea turcă din Turcia, la fraţii lor din Bulgaria, Grecia şi Macedonia. În acest sens, se desfăşoară anual
festivalul itinerant al portului, cântecului şi dansului turco-tătar,
o adevărată desfăşurare de forţe, de tradiţii şi costume musul238

mane. De aici pornesc multe contaminări de motive şi influenţe
contemporane în domeniul coshunelor, dansului, al obiceiurilor.
Acestor festivaluri li se adaugă colaborarea ansamblurilor de
dansuri (mai ales tătare) cu alte ansambluri din ţările menţio
nate şi participarea lor la festivaluri de folclor în aceste locuri.
Tot pe această arie se situează colaborarea strânsă care există
între administraţiile locale ale localităţilor cu populaţie musulmană din Dobrogea şi localităţi aflate mai ales în Turcia.
Unul dintre punctele importante ale acestor schimburi îl
constituie cunoaşterea şi colaborarea directă dintre familiile
musulmane din Dobrogea şi cele din ţările menţionate. Aceste
schimburi se desfăşoară fie în mod natural, fiind datorate relaţiilor de rudenie care există între membrii acestor comunităţi
(unii dintre ei au emigrat, mai ales în Turcia, pe timpul comunismului, alţii mai păstrează amintirea legăturii de rudenie
îndepărtată, de când strămoşii lor se aflau în Crimeea sau în
Turcia, reînviată în prezent pe baza numelor de familie sau a
amintirii localităţii din care proveneau strămoşii), fie impuse de
anumite situaţii de viaţă (plecarea la studii în Turcia, colaborare
pe linie administrativă sau culturală, înfrăţirea dintre localităţi etc.)
Viaţa spirituală a comunităţilor turcă şi tătară din Dobrogea se desfăşoară, în contemporaneitate, în dependenţă de
acest context menit să asigure o oarecare omogenitate a comunităţilor şi să determine o politică culturală, religioasă şi etnică
coerente, care să ducă la păstrarea identităţii etnice şi religioase,
la conservarea nucleului comunitar, care altfel s-ar dezintegra
în contextul pluriconfesional şi multietnic dobrogean. Credem
că factorul-cheie care duce la conservarea acestei identităţi îl
constituie colaborarea şi comunicarea care există între autorităţile administrative şi culturale ale diferitelor localităţi dobrogene, ca şi buna comunicare şi implicare a Uniunii Turco-Tătare
în viaţa spirituală a diferitelor localităţi.
În contextul actual, viaţa comunităţilor turco-tătare reprezintă un model de integrare într-o comunitate multietnică, atât
pe planul colaborării la progresul şi bunăstarea localităţilor pe
care le reprezintă, cât şi al manifestării propriei identităţi.
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Tabloul acesta ar putea să pară însă idealist dacă nu am
vorbi şi de problemele care există, de mica influenţă pe care o
are Uniunea Turcă în viaţa acestor naţionalităţi, de scindarea
acestei Uniuni, care a adus dezbinare, de modul, uneori defectuos, în care se desfăşoară colaborarea dintre centru (Uniuni) şi
localităţile dobrogene. Cu toate acestea însă, am remarcat că
religia şi cultura populară a turco-tătarilor se bucură de interes
în cercurile reprezentanţilor lor oficiali, care încearcă să unifice
obiceiurile şi cultul pe întreg ţinutul Dobrogei.
Aşa se poate vorbi, în puţine cuvinte, despre actualele
comunităţi turco-tătare. Ca aşezare, ele sunt, de obicei, grupate
în oraşele şi satele dobrogene, în care se găsesc turci, tătari sau
ambele etnii, laolaltă cu românii, aromânii, ţiganii şi alţii. În cadrul comunităţilor mai însemnate, am remarcat modul de
vieţuire compact, în cartiere sau zone turceşti, respectiv tătare,
fapt care are un rol benefic în păstrarea tradiţiilor, religiei, relaţiilor vii dintre oameni şi endogamiei, în măsura în care aceasta
din urmă mai este posibilă în lumea contemporană.

Repere spirituale
Bibliografia de specialitate vorbeşte, de fapt, despre două
comunităţi distincte, una turcă şi una tătară. În tratatele mai noi
însă

se vorbeşte despre o singură comunitate, accentuându-se
elementele care unesc cele două etnii. Noi am adoptat terminologia unică, de comunitate turco-tătară, considerând-o mai
adecvată actualului context, când căsătoriile mixte s-au înmulţit
foarte mult, iar politica de unificare spirituală, culturală, religioasă etc. ţine cont mai mult de UDTTMR, care are mai multă
forţă financiară, dar şi o influenţă mai mare asupra membrilor
comunităţii. Ne bazăm apoi pe multele obiceiuri care se
aseamănă, datorită religiei, la cele două comunităţi şi nu în
ultimul rând pe caracterul compact al comunităţilor, toate laolaltă făcând, practic, imposibilă disocierea în zilele noastre.
Turcii şi tătarii iau lucrurile în serios mai ales atunci când
este vorba despre credinţă. Ei se simt obligaţi, de fiecare dată,
să sublinieze care sunt caracteristicile cele mai elementare ale
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religiei lor. În fiecare localitate cercetată, aproape la fiecare informator, am auzit ceea ce o bătrână din Măcin a exprimat cel mai
bine şi simplu: „Voi aveţi biserică, noi avem geamie. Voi aveţi
preot, noi avem hoge. Voi aveţi icoane, noi avem nişte scrisuri.
Voi faceţi cruce, noi facem aşa (dă cu ambele mâini pe faţă)."
De câte ori am intrat în moschee sau în cimitir ori am asistat la
slujbe, membrii comunităţilor erau atenţi să vadă dacă cunosc
şi respect regulile: dacă mă descalţ, dacă mă ridic în picioare
atunci când trebuie, dacă iau în serios slujbele şi ritualurile
care se petrec acolo. La rândul lor, ei iau în serios preoţii, slujbele, bisericile, rugăciunile şi întreaga viaţă creştină. Se comportă cu bună-cuviinţă, socotindu-i pe creştini închinători ai
lui Dumnezeu.
Sunt curioşi să afle lucruri noi despre creştinism: de ce Iisus
Hristos este şi Dumnezeu, ce semnificaţie are Sfânta Liturghie,
de ce se spovedesc creştinii, ce rol au preoţii etc. Cu mândrie şi
în semn de solidaritate spun că şi ei au în Coran menţiuni
despre cel numit de ei marele profet, Iisus Hristos. Şi chiar o
cinstesc pe Miriam Ana (Sfânta Maria). Cred în îngeri - îngerii
care au coborât din cer berbecul pe care avea să-l jertfească
Avraam în locul fiului său; îngerii care vin la moartea omului
să-i ia sufletul şi îl întreabă despre ce a făcut în viaţă, dacă i-a
ajutat pe fraţii săi, dacă a fost la geamie, dacă ştie care este cartea
lui (Coranul), ducându-l la Dumnezeu.
Musulmanii dobrogeni cunosc şi credinţa în iad şi rai, cei
mai mulţi relatându-mi despre faptul că sufletele celor care au
făcut bine şi mai ales milostenie în viaţă merg la bine. Cum L'Ste
acest bine, spun ei, „numai Allah ştie". Mărturiile despre viaţa
şi lumea de dincolo sunt extrem de puţine şi sumare în credinţa
lor populară. Dar din faptele cotidiene poţi deduce credinţa lor
în Dumnezeu, bazată mult pe milostenie şi pe ajutorarea aproapelui. Şi din regulile lor de convieţuire socială poţi învăţa să fii
om, ceea ce duce către Dumnezeu.
Politeţea tradiţională a comunităţii musulmane spune că
orice străin sau călător care vine la ei trebuie tratat şi cinstit cum
se cuvine. Chiar şi în locurile cele mai sărăcăcioase, musulmanii
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dobrogeni te întâmpină cu bomboane, rahat, prăjituri şi un
pahar cu apă sau suc.
Sunt însă foarte rezervaţi, mai ales oamenii mai bătrâni şi
credincioşi, în ceea ce priveşte oferirea de informaţii referitoare
la comunitatea lor. Numai după ce cercetează îndelung omul
sau după ce au garanţia că nu este rău intenţionat, încep să-i
povestească despre ei, despre obiceiuri. În mod firesc, cu excepţia ansamblurilor semiprofesioniste, care sunt purtătorii şi solii
culturii lor populare, nu sunt doritori să arate unui străin cum
se roagă, cum fac pomeni, cum este obiceiul la botez. Consideră
toate acestea un colţ al intimităţii lor care nu trebuie să fie
cunoscut de cei străini. Dacă viaţa maramureşenilor români iese
în stradă, viaţa turco-tătarilor, cu puţine excepţii, este mai discretă. Se poate vedea şi o sobrietate în relaţiile interumane,
membrii comunităţilor studiate nefiind curioşi să afle date
despre persoana cercetătorului, ci mai mult să-l ajute să facă un
lucru de calitate, să înţeleagă mai bine ceea ce vede, ce aude prin
acele locuri".
Alt lucru pe care orice străin îl poate remarca la această
comunitate este curăţenia deosebită prezentă şi în cele mai sărace
locuinţe şi gospodării. Deşi rar lipsesc covoarele persane din
casele lor, turco-tătarii trăiesc uneori modest, dar într-o desă
vârşită curăţenie. Am remarcat aceasta chiar la bătrânii şi bătrâ
nele care trăiesc singuri. Nu în zadar afirmă istoricii că Islamul
a adus şi în casele tătare curăţenia. Pentru că la ei acesta este nu
numai un lucru exterior, ci face parte, într-un fel, din tradiţie.
Religia islamică nu admite prezenta la rugăciune decât în
condiţiile în care credinciosul şi-a făcut abdes-ul (spălarea rituală) dinaintea fiecărei rugăciuni, pe mâl.ni, faţă, gură, nas,
urechi, picioare. Este, de asemenea, obiceiul ca în anumite momente ale slujbelor să se stropească cu parfum, „pentru a se uniformiza mirosul", cum ne-au spus informatorii noştri. Chiar şi
mortul se spală şi se stropeşte cu parfum înainte de ai se face
ultima slujbă, deoarece nici el nu are voie să asiste la aceasta
dacă nu este spălat.
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Dincolo de această curăţenie, care pentru un creştin pare
formală, musulmanii dobrogeni sunt foarte credincioşi. Contemporanii noştri s-ar aştepta, poate, să găsească la ei fanatismul,
excesul, chiar jihad-ul. Toate acestea însă lipsesc de la musulmanii dobrogeni. Ei doresc să menţină pacea şi buna vieţuire cu
cei care îi înconjoară, fie ei musulmani sau nu. Credinţa lor este
diferită de cea a arabilor musulmani, prin elemente care ţin de
cult, de practici şi chiar de slujbe. De exemplu, ei accentuează
caracterul de profet al lui Iisus Hristos, o cinstesc pe Fecioara
Maria, practică milostenia, iau seama la religia creştinilor majoritari cu care convieţuiesc, participă la sărbătorile creştine (mai
ales Paşte şi Crăciun) şi admit prezenţa la sărbătorile lor a creş
tinilor. Spun chiar că ei sărbătoresc de două ori pe an Paştele şi
Crăciunul, o dată cu creştinii şi altă dată în credinţa lor, asemuind Ramadanul cu Paştele şi Curbanul cu Crăciunul. Consideră că adevărata religie musulmană este cea practicată în ţările
arabe, recunoscând diferenţele care îi despart de aceste ţări,
chiar ereziile din cultul lor (mai ales influenţele creştine), care
constituie adaptări la vieţuirea într-o lume europeană şi într-un
stat cu majoritate creştină.
Viaţa religioasă a turco-tătarilor dobrogeni se desfăşoară în
jurul moscheilor (numite de ei geamii), prezente în fiecare sat cu
populaţie musulmană şi în aproape toate oraşele dobrogene.
Comunităţile religioase sunt conduse de imami şi de muftiu, care
au misiunea de a păstra uniformitatea cultului şi învăţăturilor
de credinţă musulmană pe întreg teritoriul dobrogean.
Imamii şi profesorii de religie sunt pregătiţi la Liceul pedagogic şi musulman „Kemal Atati.irk" din Medgidia. În ultimii
ani s-au intensificat schimburile religioase cu ţările arabe şi cu
Turcia, astfel încât în localităţile cu populaţie musulmană din
Dobrogea vin să predea religie sau să slujească la geamie imami originari din aceste ţări. S-a început, de asemenea, şcolari
zarea unor bărbaţi în ţările musulmane, cu scopul de a fi imami
în comunităţile dobrogene, pentru o mai bună înţelegere a
învăţăturii şi cultului, dar şi a limbii arabe, limba sfântă a Coranului şi a slujbelor de la moschee, pe care imamii nu reuşeau
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să şi-o însuşească

în şcoala din România, unde învaţă numai

alfabetul arab.
În anii de după 1989, musulmanii dobrogeni încearcă să
redea religiei un loc important în viaţa oamenilor, instruindu-i
şi pe tineri. Cu toate acestea, la slujbe sunt prezenţi mai ales
bătrânii şi hagiii, care au reuşit să viziteze locurile sfinte de la
Mecca. Grija se îndreaptă către păstrarea religiei şi transmiterea
ei către tineri, către aprofundarea şi explicarea cultului şi Coranului la orele de religie, care se ţin pe lângă geamii sau la şcoli.
Dintre cei cinci stâlpi ai Islamului face parte rugăciunea de cinci
ori pe zi. Dar în geamiile dobrogene rugăciunea se face numai în ziua
de vineri, zi considerată sfântă, asemănătoare duminicii creştinilor,
dar care este în ţara noastră zi de lucru. Astfel că le rămâne credincioşilor să facă acasă rugăciunea, de câte ori îi îndeamnă cugetul.
E una dintre durerile musulmanilor dobrogeni. Alta ar fi aceea că Islamul prevede pelerinajul la Mecca, în fiecare an de Ramadan. Prea
săraci pentru a-şi permite aceasta, credincioşii musulmani dobrogeni
se mulţumesc cu efectuarea acestui pelerinaj o dată în viaţă.
Alături de geamii, printre locurile sfinte ale musulmanilor
dobrogeni se numără şi două pietre de mormânt, despre care se
spune că străjuiesc mormintele unor oameni sfinţi, necunoscuţi.
Una dintre ele este în cimitirul de la Baş Pinar: o piatră de mormânt veche, cu o gaură la mijloc, prin care se trec hainele bolnavilor sau copiii mici, ei dobândind astfel sănătate. Este, de
asemenea, obiceiul ca cel care s-a vindecat să lase acolo o batistă
sau un obiect de îmbrăcăminte, ca semn de mulţumire lui Allah
pentru vindecarea făcută.
Se zice, de asemenea, că în mijlocul pădurii care acoperă
cimitirul de la Baş Pinar se află o geamie veche, sfântă pentru
musulmanii dobrogeni, dar inaccesibilă datorită hăţişurilor şi
spinilor care au crescut pe morminte.
Credinţa musulmanilor dobrogeni este echilibrată, lipsită
de excentricităţile prezente în lumea arabă actuală. Ei vor să fie
mesagerii păcii, ai toleranţei, o comunitate religioasă integrată
în contextul pluriconfesional dobrogean.
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Cu toate că viaţa bărbaţilor, mai ales a celor bătrâni, se leagă
mult de geamie, turco-tătarii mi-au spus, de cele mai multe ori
că ei nu au obiceiuri. Ei au doar credinţa: sărbătorile şi principalele
momente ale vieţii de familie ţin de credinţă. În rest, nimic.
Aproape dezarmată, am pornit în căutarea obiceiurilor populare ale turco-tătarilor, mai ales că citisem despre mulţimea acestora în cărţile de specialitate. Şi aveam să aflu că îndărătul a ceea
ce ei nu rosteau se afla, de fapt, temperamentul lor pasional,
care se ascunde în spatele sobrietăţii oficiale cu care îi întâmpină
pe străini. Aşadar, pe mine mă considerau încă străină. Aveam
însă să aflu că nimic indecent, nimic rău nu se ascunde în aceste
obiceiuri; pentru ei, a sta la masă şi a asculta muzica înseamnă
distracţie. Asta e tot. Aşa se distrează femeile şi bărbaţii la nuntă. Dansează rar, mai mult femeile şi tinerii, însă nu vor să facă
un spectacol din obiceiurile lor. Aceasta se datorează componentei religioase a tradiţiilor care se leagă de respectul pentru
slujbă şi pentru sfinţenia care se săvârşeşte la o sărbătoare.

Tradiţii

de sărbători

Principalele sărbători religioase ale musulmanilor din
Dobrogea sunt Ramazan Bai mm, Curbanul şi Hidirlez-ul. Acestea
cunosc o sărbătorire uniformă în spaţiul studiat, diferenţele
fiind aproape şterse de la un loc la altul şi ţinând de unele amă
nunte nesemnificative.
Sărbătoare cu dată variabilă, cea mai mare dintre sărbătorile
musulmane, Ramazan Bayeram, se desfaşoară, În general, În familie. Specifice ei sunt prepararea de dulciuri şi primirea copiilor care vin
să o vestească. Sărbătorirea este relativ uniformă În localităţile studiate, cu foarte mici diferenţe de la o localitate la alta.
În ţările musulmane, la această sărbătoare fiecare credincios
trebuie să meargă în pelerinaj la Mecca, pentru a putea atinge
piatra despre care se spune că a căzut din cer, deoarece se crede
că Allah iartă toate păcatele săvârşite până în acel moment ale
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celor care se ating de această piatră. Pelerinajul anual la Mecca
este socotit unul dintre stâlpii credinţei islamice.
Rigorile acestui pelerinaj sunt însă destul de multe. Se spune că Allah nu îngăduie ca această călătorie să se facă cu bani
împrumutaţi, întrucât nu se ştie dacă cel plecat se va mai întoarce vreodată pentru a putea restitui datoria. Dacă pleacă un băr
bat căsătorit, el trebuie să lase familiei cele necesare pentru
jumătate de an din acelaşi motiv. O femeie poate pleca la hagealâc,
cum mai este numit pelerinajul la Mecca, numai însoţită de soţ
sau fratele ei. Nu este admisă compania altui bărbat, chiar dacă
e rudă apropiată, din pricina sfinţeniei pelerinajului şi a lungimii drumului, pe care femeia ar putea cădea în desfrânare cu
bărbatul care o însoţeşte.
Musulmanii dobrogeni sunt însă ajutaţi de către studenţii
şi oamenii de afaceri arabi sau turci din România ca să poată
face acest pelerinaj. Este obiceiul ca, dacă ei sunt împiedicaţi de
lucruri serioase sau de munca lor să plece la Mecca, să plătească
cheltuiala drumului pentru alt musulman sărac, întrucât astfel
Allah va răsplăti acest mare bine făcut fratelui de credinţă şi va
fi socotit ca şi cum însuşi cel care plăteşte a efectuat pelerinajul.
Dar chiar şi aşa musulmanii dobrogeni ezită să plece la
Mecca. Motivul e lesne de înţeles: dacă ai fost la hagealâc, trebuie să-ţi schimbi viaţa, să nu mai minţi, să nu mai furi, să devii
sfânt, aşa cum întreaga comunitate te va numi de atunci înainte:
hagiu. Şi comunitatea îi tratează cu mai mult respect pe hagii.
Prin atingerea de piatra sfântă de la Mecca se spune că Allah
iartă toate păcatele, dar de atunci înainte trebuie să te păzeşti să
nu mai faci, iar musulmanii dobrogeni au reuşit să înţeleagă că
a fi sfânt e lucru greu, mai ales la tinereţe, de aceea ei amână
pelerinajul la Mecca spre vârsta bătrâneţii.
Sărbătoarea are dată mobilă şi se află la sfârşitul postului de
bairam. Acesta durează 30 de zile, timp în care credincioşii
musulmani mănâncă numai dimineaţa, înainte de răsăritul
soarelui şi seara, după asfinţit, când a luat sfârşit slujba de la
geamie, care în perioada acestui post se oficiază zilnic. Aceste
slujbe sunt frecventate de întreaga comunitate musulmană.
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Se înţelege că atunci când cade în perioada verii postul este
mai lung şi mai greu de ţinut. Pe la începutul secolului al XX-lea,
în comunităţile tradiţionale, ţineau postul şi copiii: fetele de la
12 ani şi băieţii de la 15. „Se scula marna, de dimineaţă, aprindea
focul şi cocea turte pe plită. Dup-aceea, ne trezea pe noi şi mâncam. Tot felul mâncam.", îşi aminteşte o bătrână din Techirghiol.
Credincioşii trebuie să se abţină nu numai de la mesele din
timpul zilei, ci şi de la tutun şi parfum, de la relaţii sexuale, pe
întreaga perioadă a postului. Bairam-ul durează trei zile şi se
sărbătoreşte de întreaga comunitate din localităţile studiate, lor
alăturându-li-se şi cei plecaţi în celelalte localităţi, care se întorc
pentru a sărbători acasă.
În zorii zilei de Bairam, la geamie se face o slujbă la care participă bărbaţii. Apoi se face o slujbă pentru morţi la cimitir sau
la geamie, după care bărbaţii merg pe la casele lor. Când băr
batul ajunge acasă, atunci întreaga familie ia masa.
La această masă se servesc felurite mâncăruri, dar mai ales
dulciuri. Tradiţionale sunt baclavalele şi sarailiile, care se mai fac
şi acum în casă, după o reţetă tradiţională, cu făină, ulei, ouă,
iaurt, din care se fac 30-40 de foi subţiri, între care se pune nucă.
măcinată. Aceasta este reţeta turcească. Cea tătărească este asemănătoare ca ingrediente, cu deosebirea că baclavalele se fac în
formă de triunghiuri, fiind umplute cu nucă întreagă.
Bairamul este şi un prilej pentru ca cei bogaţi să le dea din
prisosul lor celor săraci. Astfel, în ţările musulmane există obiceiul ca cei bogaţi, care, din diferite motive, nu pot ajunge la
Mecca în această perioadă, să-i ajute pe cei săraci să ajungă,
plătindu-le pelerinajul până la locurile sfinte.
În comunitatea din Techirghiol există obiceiul ca cei mai
înstăriţi să aducă la geamie mâncare pentru cei care participă
la slujba de seara, pe timpul postului sau să-şi ajute ,·ccinii mai
nevoiaşi.

În dimineaţa zilei de Bairam, copiii merg pe la casele
vecinilor şi ale prietenilor de familie pentru a primi dulciuri.
Mai demult, aceste dulciuri erau făcute în casă, dar acum ele
sunt cumpărate, putând fi nu numai tradiţionalele baclavale, ci
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şi ciocolată,

napolitane, biscuiţi, bomboane sau fructe. Mai rar,
copiii sunt răsplătiţi şi cu bani. Ei urează gazdelor sărbători
fericite şi după ce termină de colindat merg pe la casele lor.
„Vin şi copii de români şi. .. tot aşa servim că ... nu-i tot băieţii
noştri? Trăim în România, suntem cetăţeni români şi. „ aşa
facem.", îmi mărturisea moşu' Semşedin Memet din Independenţa. În societatea contemporană există şi obiceiul ca acest
colind să fie însoţit de muzică instrumentală interpretată la muzicuţă, daul şi zurnă, acestea fiind obişnuite mai ales în colindatul ţiganilor mahomedani.
În comunităţile tradiţionale, Bairamul se ţinea trei zile. Se
săruta mâna părinţilor, a bunicilor, atunci când se mergea la
aceştia cu colindul. Tinerii căsătoriţi mergeau la neamuri, iar
bătrânii rămâneau acasă. Colindătorii erau serviţi cu cozonac,
chec, chiar mâncare, dacă nu apucaseră să mănânce acasă.
Mai demult, cei mici colindau în prima parte a postului.
Exista şi obiceiul, pierdut acum, ca băieţii neînsuraţi, între 18-25
de ani, „să meargă din casă-n casă. Şi spuneau despre Ramazan
bairam. Cântau că a venit Ramazanu'. Să ştie toată lumea că a
venit Ramazanu' şi trebuie să ţinem post." Aceştia colindau la
rude în a doua parte a postului. Erau primiţi cu bani sau dulciuri, batiste, baticuri, iar celor mai mari li se dădeau prosoape.
Exista şi obiceiul ca oamenii să-şi cumpere un obiect de îmbră
căminte nou de Ramazan.
În ajunul primei zile a Bairam-ului era obiceiul să se facă şi
să se împartă gogoşi, la vecinii mai săraci. De asemenea, se dau
bani săracilor şi alimente, pentru ca sărbătoarea să fie simţită de
întreaga comunitate. Exista pe alocuri şi obiceiul de a se da de
pomană o găleată de făină.
În zilele noastre, rari sunt colindătorii care vin în cele trei
zile ale Bairam-ului, deşi, conform tradiţiei, sunt aşteptaţi la
fiecare casă cu dulciuri. De aceea, turco-tătarii privesc cu nostalgie la vremurile care au trecut şi la destrămarea acestor frumoase tradiţii.
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Al doilea mare Bairam al musulmanilor dobrogeni este
Curbanul, sărbătoare cu dată variabilă, care cade la 70 de zile
după

Ramazan.

Curban Bairam este socotită drept a doua sărbătoare musulmană

ca importan/ă. Ea se serbează în amintirea coborârii din cer a berbecului de jertfă în momentul în care Avraam a vrut să-şi jertfească unicul
fiu pe munte. Fiecare familie trebuie să sacrifice în această perioadă
câte un animal (de preferin/ă berbec, dare posibil să fie şi vacă, oaie,
iar în alte ţinuturi cămilă). Animalul trebuie să fie însă perfect sănă
tos şi integru corporal, fără nici o meteahnă. Cei mai înstăriţi sacrifică
trei animale, iar cei mai nevoiaşi se asociază mai multe familii pentru
a jertfi un animal mai mare. !n vremurile dinainte, se sacrificau până
la 10-30 de oi de către cei care aveau turme mari.
Cei care nu au posibilitatea să sacrifice nu sunt obligaţi, întrucât
sacrificiul se face cu scopul de a-i ajuta pe cei săraci, religia neputând
să-i forţeze pe oameni la aceasta. Se spune că e bine ca, dacă ai început
să sacrifici curbanul, să sacrifici vreme de şapte ani la rând. !nainte de
afi tăiat animalul, imamul vine să-i citească o slujbă, după care îi suflă
în ureche numele lui Allah. Este înjunghiat după ce bărbaţii ies de la
slujba de la geamie care se face la răsăritul soarelui. Uneori, această
slujbă a imamului la animal se face cu o zi înainte de afi sacrificat animalul. Din carne, două treimi (cantităţi egale din părţile mai bune sau
mai rele, din carne şi oase) se împart săracilor, restul fiind consumat
în familie. De fapt, obiceiul era ca 1/3 să se dea de pomană săracilor,
din 1/3 să se facă de mâncare pentru a-i sătura pe musafirii din această
perioadă, iar 1/3 să se oprească pentru casă. Rămăşiţele se îngroapă,
deoarece animalul a fost sfin/it şi este interzisă aruncarea lor sau
împrăştierea prin locurile necurate.
Prima sâmbătă din luna mai a fiecărui an este, pentru musulmanii din Dobrogea, ziua de pomenire generală a morţilor:
ziua sfântului Hidir. Se spune că, într-o vreme de secetă îndellll1gată, toată vegetaţia se uscase, iar când sfântul Hidir s-a aşezat
pe iarbă, totul a înverzit în jurul său. Este, aşadar, şi ziua dedicată venirii primăverii.
Dimineaţa se face o slujbă pentru pomenirea morţilor la
geamie, în localităţile mai mari. În celelalte localităţi, pomenirea
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se face mimai la cimitir, la fiecare mormânt în parte, sau împreună, pentru toţi morţii (este vorba despre o dua).
Un bărbat din familie poate să citească la mormânt o slujbă
sau câteva versete din Coran, în cazul în care imamul nu ajunge
să facă el însuşi acest lucru. De asemenea, poate fi invitat imamul să ţină câte o slujbă la fiecare mormânt.
Apoi se împart plăcinte, umplute cu came şi cu brânză pe
deasupra, considerate tradiţionale pentru această sărbătoare.
De asemenea, se dau de pomană fructe, prăjituri, chiar mâncare, sarmale, sandvişuri etc. Este interzis a se împărţi băuturi
alcoolice şi came de porc, alimente interzise de cultul musulman. Alimentele se dau de pomană fie la fiecare mormânt, fie
se pun în comun alimentele aduse la geamie, organizându-se o
masă; de la care cele rămase se dau oamenilor mai nevoiaşi. De
fapt, de obicei cei care primesc de pomană de Hidirlez sunt mai
ales săracii, trecătorii, dar şi cei din neam.
În localităţile mai mari, ziua de Hidirlez este şi una de
reunire a neamului la mormintele strămoşilor. Unele femei îşi
bocesc acum morţii, chiar cu voce tare, deşi acest lucru este interzis la musulmanii dobrogeni, fiind considerat ruşinos. Nici
atunci când morhtl este în casă el nu se boceste, ci întristarea se
manifestă cu maximum de discreţie posibilă.
În cel mai conservator dintre satele rhusulmcme dobrogene,
Baş Pinar (Fântâna Mare) se pune mai bine în evidenţă valenţa
de sărbătoare a primăverii pe care o are Hidirlez-u-1. Numai aici
am întâlnit partea distractivă a sărbătorii, la care se adună
diferite obiecte de la fetele şi băieţii din sat, în găleţi separate,
apoi, când se adună tinerii, se extrag la întâmplare obiecte din
găleţi, spunându-se cu cine a ieşit fiecare tânăr sau tânără la
Hidirlez. Aceasta însă nu are semnificaţii legate de riturile premaritale, ci este, pur şi simplu, un joc.
Obiceiul are ca temei credinţa universală în nemurirea
sufletului şi cea a răsplătirii faptelor omului după moarte,
respectiv a iadului şi a raiului. Hidirlez este o sărbătoare a
milosteniei şi a bunătăţii, care depăşesc graniţele etnice sau reli-
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gioase, având legătură cu problemele universale ale morţii,
nemuririi sufletului şi credinţei în Dumnezeu.
O altă sărbătoare a cărei amintire este din ce în ce mai
palidă în comunităţile musulmane dobrogene, deşi ea a fost
consemnată chiar de D. Cantemir în „Istoria Imperiului Otoman", este Nevru:-ul sau, cum i se mai spune, Naurez-ul. Este
vorba de venirea Anului Nou, sărbătorită însă în primăvară.
Traditia era ca trei copii să rupă o creangă mai bogată dintr-un
copac (care se numeşte baierac) şi să umble din casă în casă, spunând o rugăciune. Tinerele neveste legau în acest baierac batice,
batiste sau împărteau bani copiilor.
Din alte surse, consemnăm că băieţii de 17-18 ani umblau
călări şi vesteau începutul primăverii, în luna martie, pentru ca
oamenii să nu mai zăbovească, ci să înceapă muncile câmpului.
Câştigul era luat de şeful cetei şi la sfârşitul colindului se
împărţea între tineri.
O altă sărbătoare importantă este considerată l\11şt1?rea
lui Mahomed, profetul, dar aceasta nu este însoţită de obiceiuri
populare. Despre sărbătorile calendaristice, musulmanii dobrogeni ne-au spus că „se ţin toate cu luna de sus, cu 12 zile înainte
faţă de calendarul oficial. Şi la 33 de ani se face un &n"
Astfel se încheie ciclul sărbătorilor ..:,1lendaristice mu„
sulmane, nu prea bogat în obiceiuri, dar având darul de a fi o
manifestare a credinţei, a bucuriei şi un prilej de reunire a comunităţilor actuale, risipite de grijile cotidiene şi de întâmplările care au făcut ca unii dintre membrii lor să se depărteze
de locul natal.

Ob tceturt
. . . al~ Ill.C
' ~.t'ue'"
. d fiamt_te
·z ·
Dar să continuăm şirul povestirii acestei cercetări, aşa cum
a avut ea loc. Aflând scopul pentru care am venit eu, româncă,
cercetător şi femeie, ca să aflu despre viaţa şi obiceiurile lor,
oamenii mi-au explicat cât de greu este pentru un creştin, un
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outsider, un om de alt neam, în plus şi femeie, să înţeleagă în
toată complexitatea lor aceste obiceiuri: „Pentru noi acestea srmt
sfinte, srmt ale strămoşilor noştri. Noi ne-am obişnuit cu ele, am
crescut în ele. Dumneavoastră nu aveţi cum să le înţelegeţi."
Teama ca eu, de alt neam şi credinţă, să nu deturnez sensul
obiceiurilor, să nu profanez acest spaţiu spiritual, sacru pentru
ei, grija de a-mi da amănunte, pentru a putea fi cât mai exactă,
mi-au arătat cât de legaţi sunt aceşti oameni de zestrea lor spirituală. „Dacă erai turcoaică, îţi arătam eu ţie! Ce-i cu moda asta
care a ieşit? Să danseze turcoaicele cu buricul gol la televizor!?
Pe vremea mea, marnă, turcoaicele umblau acoperite; li se
vedeau numai ochii, aşa. Nu aveau voie să iasă din curte. Dacă
vedeai una pe stradă, însemna că aceea e din astea care fac trotuarul. Fetele stăteau la gospodărie. Făceau 2-3 clase, ca să ştie
să citească şi gata!" - îmi spunea o bătrână din Măcin.
La fel mi-a spus şi moşul Sernşedin Mernet din Independenţa: „Venea (părinţii) şi spuneau: mă, tată, uite-aşa, uite-aşa.
Noi vrem să-ţi facem nuntă, uite, vrem să te căsătorim, nu ştiu
ce ... Şi luăm fata de la Movila Verde. Da' eu nu ştiu, nu cunosc
fata. Ei, părinţii ... Ei ce spunea, ce făcea, eu eram de acord.
Acuma nu; acuma băiatu' se duce, vorbeşte, o ia la plimbare, se
duce, hoinăreşte la litoral. .. La noi era bătaie, nu jucărie! Eu de
multe ori spui: dacă ar învia de acum 50-60 de ani care a murit
şi cum era atunci şi cume acuma, cred că când te vede cu fatan braţe dansând, cred că-ţi dădea-n cap. Te omora acolo."
Autoritatea părinţilor era, aşadar, literă de lege în comunitatea tradiţională turco-tătară. Mirii se crmoşteau abia în noaptea nunţii. „Nu mai conta dacă fata era şchioapă sau urâtă sau
chioară. Pe vremea aceea, şi-aşa femeile stăteau mai mult în
curte. Oricum, n-o vedea nimeni." Nici acum femeile musulmanilor dobrogeni nu se bucură de rm statut foart' · privilegiat.
La moschee, în relaţiile oficiale, ele sunt aproape absente. Au
slujbele lor speciale, pentru femei, la care participă, pomenile
pentru morţi, citesc din Coran, îi educă pe copii. Prezenţa lor
este mai discretă, pe lângă bărbaţi, pe care cele cu bună-cu252

viinţă,

educate într-un spirit mai tradiţionalist, îi respectă,
acordându-le întâietate în toate lucrurile.
Dacă cineva va privi mai superficial asupra condiţiei
femeilor musulmanilor dobrogeni, poate le va crede umilite, ca
în filmele din lumea arabă sau din alte ţări musulmane mai
înapoiate. Însă în Dobrogea nu poate fi vorba despre aşa ceva.
Ca orice european obişnuit din cărţi cu picanteriile orientale,
m-aş fi aşteptat să aud sau să văd măcar un harem la musulmanii
dobrogeni. Dar aceasta s-a dovedit a fi la ei numai o poveste sau
o realitate văzută în ţările musulmane vizitate. Legile statului
român interzic poligamia. Tradiţia vieţii de familie i-a obligat, de
asemenea, la căsătoria monogamă. Însuşi profetul Mahomed,
dătătorul Coranului, se spune că nu a obligat la vieţuirea
poligamă. El şi-a luat patru soţii cu scopul de a le ajuta, pentru
că pe acea vreme rămăseseră multe văduve de război tinere,
cărora le era greu să se descurce cu copiii şi gospodăria.
De teamă ca eu, străină fiind, să nu iau drept un mod
uşuratic de vieţuire haremul, interlocutorii mei spun că acesta
are multe reguli şi îngrădiri. Nu se poate lua o nouă soţie dacă
celelalte nu sunt de acord. De asemenea, nu se pot lua mai multe soţii dacă soţul nu este suficient de bogat pentru a le întreţine
pe toate. În cazul divorţului, el este obligat să dea soţiei părăsite
atâta avere cât să-i asigure existenţa ei şi a copiilor ei pe viaţă.
Familiile turco-tătarilor sunt monogame, aşa cum aminteam
mai sus, moştenind această tradiţie de la strămoşii lor care sunt
în Dobrogea de câteva generaţii şi nu admit haremul decât ca
pe o excepţie. Nu am întâlnit familii poligame în Dobrogea.
Atunci când i-am întrebat despre familiile poligame, de fiecare
dată bărbaţii nu-şi puteau stăpâni zâmbetul. Pentru ei, familia
poligamă nu are nici un sens. Poate în ţările arabe ...

fn ciuda statutului lor, în comunităţile actuale, multe dintre femei
au serviciu, câştigându-şi existenta alături de soţii lor. Aceştia însă, în
societatea tradifională, erau obligaţi să câştige singuri pentru
întrefinerea familiei. Dacă acum femeile sunt destul de moderne şi
emancipate, în societatea tradiţională ele aveau alt statut. Femeia trebuia să stea pe lângă casă, rareori ieşind din curte pentru vreo nevoie
253

de-a casei. Multe dintre bătrânele turcoaice şi tătăroaice nu cunosc
decât din auzite satele sau comunele înconjurătoare. Ele se ocupau cu
gospodăria şi cu creşterea copiilor, rareori umblând la şcoală. De exemplu, prima femeie turcoaică din Măcin care a focut liceul are acum
aproximativ 50 de ani, ceea ce demonstrează lipsa de preocupare a
părinţilor pentru ca fetele lor să înveţe carte. De obicei, învăţau 2-4 clase
primare, care se foceau, pe atunci, în limba tătară, apoi învăţau să facă
curăţenie, să gătească, să aibă grijă de gospodărie sau de fraţii mai mici.
În comunităţile tradiţionale, educaţia fetelor şi a băieţilor se
separat, rareori aceştia având posibilitatea să se întâlnească. Prieteniile se legau, în general, între persoane de acelaşi
sex, fiind uneori de lungă durată. Pe alocuri, exista obiceiul
înfrăţitului, prin care două fete sau doi băieţi se legau să fie prieteni pentru toată viaţa, însă ei priveau acest obicei mai mult ca
pe un joc de copii, decât ca pe o chestiune serioasă, presupusă de
un jurământ adevărat. „Se prindeau de degetele mici (arit) şi se
zguduiau. E un fel de jurământ, că sunt prieteni până la moarte."
La horele româneşti din localităţile mixte, părinţii interziceau prezenţa copiilor lor, întrucât distracţiile de felul acesta
erau interzise. De asemenea, am consemnat obiceiul copiilor de
a alunga porcii românilor, întrucât consumul de came de porc
era interzis în cultul musulman. Atunci când vedeau un copil
român prin cartierul lor, copiii îl luau la goană, pentru că era de
alt neam. Toate acestea însă erau departe de a fi manifestări ale
urei etnice, ci numai nişte jocuri de copii, care încetau cam după
vârsta de 10-15 ani. Adulţii trăiau în armonie. Nu existau conflicte între ei. Nici istoria nu consemnează astfel de conflicte,
ceea ce dovedeşte că diferenţele de confesiune şi etnie pot duce
şi la o convieţuire paşnică.
Distracţiile însă nu lipseau nici din comunitatea turco-tăta
ră. Se făceau petreceri (toplanti) la care luau parte atât băieţi, cât
şi fete, la vârsta adolescenţei. Aceştia însă stăteau separat, salonul în care se desfăşura petrecerea fiind împărţit în două de o
perdea: de o parte se aflau fetele, de alta băieţii. Aceştia stăteau
de vorbă, dansau, mâncau dulciuri şi beau băuturi răcoritoare.
făcea
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De Sfântul Gheorghe (Tepra) fetele plecau în grup într-un loc
unde băieţii îşi dădeau în leagăn prietenele; fiecare, prietena lui.
Chiar şi mai demult, fetele mergeau la bal, la horă, în marginea satului, la Independenţa. Ieşeau la horă la 16-20 de ani şi
dansau jocuri româneşti, acompaniate de acordeon. Dar dacă îşi
refuzau partenerul, puteau să fie bătute de acesta. Este consemnat
şi obiceiul de a ieşi la horă însoţite de mamele lor, care stăteau
pe margine, de vorbă cu alte femei. Dar, de obicei, fetele mergeau în grup, cu alte fete sau cu verii lor. Era însă considerat a
fi ruşinos să te măriţi cu un român sau chiar să stai de vorbă cu
el. Horele se ţineau ziua, până pe la orele amiezii, pentru ca fata
să poată veni devreme acasă. O fată era considerată a fi bună de
măritat pe la 18-20 de ani, iar băieţii pe la 25-26 de ani.
Aceste nevinovate distracţii au dispărut în zilele noastre,
turco-tătarii frecventând, alături de ceilalţi membri ai comunităţii dobrogene, discotecile, restaurantele de pe litoral, chiar
horele, acolo unde se mai păstrează această tradiţie.
Cum spuneam, educaţia în familie se făcea sub stricta (uneori tiranica) îndrumare a părinţilor, care hotărau soarta copiilor
lor aşa cum considerau ei că e mai bine. Această autoritate se
prelungea până după căsătorirea copiilor, care, de obicei, stăteau
în aceeaşi curte cu socrii. Atunci soacra conducea gospodăria,
avea pe mâna ei toţi banii (chiar dacă nora era angajată), toţi
dându-i ascultare.
Discuţiile dintre tinerii de sex opus erau interzise, ca să nu
spunem proscrise. Ele se desfăşurau pe furiş, la geamul caselor
fetelor, seara, atunci când părinţii dormeau. Dar şi aşa, dacă
vreun vecin vedea asemenea discuţii, îl certa sau chiar îl bătea
pe băiatul care îndrăznea să le poarte. 11 Câtă bătaie am mâncat
eu când eram cavaler!. .. Nu intram în curte sau în casă (la
fete). Mă duceam ... Intram pe poartă, mă duceam la geam,
când dormeau părinţii. Vorbeam la geam, eu afară, ea înăun
tru -cio! cio! cio! - să nu simtă părinţii", ne mărturiseşte moşul
Semşedin Memet.
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Amintirile acelor vremuri aproape că au dispărut chiar şi
din memoria comunităţilor contemporane. Puţini sunt oamenii
care îşi mai amintesc despre ele.
Familiile turco-tătarilor o duceau foarte greu în trecut.
Casele erau mici şi sărăcăcioase, acoperite cu stuf, apoi cu olane,
făcute din chirpici, cu pământ pe jos. Atunci când se mai căsă
torea unul dintre copii, casei i se mai adăuga încă o cameră, în
prelungire, astfel încât aceasta avea formă alungită, cu camere
una după alta.
Interioarele erau destul de simple. Pe pereţi se punea uneori un covor şi înscrisurile musulmane cu numele lui Allah.
Aşternuturile de pe jos erau făcute din cârpe, ţesute în război.
Ceea ce tradiţia consemnează însă ca specific acestei comunităţi,
mai precis celei tătăreşti, este colţul de odihnă. Acesta se amenaja jos, într-un colţ al casei, de regulă lângă sobă, pentru odihnă şi pentru a se lua masa acolo. Atât jos, cât şi pe lângă perete,
se puneau perini mari, dreptunghiulare, pe care şedea, de regulă, bărbatul din casă, dar şi copiii, în lipsa acestuia. Şedeau pe
jos, „turceşte", cum spun românii.
În legătură cu servitul la masă, am găsit două variante
tradiţionale: fie servea femeia, întâi pe bărbat, apoi pe copii, fie
servea o fată mai mare din casă, întâi pe părinţi, apoi pe fraţii ei.
Cea care servea, lua masa după ce terminau ceilalţi membri ai
familiei. Tradiţia era ca ce era mai bun la masă (de exemplu,
pulpele şi pieptul unui pui) să mănânce părinţii, iar restul, copiii.
Cu regret spun bătrânele că această tradiţie acum s-a inversat,
copiilor oferindu-li-se ce este mai bun, înaintea părinţilor.
Destul de sumare sunt şi obiceiurile vieţii de familie. „Ce
obiceiuri?", m-au întrebat retoric mulţi membri ai comunităţii
studiate. Ce obiceiuri!? Măcar amintirea acestora încă mai există
în comunitatea turco-tătară contemporană. Cu menţiunea că în
marile oraşe (Tulcea, Constanţa) acestea au dispărut aproape cu
desăvârşire. Şi totuşi. ..
Obiceiurile tradiţionale la naşterea copiilor s-au împuţinat
foarte mult în contemporaneitate, datorită faptului că naşterea
se face, în ultimii 50 de ani, la maternităţi, condiţia socială şi
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a femeii, pe lângă starea de lăuzie, nefiind favorabile unor manifestări tradiţionale mai ample.
O femeie mai bătrână sau moaşa, în satele unde aceasta
exista, ajuta la naştere. Tăia buricul şi săra copilul, pentru ca
acesta să fie mai vioi, mai rezistent. Se spune că el trebuia sărat
peste tot corpul, pentru că dacă rămânea nesărat vreun loc,
acolo era mai vulnerabil. Buricul nu se arunca, ci se păstra. Se
punea la Coran, fiind considerat păcat dacă-l aruncau sau dacă
făcea viermi.
La musulmanii din Dobrogea, femeia lăuză este considerată
necurată, de aceea, ea nu trebuie să părăsească gospodăria
vreme de 40 de zile, nici să scoată apă din fântână, deoarece se
spune că fântâna va face viermi, se va spurca. În comunităţile
actuale timpul de şedere a lăuzei acasă s-a scurtat, datorită
condiţiei femeii modeme, care este implicată mai mult în activităţile sociale. Ea rămâne sub acoperiş numai 20 de zile, socotindu-se şi cele 20 de nopţi, pentru a face în total 40.
În această vreme ea este ajutată la menaj de o femeie mai
bătrână (eventual mama ei, acolo unde este posibil) şi este vizitată de rudele de sex feminin şi alte membre ale comunităţii,
care o felicită pentru naştere şi îi aduc daruri copilului.
Pentru ca pruncul să nu se deoache, i se punea o mărgea
albastră la boneţică. Mai rar, am consemnat obiceiul de ai se
pune un şir de mărgele, cap de şarpe sau „cap de usturoi", din
care se făcea un ghemotoc la căciuliţa copilului. Se punea şi o
rugăciune scrisă de hoge, sau ruptă dintr-o carte de rugăciuni,
pentru dureri de cap sau când copilul era speriat. Dacă era lăsat
singur în casă i se punea lângă el o mătură, ca să fie bine păzit,
dar de cele mai multe ori se lăsa la căpătâiul lui Coranul, pentru a fi ferit şi de duhurile rele, de şaitan (Satana), care i-ar putea
face rău. Uneori, pentru a nu se deochia copilul, era chemat
hogea să citească o rugăciune.
Dacă doi copii vecini se năşteau în aceeaşi zi, se spunea că
ei nu trebuie să se vadă faţă-n faţă, pentru că unul dintre ei
rămâne mai slab, mai amărât, rahitic. Dar pentru a creşte şi el,
257

în Independenţa am consemnat obiceiul de a i se face baie cu
oase de lup şi arici şi cu cărbune.
Pruncul nu putea fi vizitat de femeile care nu sunt curate,
existând credinţa că va face bube. Dar, în cazul în care ar intra
astfel de femei, se punea o potcoavă sub pragul uşii, pentru ca
să se depărteze orice rău. In prima scaldă, moaşa punea sare
despre care se spunea că îl întăreşte pe copil. De asemenea,
exista şi practica întâlnită la români de a se sparge un ou pe
spatele pruncului, mişcându-l pe trupul lui. Locul unde se
spărgea gălbenuşul însemna că acolo are pruncul dureri Gunghiuri). Apoi se freca cu gălbenuşul.
Când copilul (dar şi un om mare) era speriat şi nu putea
să-şi revină din sperietură, atunci exista obiceiul de a se turna
cositor sau plumb, practică existentă atât la turci, cât şi la tătari.
Într-un polonic se punea puţin cositor sau plumb şi ulei care
se încingeau. Când amestecul era în stare lichidă, cel speriat se
culca pe pat, iar deasupra i se punea un cearceaf. Deasupra
se ţinea un castron cu apă rece în care se turna cositorul; se
spune că ieşea o formă asemănătoare cu chipul de care bolnavul
a fost speriat (câine, om). Cositorul se turna de trei ori (sâmbăta
şi miercurea; după surse turceşti din Tulcea, vinerea). Când se
turna, în unele cazuri se spunea o rugăciune, ca să-l ajute Dumnezeu pe bolnav să scape de boala aceasta, să nu se mai sperie,
să fie păzit de rele. Şi se zice că dispărea din faţa ochilor chipul
de care te-ai speriat.
Acestea sunt practicile magice legate de vârsta cea mai
fragedă, pe care cu destulă greutate le-am putut auzi povestite de femeile turco-tătarilor. Acum ele nu mai există în fondul activ de obiceiuri, ci fac parte dintr-o tradiţie foarte veche,
aproape uitată.
Imamii refuză să recunoască existenţa acestor practici
populare, despre care afirmă că sunt vrăji şi sunt interzise de
cultul musulman, socotindu-le iraţionale şi abateri de la religie.
Alţii le consideră manifestări ale unei lumi necivilizate, vechi,
care apela la ele din cauza lipsei cunoştinţelor medicale. Acum
imamii citesc ei înşişi rugăciuni pentru sănătatea celor bolnavi,
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dar îi trimit şi la medici. Mulţi dintre membrii comunităţii turcotătare nici nu au auzit de existenţa acestor practici, ele fiind rar
cunoscute şi practicate numai ca excepţii.
În comunitatea mai veche, numai la cel dintâi născut se făcea
o petrecere mai mare, la care se pregăteau mâncăruri felurite şi
se chemau mai mulţi oaspeţi. La ceilalţi copii însă nu se organizau astfel de petreceri, ci numai ceea ce este necesar din punct
de vedere religios pentru integrarea pruncului în comunitate.
La numai câteva zile (2-8 zile) de la naşterea copilului, imamul vine acasă şi îi citeşte o rugăciune, îl ia în braţe, strigândui de trei ori în ureche numele pe care îl va purta, în numele lui
Allah. Apoi se face dua (slujbă). Acest obicei se desfăşoară simplu, fără fast şi este cunoscut sub denumirea de „punerea numelui". De regulă, sunt prezenţi numai imamul cu un însoţitor,
uneori şi câteva femei care sunt servite cu o gustare neînsemnată pregătită de lăuză (de exemplu, gogoşi cu iaurt). Masă nu
se făcea atunci, ci mai târziu, când erau chemate femeile, care
dădeau bani, materiale, hăinuţe pentru copil.
La 40 de zile de la naştere, venea o bătrână şi îi făcea baie
generală lăuzei, după care avea voie să iasă din curte. De obicei,
mergea cu soacra la neamuri, pentru ca ele să vadă copilul, iar
acestea dădeau „bacşişuri".
Alte prilejuri de sărbătoare care marcau viaţa nou-născutu
lui în comunitatea tradiţională turco-tătară erau legate de ieşirea
primului dinte al copilului şi de momentul în care începea să
facă primii paşi. Primul moment era marcat de o petrecere pe
care o organiza familia în cinstea acestui eveniment, însă, se
pare că şi acest eveniment se sărbătorea tot numai la primul
copil născut, ceilalţi fiind lipsiţi de această sărbătoare.
Când copilul începea să meargă, mama sa cocea pe plită o
turtă rotundă, pe care apoi o rostogolea printre picioarele copilului, pentru "a-i tăia piedica", pentru a putea să meargă mai
bine. Acum aceste obiceiuri nu mai sunt practicate, ele fiind
rememorate cu greu de unele bătrâne de peste 80 de ani.
Cea mai mare solemnitate legată de naştere care se mai
păstrează şi în ziua de astăzi este cea numită „nunta la botez".
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Ea constituie ceremonialul de integrare a băieţilor în comunitatea religioasă şi continuă semnificaţia iudaică a circumciderii,
lăsată de Dumnezeu lui Avraam, ca legământ cu poporul ales
(evreu).
Astfel, oricare născut de parte bărbătească trebuie să primească pe trupul său acest semn al legământului cu Dumnezeu.
Remarcabilă este denumirea obiceiului, „nunta la botez", care
pentru creştini ar părea că sună destul de straniu. Pentru comunitatea musulmană din Dobrogea, aceasta este considerată
nuntă, cea cu Allah, prin pecetluirea trupului cu semnul legă
mântului. Aceasta este adevărata nuntă. Însoţirea cu femeia se
regăseşte sub numele de „cununie" şi are o semnificaţie mai
mult socială, lumească, deşi se spune că şi aceasta se petrece tot
din voia lui Allah şi este un legământ în faţa lui Dumnezeu.
Ceremonialul nunţii la botez, aşa cum se desfăşoară ea
astăzi, cuprinde trei părţi: circumciderea, slujba şi masa cu
darurile şi petrecerea. Vârsta la care se poate circumcide orice
băiat este cuprinsă între trei şi zece ani. Dacă o familie are mai
mulţi băieţi, îi poate circumcide pe toţi odată, pentru a evita
cheltuielile de mai multe ori. De asemenea, dacă cineva cunoaşte
familii sărace, care nu au posibilitatea să cheltuiască pentru o
astfel de ceremonie destul de costisitoare, este considerat un act
de binefacere să boteze pe cheltuiala proprie şi copiii acestor
familii, o dată cu ai săi. Copiii săraci, mai ales ai ţiganilor musulmani, sunt botezaţi în zilele noastre, în oraşele mai mari, pe
cheltuiala Uniunii Tătare, tot ca un act de binefacere.
Mai demult, circumciderea se făcea de către un bărbat specializat în astfel de operaţii, mai ales frizerul din localitate. Ea se
făcea chiar în ziua nunţii, punându-i-se copilului pe rană carii
de la lemn, pentru a se vindeca mai repede. Totuşi, povestesc
informatoarele noastre mai în vârstă, uneori rana se infecta şi
copilul stătea în pat şi câte 2-3 săptămâni, pentru el aceasta constituind o dramă, de care îşi va aduce aminte mult timp, mai
ales dacă este suficient de mare atunci când este circumcis.
Ritualul tradiţional al nunţii la botez este următorul: în
seara de dinaintea operaţiei se făcea slujbă. În ziua următoare,
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când începea slujba din nou, copilul era dus la plimbare cu o
trăsură frumos împodobită, fiind însoţit de alţi copii, de prietenii lui, fetiţe şi băieţi. Cu această ocazie copiilor li se puneau
în piept batiste, ca semn al participării la nuntă. Erau plimbaţi
prin tot satul (sau cartierul musulman).
După ce se plimbau o vreme, se întorceau acasă, unde
erau întâmpinaţi cu o tavă plină de fructe, prăjituri, bomboane. „Are toate bunătăţile acolo. Are ... o tavă mare, aşa,
nu ştiu cum să vă spui ... Şi înainte se gătea un cocoş; cocoşul
tăiat şi fel de fel de hârtii, culori, nu ştiu ce ... Se punea, de
exemplu, aicea, la mijlocul la tava aia. Şi pe-aicea era mere, nuci,
peste tot. Şi copiii ăia care venea, fiecare lua de acolo cât vroia
şi mânca şi chiar dacă se golea tava aia (e mare, aşa), rnarnaică-su sau nearnur'le umplea mereu." - ne mărturiseşte Cherirn
Nurzade din Independenţa.
Apoi copilul era tăiat împrejur şi aşezat într-un pat cu baldachin, special amenajat de femeile din familie, ornat cu ştergare,
multe batiste şi perne, la care se adăuga o jucărie, o broscuţă
făcută de femei dintr-un batic.
Atunci copilul era îmbrăcat într-un costum special, format
dintr-o cămaşă albă, lungă şi o coroană ca de împărat, sclipitoare, pe cap, pe care scria Mashallah, numele lui Dumnezeu.
În acest baldachin, el aştepta darurile de la rude şi mai ales
vizita băieţilor de seama lui, cu care se juca, pentru a uita de durere. Aceste daruri constau, mai demult, în obiecte de îmbrăcă
minte pentru copil şi dulciuri.
În ziua de astăzi, această secvenţă ceremonială este omisă,
copilul primind mai ales bani. Cât despre baldachin, cei mai
mulţi membri ai comunităţii abia îi mai păstrează amintirea.
Astăzi lucrurile sunt mult mai simple. Operaţia se desfăşoară la
spital, copilul fiind vindecat în câteva zile. Mai demult marnele
vegheau şi câte 3-4 săptămâni la căpătâiul băieţilor care se infectau şi se vindecau cu mare greutate. De obicei, acum circurnciderea se face cu o săptămână înainte de nuntă, pentru a putea
şi copilul să ia parte la petrecere.
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În ziua nunţii este chemat imamul din localitate cu bătrânii
care cunosc rânduiala slujbelor (namaz) şi cu alţi bărbaţi. Aceş
tia slujesc la casa băiatului, apoi se pune masa bărbaţilor la care
cei care au luat parte la slujbă sunt răsplătiţi de stăpânul casei
cu bani, masa femeilor şi ceremonia se încheie cu petrecerea, la
care şi copilul este dansat în braţe, dacă este mai mic.
Meniul nunţii la botez este şi astăzi cel tradiţional, format
din şapte feluri de mâncare, întâlnite la toate sărbătorile musulmanilor din Dobrogea. El este format din ciorbă de oaie, friptură
din carne de batal cu fasole scăzută (sau, mai rar, cu cartofi
prăjiţi), sarmale cu iaurt, cuscuz sau pilaf, lapte cu griş sau orez,
compot, baclavale. Am mai întâlnit şi o altă mâncare numită
hoşa, preparată din mere şi pere fierte, care se făcea mai demult
şi a cărei reţetă nu am putut să o reconstituim.
Ca ritualuri specifice nunţii la botez sunt demne de amintit
câteva. În seara zilei de dinaintea nunţii, este obiceiul ca femeile
să se adune la casa unde urmează să se sărbătorească a doua zi
şi să facă împreună sarmalele, care sunt foarte migăloase, fiind
de dimensiuni foarte mici. La terminarea treburilor, ele cântă,
dansează şi se veselesc, aşezând pe capul tatălui copilului sau
al unui bărbat din familie o frunză de viţă şi începând urări pentru copil, sau/şi diferite glume. Acesta este obligat să facă cinste în schimb. Se spune că acest obicei se practică mai ales iarna,
vara sarmalele fiind gata cu doar câteva ore înaintea nunţii.
Alt ritual specific mai multor tipuri de namaz al musulmanilor dobrogeni este stropirea cu parfum, semn purificator, dar
şi pentru „uniformizarea mirosului", cum ne-au spus informatorii noştri; în cadrul slujbelor musulmanilor. Acesta face parte
şi din rânduiala curăţeniei, legată de abdesul de dinaintea fiecă
rui namaz, indiferent cu ce ocazie se oficiază acesta.
La nunta la botez, namazul mai are specific şi „sfinţirea şer
betului" (o băutură nealcoolică, foarte dulce şi aromată), care se
consumă în timpul slujbei, aşa cum se spune că şi Mohamed a
sfinţit şerbet.
Tradiţia

este, în unele locuri, ca să nu se dea daruri, iar mai
demult rudele şi vecinii îi ajutau în natură pe părinţii care
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făceau

nunta, contribuind cu diferite produse la masa de a doua
zi. Darurile care se dau acum la nuntă depind de gradul de
rudenie cu familia copilului. Se dau mai mult bani, într-un batic
sau într-un plic, pe care se scrie numele celui care a dat. În anul
2003, la Independenţa, străinii dădeau în jur de 100.000-200.000
de lei, iar rudele apropiate 1-1,5 milioane.
Pentru credincioşii musulmani din Dobrogea, nunta la
botez are o semnificaţie foarte profundă şi interesantă. Ea simbolizează intrarea copilului în comunitatea religioasă, unde toţi
bărbaţii trebuie să poarte pe trupurile lor semnul legăturii cu
Allah, deoarece toţi sunt egali în faţa lui Dumnezeu. Această
egalitate a tuturor oamenilor se regăseşte de mai multe ori în
viaţa unui musulman, până la mormintele anonime din cimitirele vechi şi constituie, credem, o plecăciune înaintea Dumnezeului unic şi atotputernic, în faţa căruia se desfiinţează
rangurile şi bogăţiile lumii acesteia.

Nu acelaşi lucru se întâmpla în cazul căsătoriei. !n comunităţile
tradiţionale turco-tătare, căsătoria constituia o afacere între socri. Era
adeseori condiţionată de avere şi de rangul sau poziţia socială ale celor
două familii. !n multe cazuri, mirii se vedeau pentru prima dată în
noaptea nunţii, când vechil baba (naşul) îl ducea pe mire la mireasă
pentru a rămâne împreună.
Din acest motiv, era prezentă şi căsătoria prin rapt (juratul miresei). Mireasa furată se ducea în casa imamului sau la vreun unchi, la
o rudă apropiată a băiatului, unde stătea timp de 12-15 zile, până când
erau perfectate actele de căsătorie şi ceremonia putea avea loc, fiind
invitate ambele familii.
!n prezent, căsătoriile urmăresc ceremonialul tradiţional cu
influenţe româneşti, nunta fiind mult simplificată. Tinerii se cunosc
dinainte, există o perioadă în care ei sunt prieteni, apoi pot decide să
se căsătorească, chiar şi fără consimţământul părinţilor.
Calităţile cerute unui tânăr pentru afi bun de însurat erau mai
demult hărnicia şi cuminţenia. Fetelor li se cerea mai ales să-şi păstreze
castitatea. !n familiile tradiţionale ale turco-tătarilor chiar şi discuţiile
despre viaţa sexuală erau proscrise. De aceea, educaţia sexuală a tinerilor în familie era foarte sumară, ca să nu spunem inexistentă. Fetele
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şi chiar femeile

nu aveau voie să iasă pe stradă. Cele care făceau aceasta
erau marginalizate. Iar dacă mireasa nu era fecioară, putea fi trimisă
înapoi la părinţi.
!n comunitatea tradiţională, în cazul în care se cunoşteau, viitorii
miri umblau câteva zile ca prieteni, apoi îi spuneau uneia dintre surorile lor că doresc să se căsătorească. Aceasta le transmitea pi1rin/ilor.
Nunta ţinea trei zile (vineri, sâmbătă şi duminică). !n unele comunităţi, zilele nunţii se socoteau din momentul în care începeau pregă
tirile, astfel încât nunta dura o săptămână, începând de la tăierea
berbecilor pentru ospăţ, până la sfârşitul nunţii propriu-zise. Pregătiri
şi ceremonii se desfăşurau atât la casa miresei, cât şi la a mirelui. Se
duceau părinţii băiatului la ai fetei, cu care se înţelegeau, apoi trimiteau câţiva bărbaţi peţitori, care dădeau ca daruri părinţilor fetei
prosoape şi baticuri.
Logodna (nşan) se desfăşoară la casa miresei şi este, de fapt,
o înţelegere între cele două familii asupra condiţiilor căsătoriei,
datei acesteia şi darurilor pe care socrii le vor oferi tinerilor căsă
toriţi. Fetei i se aducea aşa-numita bocşa, care conţinea daruri
pentru ea (rochie de mireasă, bluze, ciorapi etc.) şi pentru pă
rinţi: o cămaşă şi cravată socrului şi trei metri de material pentru rochie soacrei. Se spune că băiatul bogat „nu are preţ de
avere de la fata frumoasă", deşi exista obiceiul să se ţină cont de
starea materială a celor două familii. Dacă familiile erau mai
înstărite, se dădeau ca daruri pământ şi oi, în mod obligatoriu.
în ziua de astăzi, se dă, de asemenea, casă şi maşină. Şi mireasa
dădea un costum, cămaşă, cravată, pijamale mirelui. Mai
demult, ea îi dădea mirelui aşa-numitul docuz (nouă ştergare,
batice şi batiste cusute unele de altele, aplicate pe o cămaşă),
care era pus pe spatele lui şi se dansa.
Băiatul avea obligaţia să-i trimită fetei joi, cu o zi înainte de
cununie, un berbec (oaie) sau mai mulţi. Când animalul era tăiat, un
bărbat tânăr, rudă apropiată, se ducea călare, îmbrăcat în straie de
nuntă şi chema lumea la cununie. !n anumite locuri, invitaţia nuntaşilor se făcea cu o săptămână sau chiar o lună înainte de nuntă, prin
invitaţii scrise de mână.
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fn ce priveşte locul în care trebuia să trăiască viitoarea familie, este
obiceiul ca cel mai mic băiat să rămână cu părinţii, iar celor mai mari
să li se construiască altă casă. fn vremurile mai de demult, locuiau
toate aceste familii într-o curte, adăugând încă o cameră casei, în
momentul în care se mai căsătorea un copil. Cel care rămânea cu
părinţii trebuia să le poarte de grijă. Dacă fata era mai bogată, ginerele
se ducea la ea, fiind numit deşcheeu (ginerică de interior, după traducerea actuală, efectuată de performeri). El era asimilat de comunitate, dar această asimilare depindea, într-o oarecare măsură şi de
atitudinea lui.
Aşadar, băiatul

primea ca zestre, în funcţie de posibilităţile
părinţilor, câteva hectare de pământ, o vacă, nişte oi, iar fata,
plapumă, saltea de lână, perne, un covor ţesut în război cu mai
multe culori, lucruri care se pnneau în lada de zestre şi se întindeau atunci când ajnngea mireasa în casa băiatului.
fn vremurile de demult, existau aşa-numiţii chadi, martori care

decideau asupra zestrei, întocmind o hârtie cu toate cele primite şi date,
în prezenţa a câte trei martori din partea fetei, respectiv a băiatului.
Acest lucru se făcea pentru că, în eventualitatea în care tinerii
ajungeau la neînţelegeri şi veneau la chadi să se împace, mehrim ager
(legea) prevedea ca ceea ce se afla scris să se dea înapoi, iar fetei să i se
dea şi contravaloarea cheltuielilor de la cununie.
Toate aceste lucruri aveau un sens, dacă ne gândim că tinerii se
cununau de mici (în jurul vârstei de 17-18 ani), de cele mai multe ori
nu cu acordul lor, ci numai prin înţelegerea părinţilor, care îi logodeau în anumite locuri şi perioade de timp, de la vârste foarte fragede
(4-7 ani), obligându-i apoi la căsătorie.
Acasă la mireasă imamul oficia şi o slujbă, care consfinţea unirea
celor doi, în prezenţa femeilor care o însoţeau pe mireasă, a naşului
(vechil baba) şi rudelor cu care vine ginerele. La tătarii din Dobrogea, slujba se desfăşoară în prezenţa atât afemeilor, cât şi a bărbaţilor,
mireasa stând după un paravan, făcut dintr-o pânză albă, ţinută de
femei. La turci este obiceiul ca femeile să stea într-o altă cameră, lângă
cea a bărbaţilor, unde se desfăşoară slujba. De această dată, mireasa
este prezentă la slujbă, alături de bărbaţi, purtând pe cap un batic ce îi
acoperă întreaga faţă.
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Nunta propriu-zisă este alcătuită din mai multe secvenţe
ceremoniale. În trecut, nunţile durau şapte zile sau măcar trei.
În primele zile se tăiau animale (berbeci, oi, vite), se pregătea
mâncarea pentru nuntă. Mireasa îşi vopsea degetele şi unghiile
cu cna (un fel de ojă maronie) şi era gătită de femeile mai apropiate ca grad de rudenie (ghengheler, soţiile fraţilor ei sau ai mirelui) la casa ei. Ea era gătită astfel încât să nu i se vadă părul,
care se acoperea cu un batic.
Mirele era şi el gătit de către flăcăi şi bărbaţi, la casa lui.
Această secvenţă este foarte rar întâlnită, în varianta turcească
tradiţională, cu muzică şi bărbierit pe bani, în comunităţile mai
mari, mai compacte şi mai conservatoare, aşa cum este cea de la
Fântâna Mare. În acest caz, nuntaşii aveau posibilitatea de a
opri/porni bărbieritul mirelui, atunci când doreau, plătind
frizerului o anumită sumă de bani. De aceea, distracţia dura şi
până la jumătate de zi, căci muzica cânta, iar tinerii dansau şi
Plurneau, în timp ce mirele aştepta să i se sfârşească bărbieritul.
In prezent, s-a preluat de la comunitatea românească gătitul
miresei şi al mirelui, într-o variantă mai simplă.
În trecut, mireasa nu purta obişnuita rochie albă, generalizată acum şi la turco-tătarii dobrogeni. Ea se îmbrăca într-o
rochie simplă, obişnuită, albă sau de altă culoare. Există comunităţi (Măcin, M. Kogălniceanu) în care exista o singură rochie
de mireasă, care se împrumuta în tot satul atunci când se căsă
torea o fată. Aceasta nu era albă, nici lungă până în pământ, ci
era confecţionată din catifea de culoare închisă şi brodată cu fir
auriu, cu motive florale.
Alaiul mirelui pleacă de acasă, la mireasă, unde trebuie să
plătească (personal sau prin naşi), femeilor şi fetelor, pentru a
putea intra în casă, iar băieţilor, la poartă. La intrarea în casă
este obiceiul ca ginerele să dea o sumă de bani soacrei mici,
care se numeşte „plătitul alăptatului", în schimbul grijei pe care
marna a avut-o pentru mireasă. Mai nou, i se oferă bani şi bijuterii şi miresei.
La ieşirea din curtea părintească, mireasa sărută mâna
femeilor bătrâne din neam şi din vecini. Apoi pleacă la cununie,
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vinerea, în vreme ce o rudă apropiată aruncă cu dulciuri şi cu
apă, pentru ca să fie căsnicia mai durabilă, să curgă ca apa şi să
se desfăşoare în bogăţie şi belşug.
Alaiul se duce la restaurant, unde are loc masa tradiţională,
formată din mâncărurile obişnuite: ciorbă, friptură de oaie cu
fasole scăzută, pilaf sau cuscuz, sarmale, baclavale şi alte dulciuri, băuturi răcoritoare.
Înainte de a da darul, uneori i se dă naşului o găină, obicei
preluat de la români. Mai demult mireasa era acoperită în tot
timpul nunţii, inclusiv la masă: i se vedeau numai ochii. Spre
ziuă, se duceau într-o cameră mireasa cu mirele, iar tineretul
cânta la geam, fiind răsplătit de mire cu bani. Nunta contemporană se încheie cu acest moment, spre dimineaţă.
Mai demult masa avea loc la casa mirelui. Când mirii
soseau aici de la cunllilie, imamul le citea o rugăciune în poartă,
înainte de a intra în curte. Pe mireasă o primeau în casa mirelui
fetele şi dighisi (soţia fratelui mirelui sau a altei rude foarte
apropiate). „Când venea din partea fetei şi venea la ginerică,
prima dată intrai cu naşa; la uşă era un covoraş ceva, punea jos
şi la un colţ era legat un ban şi călcai pe aia. Ce punea soacra, ce
dădea. Şi cadoul de acolo, de jos, lua din partea fetei, cine era
mai apropiat. Şi după ce veneai aicea, te lua naşu-n primire. Nu
era ca acuma, să stai lângă ginerică şi să râzi. Atuncea era
respect, ruşine. Da' acuma ... s-a mai stricat. Democraţie!. .. " ne mărturiseşte informatoarea noastră Cherim Nurzade.
Însă din ceremonialul tradiţional al nunţii turco-tătarilor fac
parte mai multe momente. În cadrul acestuia, vechil baba i-o
aducea pe mireasă mirelui, după o perdea, în cameră, unde
mirele ridica voalul sau basmaua de pe faţa miresei. În unele
cazuri, acesta era momentul când mirii se cunoşteau şi petreceau noaptea nunţii împreună.
La o săptămână după nuntă, femeile se adunau la casa
tinerilor şi „făceau şuberecul", cântând şi dansând. „Luna de
miere" dura ... o săptămână, timp în care mireasa nu avea voie
să părăsească casa. Apoi avea voie şi ea să meargă la alte nunţi.
În acest timp, tânăra noră făcea mâncare, avea grijă de grădină,
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iar soacra nu stătea acasă. Căsătoria se considera împlinită după
venirea unui copil.
În comunitatea de la Medgidia, după cununia religioasă se
face masă la fată acasă, cerându-i-se acesteia ultimul accept de
către un grup de femei din partea ei. Tot aici i se dădea nurorii din
partea băiatului un veşmânt bătrânesc, iar părinţii fetei puteau să
dea ca dar de nuntă şi o sLUI1ă de bani în monede de aur.
În cazul în care mireasa nu era fecioară (deşi foarte rare
erau cazurile în comunitatea tradiţională, când fetele nu aveau
voie să părăsească curtea), trebuia ca mirii să se înţeleagă. Acest
lucru nu era făcut public în vreun fel, nici fata nu era făcută de
râs în public, aşa cum se mai obişnuia la nunţile româneşti.
Dacă mirele o accepta aşa, căsnicia continua. Dacă nu, atunci
putea să o trimită acasă, la părinţi. Existau însă cazuri în care
mirii trăiau şi înainte de nuntă, foarte rar, ceea ce în ziua de
astăzi a devenit frecvent, din lipsa fondurilor necesare nunţii,
care duce la amânarea acesteia, cum spun informatorii noştri.
Divorţul era extrem de rar în comunităţile tradiţionale turco-tătare. Ca semn al faptului că soţii nu se înţeleg, mireasa
părăsea casa socrilor, plecând la părinţi. În această vreme
părinţii încercau să medieze conflictul. Dacă nu reuşeau, interveneau şi rudele apropiate. Dacă nici acestea nu puteau să-i
împace pe soţi, era chemat imamul, care, de obicei îi împăca. Şi
chiar dacă existau lucruri care să genereze conflicte, femeia era
datoare să rabde şi să-şi menţină căsnicia. Erau multe cazurile
în care părinţii nu o mai primeau acasă pe fata care nu se înţe
legea cu bărbatul, aceasta fiind socotită o mare ruşine. Dacă
totuşi avea loc divorţul, cu foarte multă greutate mai cununa
imamul a doua oară pe cineva.
De remarcat este sobrietatea acestor ritualuri la turco-tătarii
dobrogeni. Deşi este un moment vesel, cununia (termenul de
nuntă nu este folosit de această comunitate decât pentru nunta
la botez, considerată adevărata nuntă, cea cu Allah) este lipsită
de fastul nunţilor româneşti, mai săracă în obiceiuri şi chiar în
costumaţie. În comunităţile tradiţionale nu se consumau bău-
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turi alcoolice (interzise, de altfel, de religia

islamică),

ci numai

băuturi răcoritoare.

De asemenea, muzica era alcătuită numai din instrumentele
(daul şi zurnă), lipsind orga sau orchestrele, care
sunt prezente acum. Tot în tradiţie este înscrisă şi separarea
femeilor de bărbaţi la masă şi dans. În comunităţile tradiţionale,
bărbaţii stăteau la masă mai întâi, apoi femeile, apoi tinerii, care
rămâneau la distracţie până dimineaţa. În unele cazuri, erau trei
zile în care avea loc masa acestor trei categorii.
O mare sobrietate se întâlnea şi încă se mai întâlneşte, mai ales în
tradiţionale

rurale, în educaţia tinerilor musulmani. Astfel, fetele
umblau îmbrăcate mai demult cu feregea şi cu capul acoperit de cember, astfel încât nu li se vedeau decât ochii. Şcoală fă.ceau puţină (până
la patru clase, de obicei în limba tătară) şi era chiar interzisă ieşirea lor
din perimetrul curţii. Fetele care erau văzute pe stradă erau considerate de moravuri uşoare, fiind marginalizate. De aceea, castitatea şi
pregătirea lor ca gospodine erau asigurate de familie. Lipsa acestor calităţi ducea la trimiterea fetei înapoi acasă. Tot în comunităţile
tradiţionale prima interesul material, atunci când era vorba despre
căsătorie. În zilele noastre se ţine cont mai mult ca studiile, serviciul
celor doi miri să fie echilibrate.
comunităţile

Noutatea anilor '50-'60 a constat în aceea că au început să
se înmulţească foarte mult familiile mixte din punct de vedere
etnic şi religios, care tind să dilueze practicile credinţei musulmane şi cunoaşterea limbii materne de către tineri. Au însă
avantajul de a-i îmbogăţi pe aceştia mai mult, pe plan spiritual.
Constituită pe baza celui mai nobil şi profund sentiment
omenesc, iubirea, familia etnic mixtă este un exemplu de toleranţă şi de depăşire a graniţelor care separă etniile, fie acestea
legate de limbă sau religie ori numai de obiceiuri şi tradiţii. Promovând deschiderea către Celălalt, toleranţa şi respectul reciproc al valorilor, familia etnic mixtă constituie, la scară mică, un
model de convieţuire între etnii, o cale de aplanare a conflictelor
amplificate uneori de politică, un exemplu demn de urmat pentru viitoarea Uniune Europeană şi Europă a naţiunilor. Departe
de a fi o cale deschisă conflictelor, familia etnic mixtă este un
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drum al îmbogăţirii spirituale şi culturale, al toleranţei, care
vede în diferenţele dintre etnii un îndemn pentru respectul reciproc, pentru deschiderea către nou şi către semeni, o posibilitate de armonizare a contrariilor, susţinute de iubire, de spiritul
conciliant, care trebuie să caracterizeze relaţiile interumane.
Legaţi de România, ţara care le-a oferit găzduire, locul lor de
muncă şi de vieţuire, membrii familiilor etnic mixte făuresc un
destin comun împreună cu majoritarii, le împărtăşesc suferinţele şi bucuriile, urmăresc scopuri comune, aducând locurilor în
care trăiesc şi muncesc o notă de specific datorat apartenenţei
lor la o anumită etnie.
Tot aceste familii pot oferi soluţii pentru conflictele interetnice care s-ar putea ivi, modele de dialog interetnic şi de rezolvare a problemelor care sunt legate de diferenţele lingvistice,
de starea socială, de obiceiuri, religie, fapt care ar putea contribui la aplanarea sau eradicarea unor conflicte interetnice la
scară mare, cum au fost cele din aria balcanică.
Din punctul nostru de vedere, familiile etnic mixte constituie mediul cel mai propice al circulaţiei valorilor culturale ale
mai multor etnii, unul dintre spaţiile de bază ale influenţelor
interculturale, locul în care interculturalitatea, multilingvismul
şi pluriconfesionalismul au un cuvânt important de spus.
Familiile etnic mixte sunt astfel nu doar exemple de asimilare a
minoritarilor de către majoritari, ci locul în care fiecare îşi poate
exprima punctul său de vedere, îşi poate afirma valorile proprii,
se poate îmbogăţi prin contactul cu celălalt.
Pentru cercetarea spaţiilor multietnice, începerea cu familiile
mixte ar fi folositoare din punctul de vedere al explorării unor
metode practice de cunoaştere şi convieţuire reciprocă, al mai
bunei cunoaşteri a diferenţelor şi punctelor de armonie şi de conflict interetnic, ca şi al cunoaşterii punctelor de interes reciproc
şi a valorilor care primează în cazul uneia sau al alteia dintre
etnii, manifestate ca obiceiuri religioase sau ale vieţii de familie.
Cel mai conservator dintre riturile de trecere, cel al înmormântării, a rămas până în ziua de astăzi şi cel mai bogat, fiind legat, pe de o parte, de religia islamică, iar, pe de altă parte, de un
străvechi ritual popular păstrat de turco-tătarii din Dobrogea.
270

Faptul că este un mort în comunitate se anunţă prin aprinderea unui bec din minaretul geamiei sau la difuzorul prin care
oamenii sunt chemaţi la slujbe, dar şi din om în om, acest lucru
fiind foarte necesar, deoarece religia islamică prescrie îngroparea mortului în chiar ziua în care a murit.
În practică, acest lucru însă nu se respectă în totalitate; dacă
omul a murit până la orele amiezii, în principiu se îngroapă în
aceeaşi zi; însă dacă a murit după prânz, se îngroapă a doua zi.
De asemenea, se ţine cont şi de rudele apropiate care se află la
mai mare distanţă şi atunci când acestea nu pot ajunge la
înmormântare, aceasta se amână pentru a doua zi. Explicaţia
înmormântării în ziua decesului este aceea că în ţările arabe este
foarte cald, iar mortul nu poate fi ţinut până a doua zi; însă
imamii dobrogeni spun că astfel se evită şi jalea prea mare care
este obişnuită la aceste evenimente.
La musulmanii din Dobrogea, mortul, atâta vreme cât se
ţine în casă, este înfăşurat, gol, într-un cearceaf. În momentul
înmormântării este aşezat în sicriu (singurul sicriu pe care îl are
întreaga comunitate) şi este pregătit pentru plecare.
La casa mortului vine imamul cu mai mulţi bărbaţi din
comunitate. Vin şi femeile, dar ele nu participă activ decât într-o
singură secvenţă a înmormântării. Ele nu au voie să conducă
mortul decât până la poartă, rămânând, după oficierea slujbei
care se ţine în faţa casei, să citească rugăciuni, pe locul unde a
stat mortul, până la vremea când bărbaţii se întorc de la cimitir.
Înainte de a muri, dacă este posibil, muribundul lasă cu
limbă de moarte cine să-l spele, de multe ori dintre fiii săi, cum
să se organizeze înmormântarea, unde sunt pregătite lucrurile
necesare pentru aceasta. În unele locuri există şi practica de a
veni imamul la casa muribundului şi a-i citi o rugăciune pentru
iertarea păcatelor, dar acesta îl considerăm a fi o influenţă venită din partea creştinismului.
Într-o cameră specială, de pe lângă geamie, se spală mortul.
Dacă este bărbat, îl spală imamul împreună cu alţi bărbaţi, de
regulă aceiaşi bărbaţi care spală toţi morţii. Dacă este femeie, o
spală femeile mai bătrâne, împreună cu cineva din familie.
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După

ce se spală cu apă şi săpun, se înfăşoară în pânză albă şi
se stropeşte cu parfum. Acesta este considerat ultimul abdes,
spălarea trupului, fără de care mortul nu poate asista la slujba
înmormântării care se va oficia la cimitir.
La piept i se pun bileţele cu versete din Coran sau cu rugă
ciuni. Apoi se leagă la cap, la picioare şi la mijloc, se aşază în
sicriu şi se scoate în faţa geamiei, unde se ţine un namaz şi se
împart bani, batiste, prosoape, ca pomană pentru cel adormit.
Tot aici se cântă un cântec specific.
Apoi mortul se duce la cimitir (mezarlîc), unde este aşezat
pe o piatră de la intrare, pe care i se citeşte namazul. După ce a
fost dus la groapă, i se face şi acolo o slujbă, apoi imamul sfinţeşte şapte pietricele şi un pumn de ţărână care se pun prima
dată în groapă. În alte locuri este obiceiul de a se sfinţi trei pietricele, aşezându-se câte una la cap, la mijloc şi la picioarele
mortului, în groapă.
Mortul este luat din sicriu de câţiva bărbaţi, de obicei rude
apropiate şi pus în nişa gropii, după cei s-au dezlegat legăturile
pânzei, pentru a nu fi legat şi sufletul. Nişa se astupă apoi cu
chirpici, scânduri sau beton pentru a nu intra pământul în locul
unde este aşezat mortul. Mai întâi bărbaţii din familie, rudele
mai apropiate, apoi toţi cei prezenţi, dau câteva lopeţi de ţărână
în groapă, în semn de omagiu adus mortului, astfel încât l?
sfârşitul slujbei, groapa să fie gata umplută.
La final, ea se înconjoară cu pietre albe sau chiar se acoperă
cu vreascuri în localităţile mai conservatoare, cum este Fântâna
Mare, pentru ca animalele să nu poată scormoni pământul. De-a
lungul gropii se toarnă o sticlă de apă, pentru ca mortul să nu
înseteze pe lumea cealaltă. La ambele capete ale gropii se pun
nişte scânduri cu simbolul islamic (semiluna), apoi hogea rămâ
ne singur pentru a spune o rugăciune în faţa mormântului.
În comunităţile tradiţionale, ca şi în cele rurale din prezent,
mortul se ducea către cimitir în spate, de către toţi membrii
comunităţii, pe rând, ca semn de respect pentru cel care a fost.
El se aşază cu faţa către Sud, unde este considerat că se află
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Mecca. Groapa nu este simplă, dreaptă, ci, cum spuneam, are o
nişă în care se aşază mortul.
La căpătâiul mortului se scrie numele şi data când a murit.
Un an de zile, mormântul rămâne aşa cum a fost făcut în ziua
înmormântării. La împlinirea unui an, se fac monumente funerare din piatră sau mozaic pe care se scrie numele mortului,
date despre viaţa lui şi stihul „Ruhuna el fatiha"(odihnească-se
în pace sufletul).
Impresionante sunt însă monumentele funerare vechi, care
au la căpătâiul lor o simplă piatră paralelipipedică, pe care nu
scrie nimic, decât, în anumite cazuri, simbolul tribului tătar din
care a provenit mortul (mai ales la nogai).
Următoarea generaţie de morminte este una cu pietre,
având inscripţii în limba arabă, urmate de monumentele funerare modeme, la început mai simple, apoi adevărate locuinţe
ale morţilor, mai ales în cimitirele mari de la oraşe.
La musulmanii dobrogeni foarte rar se întâlnesc credinţele
în strigoi. Copiii morţi nebotezaţi se înmormântează, existând
credinţa că ajung la bine, pentru nevinovăţia lor. Nu am întâlnit credinţa în moroi. Se spune că sufletul mortului este luat şi
cercetat de îngeri (azarel), care îl întreabă care i-a fost religia, care
este cartea lui religioasă (Coranul), care este profetul şi Dumnezeul lui, dacă a fost la geamie şi ce fapte a făcut în viaţă.
Există credinţa că Allah iartă orice fapte, dar nu iartă, de
exemplu, datoriile către semeni, pe care decedatul ar fi trebuit
să se îngrijească să şi le achite în timpul vieţii. De aceea, cheltuielile de înmormântare se fac în unele locuri numai din banii
adunaţi de cel decedat, ca şi pomana din ziua înmormântării,
existând credinţa că altfel acestea nu sunt primite la Dunmezeu.
Celelalte pomeni se spune că se pot face şi cu banii rudelor
apropiate. Totuşi, dacă cineva este atât de sărac, încât nu a reuşit
să-şi agonisească bani pentru înmormântare, comunitatea are
grijă de îngroparea lui, după regulile cultului musulman.
La musulmanii din Dobrogea, regulile ospitalităţii sunt la
ele acasă. Se spune că este pomană să îl întâmpini pe străinul
care vine la tine cu bomboane, prăjituri sau rahat şi un pahar de
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apă. Există,

de asemenea, o întreagă suită de pomeni care se fac
la mort: în fiecare din primele şapte zile după înmormântare, la
(3), 7, 37, 40, 52, 100 de zile, la un an, apoi, când se împlineşte
câte încă un an, după posibilităţile fiecăruia, până la şapte ani.
Pomana din ziua înmormântării este, de obicei, foarte
simplă. Ea se face atunci când se întorc bărbaţii de la cimitir,
cu gogoşi şi iaurt. În funcţie de starea materială a decedatului,
se poate face şi cu ciorbă, friptură de oaie cu fasole scăzută şi
dulciuri.
Pomenile de până la şapte zile, în locurile unde acestea se
ţin şapte zile la rând, se fac, de obicei, la fel de simplu. La casa
decedatului se adună femeile, în fiecare seară, consumându-se
gogoşi şi iaurt. Acesta este un mod prin care comunitatea îşi
manifestă compasiunea şi solidaritatea faţă de familia celui
decedat, care a rămas îndurerată. La toate aceste pomeni, care
se fac la casa decedatului, se citesc rugăciuni şi versete din
Coran de către hogiţele specializate. Imamul vine numai la
pomenile de 52, 100 de zile şi la un an. Pomenile se pot face, mai
rar, la geamie sau la mormântul celui decedat, dar, de obicei se
fac la casa mortului.
De asemenea, se mai pomenesc morţii în ziua de Hidirlez,
la Ramazan, Curban şi în a XXVII-a zi a postului de Ramazan
(Kadir gecesi, considerată cea mai mare noapte pentru lumea
islamică).

Dacă

se poate spune că obiceiurile turco-tătarilor dobrogeni
sunt sărace, cu atât mai mult despre cultura lor materială sunt
mai puţine lucruri de spus. Obiecte tradiţionalel se mai găsesc
abia prin câteva locuri, la pasionaţii culegători de asemenea rare
vestigii. Majoritatea oamenilor însă nici măcar nu ştiu de la
strămoşi cum era costumul popular sau cum arătau obiectele
tradiţionale. În afara comunităţilor din Măcin şi Techirghiol,
asemenea obiecte nu se găsesc decât extrem de rar prin casele
oamenilor. Iar atunci când se mai află, şervetele sunt folosite la
şters vasele, sau aruncate ca ceva nefolositor, la fel oalele, stră
chinile, alte lucruri. Avem de a face, aşadar, cu o comunitate
1 Vezi glosarul de termeni din anexe.
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modernă,

care recunoaşte drept tradiţie numai obiceiurile religioase şi ale vieţii de familie.
Alt aspect pe care l-am sesizat a fost cel care a pornit de la
faptul că în cea mai tradiţională comunitate, cea de la Baş Pinar,
vestigiile culturii materiale lipseau cu desăvârşire. Aici, ca şi în
alte părţi, obiectele tradiţionale au fost vândute străinilor (mai
ales turcilor din Turcia şi Macedonia) care le revând colecţiona
rilor, datorită sărăciei oamenilor, care astfel îşi mai procură cele
necesare traiului. Alături de un oarecare dispreţ faţă de propria
cultură materială, se poate întâlni însă şi mândria de a mai
poseda câte un obiect tradiţional, ca amintire de la strămoşi.
Piesa cu care se mândresc mai ales tătarii dobrogeni este
aşa-numitul bindanli, piesa de costum de deasupra, frumos
brodat cu o mie de rămurele, după tradiţie, care face deliciul
spectacolelor de folclor tătăresc. În căutările noastre am întâlnit
abia un costum popular turcesc vechi, în colecţia lui Seriha Mensei t din Techirghiol. Ne-am delectat, de asemenea, cu câteva
vase de alamă sau aluminiu, maşini manuale de măcinat cafea,
un darac, o torcătoare, batice care pe margini au dantelă brodată
cu acul, şervete şi prosoape ţesute cu fir metalic sau cusute cu
mătase, în nenumărate motive florale, dantele fine pentru feţele
de pernă sau ştergare, carpete de perete cusute, din pătrate,
măsuţa de lemn rotundă folosită pentru prânzul familiei, care
acum, în rarele locuri unde mai există, se foloseşte pentru întins
foile de baclava etc.
Din păcate însă, am cunoscut toate acestea înaintea membrilor comunităţii, care le-au pierdut până şi amintirea. În practica noii bucătării ei folosesc astăzi cuptorul electric rotund,
turcesc, tăvile din aluminiu, mesele modeme, vergeaua pentru
întins aluatul, vesela modernă, au case dotate după cerinţele
unei locuinţe moderne, cu excepţia satelor mai sărace, unde
aceste facilităţi nu au reuşit să pătrundă.
Putem spune chiar că există o goană după modern, după
utilarea locuinţelor cu ultimele noutăţi ale tehnicii. Şi aceasta
în detrimentul tradiţiilor, al obiectelor populare, al unei culturi foarte vechi, care pare să dispară, cel puţin în latura ei
materială.
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De aceea, am subscris ideii de a realiza un muzeu al culturii
populare turco-tătare la Techirghiol, ca amintire a unei civilizaţii
care a fost şi, poate, ca îndemn pentru generaţiile viitoare de a
conserva vestigiile acestei culturi sau chiar de a crea valori noi
în spiritul tradiţiei neamului lor.

Alte embleme tradiţionale vechi
Istoricul culturii populare tătare începe foarte devreme,
confirmând existenţa unor elemente de civilizaţie tradiţională
bine conturate încă de pe vremea hanilor, din timpul gloriei
Hanatului Hoardei de aur. În acest timp se spune că tătarii
locuiau în corturi, care aveau la intrare un fel de tindă, în care
păstrau alimentele.
Vizitatorii străini povestesc despre mirosul greu care izbea
la intrarea în aceste corturi, datorat untului râncezit ce era păs
trat în burdufuri, chiar la intrare. Între alimentele tradiţionale se
mai numără şi kumâz-ul, atestat încă de pe vremea lui Attila,
care îl consuma la banchete. Acesta era un preparat din lapte de
iapă, care se punea în burdufuri şi era lăsat la fermentat. Uneori i se adăuga făină de mei şi miere pentru a grăbi procesul de fermentaţie. Se folosea atât ca aliment, cât şi ca băutură alcoolică.
Alt aliment des folosit în alimentaţia strămoşilor tătarilor
este un fel de caş, o brânză fermentată, care era lăsată să se
usuce la soare. Ca popor nomad şi războinic, tătarii mongoli trebuia să-şi facă provizii de hrană şi pentru câmpul de bătaie. Se
spune că din dotarea unui războinic nu lipseau burduful de
kumâz şi pastrama. Aceasta din urmă se prepara într-un mod
oarecum diferit de cel de astăzi. Se despica oaia tăiată în lung,
apoi se scoteau toate oasele, astfel încât carnea să rămână întreagă. Această came se ţinea la uscat, apoi, din când în când, se
presa (pastirma, în limba tătară). Când era gata, se agăţa de
şeaua calului şi astfel războinicul avea hrană pentru luptă.
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La tătarii mongoli erau necunoscute alimente ca pâinea şi
grâul. Singura făină pe care o foloseau era cea de mei, rezultată
prin zdrobirea manuală a boabelor.
Lucruri interesante sunt consemnate şi referitor la vestimentaţia tătarilor mongoli. Ei se îmbrăcau în veşminte mai bogate, largi, suprapunând peste hainele din textile pe cele din piei
de oaie. Se spune că acestea erau îmbibate în seu de oaie pentru
a rezista mai mult şi a ţine de cald.
Desele incursiuni în ţările învecinate făceau ca tătarii să fie
temuţi de populaţiile din împrejurimi, pe care le prădau adeseori. Chiar şi o parte dintre tătarii care au venit în Dobrogea au
fost trimişi cu scopul de a apăra Imperiul Bizantin şi se spune
că treceau Dunărea îngheţată pentru a prăda.
În aceste condiţii, când au trecut la religia islamică, tătarii
aveau de câştigat nu numai lipsirea de credinţele politeiste pe
care le practicau, ci şi unele condiţii de igienă impuse de cultul islamic, în care e obligatoriu abdes-ul înainte de fiecare
namaz (slujbă).
Dincolo de istoria şi cultura distincte cu care au venit în
ţinutul dobrogean, turco-tătarii se disting în acest spaţiu şi
prin elemente specifice ale codului alimentar.1 Carnea de oaie
şi „cocăturile" predomină în alimentaţia lor, deşi în unele gospodării se întâlnesc feluri de mâncare mai bogate şi mai variate, având un pronunţat iz oriental prin condimentele
specifice întrebuinţate cu mai mare generozitate decât în bucătăria românească.

Cele mai renumite şi mai căutate dintre mâncărurile specifice sunt baclavalele făcute în casă, din foi cât se poate de subţiri,
frământate cu iaurt şi ouă, însiropate cu un sirop de miere, în
care se pun şi câteva picături de zeamă de lămâie.
Ciorbele specifice sunt cele făcute din carne tocată, care se
prăjeşte puţin înainte de a fi fiartă. La final, se adaugă ouă
bătute cu iaurt, smântână şi sare de lămâie. Se mai pune fidea
şi se condimentează cu pătrunjel. Acest fel de ciorbă, cunoscută sub denumirea de culac ciorbasi, se prepară pentru
1 Vezi p. 262-263.
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pomeni, nunţi

şi

botezuri, este cel mai des

întâlnită

în casele

turco-tătarilor.

Alt tip, mai special, care necesită şi un volum de muncă mai
mare, este bureki ciorbasi, preparată dintr-un fel de tortellini
triunghiulare, umplute cu carne, condimentată cu pătrunjel.
Aceasta se serveşte cu iaurt şi cu usturoi, fiind preparată mai rar
doar de bucătăresele mai experimentate.
Nelipsite de pe masa turco-tătarilor dobrogeni sunt şi unele
feluri de mâncare româneşti, dar pe care populaţia musulmană
a Dobrogei le consideră ca făcând parte din specificul său etnic:
friptura de oaie (sau pastrama caldă cu mămăligă, la ocazii
deosebite), sarmalele şi pilaful. În locul acestuia din urmă,
turco-tătarii prepară aşa-numitul cuscuz, paste făinoase mici,
preparate din orez învelit în aluat, fierte în apă cu unt. Acesta
este specific mai mult ocaziilor festive şi întâlnirilor comunitare
(botezuri, pomeni) decât alimentaţiei cotidiene.
Tătarii nogai din jurul Constanţei folosesc în alimentaţie, ca
mâncare tradiţională, carnea de cal. Din aceasta ei prepară mai
multe tipuri de mezeluri renumite pentru gustul deosebit şi
pentru modul în care se prezintă. Acestea sunt întâlnite şi în alimentaţia turcilor dobrogeni, cu deosebirea că aceştia folosesc în
locul cărnii de cal pe cea de oaie şi de vită. Ne referim la renumitul ghiudem, preparat în casă, din came tocată, piper, usturoi,
cimbru şi ciuşcă (ardei iute) uscată. Se serveşte crud sau se usucă
vreme de o săptămână-două, timp în care se întăreşte, după
care se presează cu o sticlă, pentru a lua formă de potcoavă,
apoi se unge cu ulei.
O specialitate mai rar întâlnită poartă denumirea de kazi.
Acesta se prepară din pulpă de cal şi grăsime tăiată cubuleţe,
după ce a fost în prealabil ţinută în baiţ o săptămână, cu usturoi
şi ciuşcă. Se umplu maţe mai groase, astfel încât să fie jumătate
came şi jumătate grăsime, apoi se usucă puţin şi se fierbe la foc
foarte mic.
Ca desert se gătesc în mod obişnuit plăcintele cu brânză sau
cu came, gogoşi, fursecuri, tot felul de dulciuri numite generic
„cocături", compoturi, dulceţuri (dintre care cea de smochine
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este specifică). Acestea se prepară foarte des şi sunt consumate
în mod curent, înlocuind uneori felurile tradiţionale de mâncare.
Pentru comunitatea actuală, prepararea acestor mâncăruri
este considerată emblematică. Acolo unde multe dintre obiceiuri au dispărut, ea ţine locul tradiţiilor, fiind una dintre măr
cile identitare importante pentru comunitatea contemporană.
Vizitatorii turco-tătarilor vor fi serviţi întotdeauna conform
regulilor ospeţiei lor tradiţionale. În ce priveşte alte tradiţii însă,
vor fi mult mai discreţi, presimţind parcă destrămarea zestrei
lor culturale ...

Reţete

culinare tradiţionale

Baclava
2 ouă, 1 pahar de ulei, 2-3 linguri de iaurt, 1 lingură de smântână, esenţă
de lămâie, făină cât cuprinde
Se face un aluat moale, care se lasă 5-10 minute. Se fac 30-40 de mingi cât
o nucă, din care se întind foi subţiri. 3-4 foi se ung cu ulei. Se taie în pătrate,
care apoi se taie, ieşind 4 triunghiuri. Se coc.
Baclavalele turceşti se fac astfel: se iau 15-20 de foi, se aşază în tavă, se
pune nucă măcinată, apoi restul de foi. Iniţial, ele se ungeau cu ulei una câte
una, dar acum se taie mai întâi în pătrate mici, apoi se toarnă în jur de 11 ulei
peste ele.
Siropul: 1 kg zahăr şi 1/21 apă se fierb. Apoi se adaugă (sare de) lămâie
sau esen\ă. Se toarnă peste baclavalele coapte şi se lasă de seara până
diminea\a.
Corabie
Din 3 ouă, 250 g zahăr, 250 g făină se face un aluat moale. Din el se fac
cocoloaşe, care se coc şi se pudrează.
Prăjitură

Foile: 2 ouă, 8 linguri zahăr, 1 ceşcu\ă ulei, 1 linguriţă amoniac stins cu
oţet. Se coc din această compozi\ie 4 foi pe fundul tăvii.
Crema: 11 lapte, 4 ouă, 1 cană zahăr, se bat bine cu 4 linguri făină. Separat se arde o cană de zahăr. Se dă la foc mic, până când se topeşte zahărul şi
se face o cremă.
Se umplu foile, iar deasupra se pudrează.
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Bureki ciorbasi
Se prăjeşte o ceapă cu bulion. Se pune să fiarbă în apă, se pun burechiţele,
se dă un clocot, apoi se pune pătrunjel. Se serveşte cu iaurt şi usturoi.

Burec/1iJe
Se face o cocă tare din 1 ou, sare, apă, făină. Se toacă carne şi ceapă, se
amestecă, se pune piper şi verdeaţă. Foaia de aluat se taie în pătrate mici, la
mijloc se pune carne, se îndoaie ca un triunghi, apoi se răsuceşte pe deget.
Acestea se pun în ciorbă.
Culac Ciorbasi
Se toacă puţină carne, se prăjeşte bine, se pune zeamă de came. Se bat 23 ouă cu iaurt, puţină smântână, sare de lămâie, fidea. Se fierbe totul. Când e
aproape gata, se toacă pătrunjel deasupra.
Condurma
Se face o cocă tare din 1 ou, sare, apă, făină. Se toacă came şi ceapă, se
amestecă, se pune piper şi verdeaţă. Se taie rotund, se umplu, se fierb în apă
cu sare, se strecoară şi se servesc cu unt sau ulei încins, iaurt şi usturoi.
Tataraşî

Coca: făină, apă, sare
Umplutura: se amestecă came tocată cu ceapă.
Se întinde foaia şi se taie cu un păhărel mic forme rotunde. Se pune
putină carne şi se lipesc marginile. Se pune într-o oală apă la fiert, în care se
fierb. Se scot şi se ung cu unt. Deasupra se pune iaurt cu usturoi.
Ghiudem
Se toacă carnea de cal, se pune piper, usturoi, cimbru, ciuşcă uscată
(ardei iute). Cu această umplutură se umplu maţe de vacă, oaie sau viţel. Se
· serveşte crud sau uscat.
Lăsat la uscat, într-o săptămână se înroşeşte, iar în două se întăreşte. Cu
o sticlă, prin presare, i se dă formă de potcoavă. Se unge cu ulei şi se presează.
Kazi
Pulpa de cal se taie cubuleţe. Se scoate grăsimea de pe burta calului şi se
lasă o săptămână la macerat în bai\ cu usturoi, ciuşcă şi sare. Se umplu mate
mai groase, pentru a ieşi pe jumătate carne şi pe jumătate grăsime. Se usucă
putin şi se fierbe la foc foarte mic.
Kobete
Umplutura: Se prăjeşte ceapă cu bulion. Se fierbe carnea de pasăre cu o
mână de orez, apoi se dă prin maşină şi se amestecă cu rântaşul.
Coca: Se frământă din făină, apă, puţin ulei. Se întind foi subţiri, cât tava
de mari, se ung cu ulei 3-4 din ele, se pune carnea, se acoperă cu celelalte foi
şi se dă la cuptor.
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Mic

TERMENUL
TURCESC

dicţionar

turco-român

EXPLICAŢIA ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Dogum

Naştere

Siinet diigiinii

Botez

Dokuz

Docuz (cămaşă care are aplicate nouă obiecte;
era oferită mirelui, la logodnă, de către mireasă)

Ferece

Feregea

Siinet gămleyi

Cămaşa

Siinet fesi

Fesul de la botez

(:ev re

Prosop tradiţional, cusut sau brodat, uneori şi
cu dantelă croşetată sau lucrată cu acul, pentru
împodobit casa

Dokuma

peşkir

Diizen
lgne oyali mendil

de la botez

Prosoape

ţesute

la război

Război

de

ţesut

Batistă

care, pe margini, are o broderie

lucrată

cu acul

Fig oyali mendil

Batistă

Dokuma pala

Preş ţesut

Dokuma gămlek

Cămaşă ţesută

Biiriinciik gămlek

Cămaşă

de borangic

Pamik gămlek

Cămaşă

din bumbac

U9k11rluk kiişak

Brâu subţire şi gros, cu care se lega
costumului tradiţional

Kese

care are, pe margini, broderie
la

cro~elală

război

la

război

Punguliţă croşetată,

în care se

ţineau

cămaşa

banii; se

aplica pe c;evre

Namazlic

Covor special pentru

rugăciune,

desenată (ţesută, cusută)
Baş ărtusu

pe care este
o moschee

maramă
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Oyali cember

Batic lucrat pe pânză, cu

Grep

Batic din

Igne ayasi

Dantelă fină, lucrată

Ibrik

Ibric

Ilegen

Lighean

Sagan

Farfurie

Sini

Tavă

Tencere

Cratiţă

Cezve

Ibric special, pentru cafea

Kahve dirmeni

Râşniţă

Tekne

Copaie

Sofra

Masă rotundă,

Yas

ta~

mătase,

dantelă

pe margine

brodat pe margini cu acul
cu acul

de cafea
din lemn, cu trei picioare

Masă rotundă

din lemn, cu trei picioare, joasă,
în comunitatea tradiţională pentru a
mânca, iar acum, acolo unde mai există, pentru
a întinde foile de baclava
folosită

Firin

Cuptor de copt pâinea, lucrat din pământ

Kiimbet

Sobă oarbă

Doşek

Saltea de

Yorgan

Plapumă

Yastik

Pernă
pernă

lână

(yapa yastik = pernă de lână; şaman yastik =
de paie)

Minder

Salteluţă

Havan

Piuliţă

Peşkiin

Masă rotundă,
şi

din

cârpă,

de pus pe jos

mare, pentru servit masa la nunţi

pomeni

Okla

Vergea pentru întinderea foilor de baclava

Mevlit

Sfeştanie

Namaz

Rugăciune

Cenaze

Înmormântare
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albă

în care se înfăşoară mortul

Kefin

Pânza

Mefta

Decedatul

Mezarlik

Cimitir

Kabir

Mormânt

Cea mi

Geamie

Minare

Minaret

Ramazan

Postul de Ramazan

Seker Bayrami

Bairamul dulciurilor, aşa cum mai este cunoscută sărbătoarea Ramazan Bairam

Kurban Bayrami

Sărbătoare

la care se sacrifică un berbec; Curban

Hidirlez

Sărbătoare

pentru pomenirea morţilor (la 6 mai)

Baklava

Baclava

Pesmet

Gogoşi

Kulak 9orbasi

Ciorbă

Bărek

Ciorbă

9orbasi

cu

cocă

de

tăieţei, umplută

cu tăieţei în
de tortellini

formă

fundiţe,

ca un fel

Diigiin 9orbasi

Ciorbă

Kurabie

Fursecuri tradiţionale, din aluat fraged,
li se dă forma cu mâna

Sucuk

Ghiudem

Pastirma

Pastramă

Iogurt

Iaurt

Siitela9

Orez cu lapte

Composta

Compot

Giivei

Mire

Gelin

Mireasă

Vekil baba

Naş

Vekil anne

Naşă

Loksa

Petrecere care se face la 1-2 luni de la
primului copil al unei familii

(la

cu carne

tocată,

de

cu carne

fidea

şi smântână
cărora

nuntă)

(la

nuntă)

naşterea
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Dişmisiri

Petrecere care se face atunci când îi ies copilului
primii dinţi

Nşan

Logodnă

Bor~e

Bocceaua care se dă la logodnă, plină cu daruri,
ca schimb între cele două familii

Nikea

Cununia

Bindali

Costumul popular

Sarma

Sarmale

Yaprak sannasi

Sarmale în foi de

viţă

Lahana sarmasi

Sarmale în foi de

varză

Labada sarmasi

Sarmale în foi de
loc de carne

Kuskus

Cuscuz (boabe de orez
uscate)

Donanter

Şalvari

Săskesen

Peţit

Ceantik

Cocătură

Inge

Femeie care, mai demult, chema oamenii la botez

Kăşe

Pat împodobit cu batiste
nunta la botez; baldachin

Kadir gecesi

religioasă
tătăresc

ştevie,

feminin

brânză

în

în aluat

şi

umplute cu
înfăşurate

cu carne de oaie

Sărbătoare religioasă

care

şi

prosoape, pentru

marchează

coborârea

din cer a Coranului
Şakirte

Băiatul
nuntă
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care strigă prin sat, invitând lumea la
sau botez

SITUAŢIA TURCILOR ŞI TĂTARILOR
DIN JUDEŢUL CONSTANŢA ÎN 1992
TURCI - total: 24.295
- oraşe: 18.355

Oraşul

I Satul Turci

Constanţa

Basarabi
Cernavodă

Eforie
Hârşova

Mangalia
Medgidia
Năvodari

Negru-Vodă

Ovidiu
Techirghiol
Adamclisi
A gigea
Albeşti

Amsocea
Aliman
Băneasa

Cos telu
Cerchezu
Ciocârlia
Co ba din
Cogealac
Comana
Corbu
Crucea

Tătari

10.170 8.581
67
794
622
14
426
155
450
5
1.691 1.551
3.977 4.020
122
138
73
68
345
553
818
383
81
11
435
58
7
130
218
187
4
901
2
532
172
2
6
32
395
1.059
648
1
18
200
12
17
9

TĂTARI - total: 24.011

-

Oraşul

oraşe:

I Satul Turci

Cumpăna

De leni
Dobroveni
Independenţa

Ion Corvin
Istria
Lipniţa

Lumina
Limanu
Mereni
M. Kogălniceanu
Mihai Viteazu
Mircea Vodă
N. Bălcescu
Ostrov
Pantelimon
Pecineaga
Peştera

Poarta

16.968

Albă

Siliştea
Târguşor

Top
Tuzla
Valu lui Traian
23 August

408
9
1.098
392
72
13
242
107
1
11
74
13
14
22
26

Tătari

181
1
1
370
-

1
304
187
372
311

-

42
-

1
33
70
23
9
15
68
1
75
7
75
529
10
270
357
136 1.295
14
585
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DINAMICA EVOLUŢIEI STRUCTURII ETNICE
A POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL TULCEA
ÎN ANII 1900 şi 1993
Structura

etnică

a populaţiei

TOT AL POPULA ŢIE
Români, aromâni, macedoromâni
Ruşi lipoveni
Ucraineni
Turci
Rromi
Greci
Maghiari
Tătari

Germani
Bulgari
Evrei
Armeni
Sârbi
Polonezi
Alte naţionalităţi

Număr

locuitori

Anul 1900

Anul 1993

123.511
45.223

270.997
240.314
20.434
3.847
3.390
1.363
764
176
174
135
127
46
36
18
13
160

25.234
4.396
1.578
4.248
269
2.489
4.283
26.174
3.047
1.160
73
29
5.308

Pentru anul 1900, vezi M. D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-iea.
Pentru anul 1993, vezi Judeţele României, vol. I, Bucureşti, 1994, după datele
Recensământului din 7 ianuarie 1992.

286

ELEMENTUL TURC ŞI TĂTAR AŞEZAT ÎN
ORAŞELE ŞI ORĂŞELELE DOBROGEI VECHI
DUPĂ RECENSĂMÂNTUL ÎNCHEIAT DE
DIRECŢIUNEA STATISTICI DIN MINISTERUL
DE DOMENII LA 1 IANUARIE 1913*
Turci

Tătari

2.451

277

2.728

759

40

799

3. Cuzgun

35

-

35

Hârşova

853

14

867

5. Mangalia

433

145

578

6. Medgidia

312

1.574

1.886

ORAŞUL

1.

Constanţa

2.

Cernavodă

4.

7. Ostrov

57

JUDEŢUL CONSTANŢA

-

TOTAL

57

4.900

2.050

6950

1. Tulcea

601

74

675

2. Babadag

313

36

349

3. Chilia-Veche
4. Isaccea
5. Mahmudia

-

-

-

681

11

692

27

100

127

Măcin

715

-

715

7. Sulina

311

-

311

2.648

221

2.869

7.548

2.271

9.819

6.

JUDEŢUL

TULCEA

DOBROGEA

*Arbore, Alexandru, Din etnografia Dobrogei. Contribuţiuni la aşezările
tătarilor şi

turcilor în Dobrogea, Tipografia F. Gobl&Fiii,

Bucureşti,

1920
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Riturile de trecere
în comunitatea turco-tătară
(Studiu de caz: Cobadin)
Ioana Maria Cremenescu
În comunităţile tradiţionale, cele trei mari evenimente din
omului - naşterea, nunta, înmormântarea - sunt cu atât
mai mult marcate de rituri, cu cât acestea sunt mai legate de
natură. La naştere, omul ia primul contact cu natura-mamă, pe
când în momentul morţii, se contopeşte cu ea. Ceremoniile
legate de aceste trei momente decisive din viaţă sunt evenimente colective.
În cele ce urmează, vom prezenta modul în care aceste ceremonii şi rituri se desfăşoară în comunitatea turco-tătară
dobrogeană. Materialul se bazează pe cercetările de teren din
localitatea Cobadin, judeţul Constanţa.
viaţa

Localitatea Cobadin - repere istorice
Conform tradiţiei orale, Cobadinul ar fi fost locuit de turci
din perioada primelor colonizări ale Ţărilor Române de
către Imperiul Otoman. Într-un moment ulterior, acum aproximativ două sute de ani, în zonă au migrat şi s-au stabilit triburi
de tătari originari din Peninsula Crimeea, după ce aceasta fusese anexată Rusiei în 1783, în urma Păcii de la Kii<;iik-Kaynargi.
În această perioadă, Dobrogea era majoritar otomană, fiind sub
încă
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stăpânirea

Imperiului Otoman. De altfel, acelaşi gen de surse au
menţionat faptul că numele acestei localităţi ar fi fost la origine
Kop Kadin, ceea ce s-ar traduce prin „Multe fernei".1
Se pare că în urma mişcărilor de populaţie, în localitate
majoritari au rămas tătarii (cei de Crimeea sau de Krim), neînregistrându-se tătari nogay sau de altă provenienţă. Mulţi dintre turci au plecat la rudele lor din Turcia în urma Convenţiei
de emigrare a populaţiei turce din Dobrogea de la 1936, însă la
recensământul din 1992 au fost înregistraţi 664 de tătari, cu
aproape trei sute mai puţini decât la recensământul din 1977
(când au fost înregistraţi 950 de tătari). Comuna Cobadin se
împarte în trei sate: Viişoara (Ka~arnak), Negreşti (Karabaki) şi
Conacu (Beşeul).

Obiceiuri familiale

-~~~~

Am încercat să urmărim riturile de trecere ale comunităjii de
tătari crimeeni din această comună, putând astfel să trasăm nişte axe
de referinţă ale mentalităjii acestei comunităţi. Am descoperit numeroase influenje datorate minorită/ilar conlocuitoare şi majoriMJii
româneşti în desfă.şurarea acestor rituri, însă fondul musulman, sau
chiar cel preislamic, mai transpar încă în ceremoniile şi practicile rituale. Ne vom ocupa pe rând de cele trei mari treceri: naşterea, nunta
şi înmormântarea.
Naşterea

La fel ca în tradiţia românească, după naştere, atât marna,
cât şi nou-născutul sunt consideraţi a fi atât impuri pentru
comunitate, deci periculoşi, cât şi vulnerabili în faţa forţelor
malefice. Din acest motiv cei doi nu au voie să părăsească casa
timp de patruzeci de zile. Marna nu are voie să atingă fântâna
sau plantele din grădină. Pentru protecţia nou-născutului se
1 Idris Ismai!, 69 ani, Cobadin
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pune sub perna acestuia sau undeva în pat un Coran, pentru
ca „Şeytan să nu vină şi să se joace cu el", caz în care copilul
s-ar îmbolnăvi grav. Pentru aceasta se mai foloseşte o carte de
rugăciuni specială, numită Amayil. Se mai poate pune o foarfecă, pentru „a-l tăia pe Şeytan" (Şeyiani keser). El nu poate fi
lăsat singur în casă, iar hainele nu-i pot fi lăsate afară pe timpul nopţii 1.
În tradiţia islamică, dracul, numit Iblis (formă coruptă a lui
„diavolos") sau Şeytan, este unul dintre îngerii care, din cauză
că refuzase să se închine în faţa lui Adam, a fost izgonit din Rai.
După terminarea perioadei periculoase, adică după patruzeci de zile, marna şi copilul sunt spălaţi ritual, iar apa care li se
toarnă este trecută printr-un ciur. (Se crede că ciurul poate alege
şi separa toate impurităţile celor doi, aceştia putându-se apoi
reintegra în societate.) Apoi, marna trebuie să meargă în vizită
la rude, ducând cadouri acestora.
Botezul copilului este diferenţiat pe sexe. Astfel „botezul"
băieţilor (de fapt, circumcizia) se numeşte sunnet, iar cel al
fetelor poartă numele de loksa.
Ceremonia dedicată băieţilor este mai complicată, acum ea
realizându-se la spital, după naştere, în prezenţa hogei. Este şi
momentul alegerii numelui. În unele zone, se crede că niciodată
numele dat de hoge nu corespunde cu numele adevărat al
copilului. Mai exact, hogea şopteşte la urechea lui un nume, iar
când perforrnează slujba specifică, strigă un alt nume, pentru ca
nimic rău să nu-l atingă pe copil, căci relele, necunoscându-i
adevăratul nume, nu-l vor putea descoperi. Numele copilului
rămâne necunoscut chiar şi pentru părinţi şi se consideră un
adevărat pericol dacă cineva îl află şi-l rosteşte cu voce tare. Ca
şi în cazul comunităţilor tradiţionale româneşti, dacă nou-năs
cutul se naşte plăpând sau bolnav, i se dă numele unui animal
puternic, lupul, ursul sau chiar leul fiind cel mai des invocate.
Cu ocazia sunnet-ului, acasă se dă o petrecere la care participă
rudele de sex masculin ale copilului.
1 lnf. Sevim Hagicurtveli, 32 ani, Cobadin
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În cazul fetelor, ceremonia constă de fapt într-o petrecere
cu participare exclusiv feminină. Ceremonia de „botez" este performată tot de hoge, dar este mult mai modestă,
fără un ritual specific.
Am mai înregistrat credinţa în Ursitoare, trei la număr, care
vin şi proorocesc destinul copilului când mama acestuia este
însărcinată în cinci luni. Această credinţă nu este o influenţă a
culturii majoritare sau a celorlalte minorităţi dobrogene. De
fapt, tradiţiile islamice (hadith-urile) vorbesc despre aceste zâne
sau peri ce proorocesc soarta copilului.
În religia islamică predestinarea este una dintre ideile de
bază, astfel că această credinţă are o importanţă destul de mare
în mediile tradiţionale. Povestirile culese dezvoltă, în general,
motive asemănătoare cu cele din tradiţia românească, precum
oamenii care mor tineri din cauza cruzimii sorţii anunţată de
cele trei zâne ce nu pot schimba destinul hotărât cu multă
vreme înainte de naştere.
familială

Nunta
În majoritatea cazurilor pe care le-am întâlnit, nunta avusese loc prin răpirea miresei. Chiar în prezent mai pot fi înregistrate astfel de răpiri, iar diferenţa constă doar în faptul că
acum, de obicei, această răpire are loc cu consimţământul miresei, pentru a grăbi oarecum îndeplinirea ceremoniei, pe când în
trecut, răpirea putea avea loc fără consimţământul fetei.
Această formă de căsătorie constituie una dintre tradiţiile
cele mai vechi ale populaţiilor turcice. Se înregistrează astfel de
cazuri de rapt chiar în povestirile şi tradiţiile turcice de dinaintea islamizării. Dacă atunci era vorba despre fete răpite de
bărbaţi aparţinând unor triburi rivale sau aveau loc pur şi simplu din cauza unor neînţelegeri familiale, astăzi este vorba mai
degrabă despre continuarea unei tradiţii agreate de tineri. Pretextele unor asemenea căsătorii aproape că au dispărut, raptul
fiind înregistrat şi în cazul căsătoriilor mixte, unde nu poate fi
vorba despre încălcarea unor tabu-uri religioase sau despre
ruşinea suferită de familie decât într-o foarte mică măsură.
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De altfel, şi în comunitatea românească au fost înregistrate
astfel de cazuri atunci când cheltuielile pe care le presupunea o
nuntă tradiţională nu puteau fi suportate de către familiile
tinerilor ori când acestea nu cădeau de acord asupra alianţei
matrimoniale. Reminiscenţe simbolice ale căsătoriei prin rapt
s-au păstrat până în zilele noastre în desfăşurarea nunţii tradiţionale româneşti în zonele mai conservatoare, acestea concretizându-se în secvenţe cu funcţie de divertisment (legatul porţilor
la casa miresei, interpelarea mirelui, supunerea acestuia unor
probe de către rudele şi apropiaţii socrilor mici etc.).
În cazul unei răpiri, fata era dusă în casa unei rude de-a
băiatului, unde rămânea până ce avea loc ceremonia. Întoarcerea acasă era de neconceput şi ar fi fost o mare dezonoare pentru fată şi familia ei, căci în momentul răpirii fata era privită de
către întreaga comunitate drept soţia de drept a acelui băiat.
Idris Medine, din localitatea Cobadin, ne-a relatat că a fost
răpită fără consimţământul său de către actualul soţ, care o
adusese în casa fratelui său. Peste trei luni, când părinţii săi au
acceptat căsătoria, s-a făcut nunta.
Dacă nunta se desfăşura firesc, aveau mai întâi loc întâlniri
între părinţii fetei şi rudele băiatului. Astfel, la început, era trimisă o femeie în vârstă care avea sarcina să afle dacă părinţii
fetei ar fi de acord cu unirea celor doi. Dacă totul decurgea bine,
părinţii băiatului veneau în vizită la părinţii fetei, aducând cu ei
cadouri simbolice. Părinţii fetei erau avertizaţi de vizită, astfel
că şi ei se pregăteau cu anumite daruri pentru mire. Astfel,
părinţii băiatului dăruiau o boccea de pânză acoperită cu o batistă de nuntă brodată la un colţ (mendil), în care puneau grâu,
zahăr, îmbrăcăminte sau materiale pentru rochii şi un fir roşu
care simboliza legământul. În trecut, aceste daruri erau învestite cu valenţe simbolice, fiecare obiect având un anumit rol. Alimentele simbolizau promisiunea belşugului noii familii. În
prezent, se mai pun cafea, ţigări, încălţăminte şi dulciuri, aşadar
nu mai este vorba neapărat de obiecte cu valoare rituală, ci de
unele cu folosinţă practică.
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Familia miresei dăruia o cămaşă, papuci, un maieu, dulciuri. Acest ritual poartă numele de săzbirallah („înţelegerea").
Dacă darurile erau acceptate de ambele părţi, se stabilea data
logodnei (nişan), când se schimbau din nou daruri, mai ales
îmbrăcăminte, iar băiatul trebuia să-i dăruiască fetei katlama
(o prăjitură rituală). Dacă logodna se rupea, cel care rupea logodna trebuia să-i înapoieze celuilalt darurile primi tel.
Următorul pas era cununia religioasă, nikah, care avea loc
la geamie, însă, dacă mirii fugeau, se făcea acasă. Cu o seară
înainte se făcea o altă mâncare rituală, kobete, şi erau invitaţi
tineri. Avea loc o petrecere, împărţită, desigur pe sexe. Tot acum
se ţinea ceremonia numită daki la care cei prezenţi la nuntă
puneau pe o masă special aranjată cadouri pentru miri. Totuşi,
această ceremonie reprezintă probabil o influenţă externă, căci
ea nu este foarte des întâlnită şi nici foarte populară.
Naşii erau aleşi, de obicei, din partea mirelui. Petrecerea de
după nuntă era pusă tot sub semnul segregării pe sexe. Totuşi,
mirele şi mireasa aveau voie să stea împreună în anumite
momente, cum ar fi dansul din faţa casei, după întoarcerea de
la geamie. După terminarea mesei, mirii se retrăgeau.
A doua zi, petrecerea continua cu participarea rudelor
apropiate şi a prietenilor intimi ai celor două familii, însă
mireasa, datorită noului său statut, rămânea tot timpul în casă
cu celelalte femei. Acestea aduceau cadouri practice pentru
tânăra gospodină, cu precădere obiecte de uz casnic.
În ceea ce priveşte zestrea fetei, aceasta era compusă din
mobilă pentru o cameră (dormitorul), lenjerie, cuverturi, un
Coran, un ibric şi o mătură. Se crede că nu este bine dacă fata
aduce lustra şi galeria pentru perdele sau făraşul. Semnificaţia
acestor obiecte a fost pierdută în bună parte; despre făraş, spre
exemplu, se crede că, o dată adus de mireasă, va face ca belşu
gul să fie aruncat din casă. De asemenea, faptul că fata avea
sarcina de a mobila dormitorul nupţial şi de a aduce obiectele
de uz casnic face o trimitere explicită la principalele roluri
1 Inf. Seyidmola A yten, 64 de ani, Cobadin
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atribuite femeii. Multe dintre aceste interdicţii par însă a fi
invenţii recente, fără un substrat tradiţional sau religios.

Înmormântarea
În comunitatea turco-tătară, înmormântarea şi toate pomenile dedicate celui dispărut se respectă cu rigoare şi devotament.
Această secţiune a riturilor de trecere a suferit de-a lungul timpului cele mai reduse modificări şi a acceptat cele mai modeste
influenţe din partea celorlalte comunităţi minoritare din zona
Dobrogea şi din partea celei majoritare. Acest fapt nu este de
mirare, dacă privim viziunea şi atitudinea oricărei comunităţi
în faţa morţii. Este normal ca cel mai misterios şi mai înfricoşător moment din viaţa unui om să fie trăit cu intensitate de
cei rămaşi în urmă, iar toate riturile să fie respectate întocmai
pentru ca trecerea să se realizeze într-un mod armonios, asigurându-se astfel protecţia celui dispărut, concomitent cu a
celor rămaşi în viaţă.
Ceea ce este de remarcat, este faptul că indiferent dacă
defunctul are sau nu rude în viaţă, pomenile se vor organiza
întocmai de către comunitatea din care face parte, cu deosebirea
că, în cazul din urmă, vor fi ceva mai modeste.
Defunctul este înmormântat neapărat în ziua în care a
murit. Acest fapt a atras unele nemulţumiri datorită perioadei
scurte de timp dintre decesul propriu-zis şi efectuarea ceremoniei, care nu permitea constatarea cu deplină siguranţă a
morţii (cazurile de moarte clinică). Această tradiţie, care, în
pofida nemulţumirii autorităţilor, încă se mai practică se datorează cel mai probabil condiţiilor climatice în care a luat naştere
religia islamică.
Decedatul este spălat de către persoane de acelaşi sex din
afara familiei, care sunt răsplătite cu o sumă de bani. Este apoi
învelit într-un giulgiu de o lungime fixă (zece metri), indiferent
de sexul defunctului.
Există credinţa că atunci când moare o femeie, părul acesteia, despletit, trebuie să-i acopere sânii. Acesta era unul dintre
motivele invocate de femei pentru a-şi păstra pletele, atribut al
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frumuseţii. Această credinţă

are cu adevărat la bază un motiv
religios, apariţia unei femei cu sânii descoperiţi la Judecata de
Apoi fiind socotită o necuviinţă. Dacă în trecut femeile se fereau
să se tundă, în prezent, ori nu se mai ţine seama de acest aspect,
ori femeile încep să-şi lase părul lung după o anumită vârstă.
Mortului astfel învelit, i se leagă picioarele şi capul cu fâşii
din pânza de giulgiu. Legăturile se îndepărtează înainte de
îngropare. Dacă legarea picioarelor nu are aceeaşi semnificaţie
ca în cazul românilor, ci este determinată de un motiv practic,
acela că giulgiul format dintr-o pânză destul de îngustă, înfă
şurată în jurul trupului, se poate desprinde, dezlegarea are o
semnificaţie similară celei acordate de româill: eliberarea sufletului de trup pentru a putea zbura spre lumea de dincolo, căci
în credinţele legate de moarte se vorbeşte despre sufletul-pasăre
care se desprinde de învelişul lui material spre a putea trece
către celălalt tărâm.

Sicriul nu se îngroapă, deoarece este unul singur, comunitar, care se păstrează la geamia localităţii şi nu serveşte decât
pentru transportul mortului de acasă la cimitir. Sicriul este
transportat de bărbaţi, care vor participa la slujba de la cimitir,
timp în care femeile rămân acasă pentru a rosti rugăciuni specifice pentru cel dispărutl. Acest ritual are loc indiferent de sexul
celui dispărut, principala explicaţie a acestui ritual fiind lipsa de
importanţă atribuită trupului fizic.
Rugăciunile rostite acasă de către femei au rolul de a facilita
trecerea sufletului, entitatea cu adevărat importantă, de a-l ajuta
să acceadă la Rai. Tradiţia islamică vorbeşte despre această trecere ca fiind, de fapt, o probă la care sufletul este supus. Se crede
că acesta va trebui să treacă un pod subţire cât un fir de păr şi
tăios ca o lamă de cuţit, iar în mâna stângă va trebui să ţină
cartea ce consemnează toate faptele rele săvârşite în timpul vieţii. Dacă aceasta va fi grea, îl va trage în jos şi se va prăbuşi în
focul veşnic, de aceea rugăciunile femeilor au rolul de a susţine
sufletul celui dispărut în timpul acestei încercări.
1 Inf. Beynaz Hagicurtveli, 54 ani, Cobadin
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Mormântul musulman are o formă deosebită, o groapă
adâncă de trei metri la baza căreia se sapă o nişă care va adă
posti trupul defunctului.
Timp de şapte zile după îrunormântare, se vor face pomeni
pentru femei. Acestea poartă la tătari numele de tcbarckl şi
constau într-o adunare a femeilor apropiate de familia defunctului, care se vor ruga împreună cu rudele de sex feminin pentru sufletul celui dispărut. Aceste rugăciuni durează timp de
aproximativ o oră şi sunt conduse de cele mai în vârstă femei
prezente, despre care se ştie că ar cunoaşte cel mai bine rugă
ciunile. Este de consemnat faptul că unele dintre aceste femei
nu cunosc decât scrierea şi pronunţia arabă, limba în care sunt
scrise aceste rugăciuni, dar nu şi senmificaţia tuturor cuvintelor.
La pomenile pentru femei, căci există o delimitare strictă între
pomenile organizată pentru femei şi cele organizate pentru
bărbaţi, acest lucru fiind independent de sexul persoanei decedate, va participa doar reprezentantul cel mai în vârstă al unei
familii. Este o datorie socială şi morală să iei parte la astfel de
întruniri în momentul în care eşti invitat.
Prezenţa unor persoane mai tinere, indiferent de felul pomenii, nu este privită cu ochi buni, dacă nu este vorba de o rudă
a celui dispărut, deoarece există credinţa că participarea tinerelor (sau tinerilor) care nu aparţin familiei, va atrage după sine
decesul altor persoane2.
După terminarea rugăciunii, se pune masa, mai întâi pentru cele mai în vârstă persoane prezente, apoi pentru celelalte.
Se mănâncă în linişte, apoi, la terminarea mesei, toată lumea îşi
ia rămas-bun de la gazdă şi pleacă. Preparatele se servesc sub
formă de porţii aduse la masă pentru fiecare invitat. Se începe,
de obicei, cu tataraşî, se continuă cu cantik sau alte feluri de mâncare pe bază de came de vită sau oaie, acestea fiind consumate
cu ayran, apoi se servesc dulciurile însoţite de sucuri sau compot. Trebuie menţionat că felurile de mâncare servite şi ordinea
lor au suferit modificări de-a lungul timpului, mai ales din
1 lnf. Beynaz Hagicurtveli, 54 ani, Cobadin.
2

Idem
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motive economice, participarea restrictivă a invitaţilor
rămânând în linii mari aceeaşi.
Hogea nu participă la pomenile femeilor, însă aceste pomeni, fie realizate de către femei, fie de către bărbaţi, au loc în
acelaşi mod, indiferent de sexul celui dispărut. După cum s-a
remarcat mai sus, se fac pomeni pentru mort în fiecare zi timp
de şapte zile de la deces. În primele şase zile, pomenile sunt
pentru femei, iar în a şaptea, pentru bărbaţi. O pomană mai
deosebită se face în a treia zi, când „se scoate miros", adică se fac
„cocături", halva turcească şi tocăniţă de cartofi cu came (kuşbaşî)1.
Următoarea pomană se va face la 37 de zile de la deces
(otuzyedisi), când se spune că „se lasă doliul" (kara taşlama). Este
o pomană dedicată femeilor, la care „se schimbă baticurile".2
Tradiţia cere ca toate femeile din familie să nu schimbe baticul
purtat în momentul morţii până la 37 de zile, când vor da de
pomană acele batice.
Şi la această pomană se respectă acelaşi scenariu, iar felurile
de mâncare trebuie să fie în număr de şapte, incluzându-se şi
băuturile servite (băuturi răcoritoare, compot sau ayran). Această
tradiţie nu se respectă întotdeauna, felurile de mâncare putând
fi mai puţine de şapte, acest lucru datorându-se mai ales motivelor economice. În general, se serveşte tataraşî, fie sub formă
de ciorbă, fie ca tocăniţă, cantik-ul este la fel de des întâlnit în
cadrul pomenilor, ayranul este nelipsit aproape de la nici o
masă, ca şi compotul, şi, mai nou, băuturile răcoritoare cumpărate, la fel ca majoritatea dulciurilor.
O altă pomană va avea loc la 40 de zile (kîrkî). Este o pomană dedicată bărbaţilor, iar scenariul este asemănător. Participanţii vor citi rugăciuni pentru sufletul celui dispărut, dar
ceremonia prezintă anumite diferenţe. Rugăciunile sunt diferite,
iar la această pomană participă şi hogea.
Următoarea pomană are loc la 52 de zile (ellikinci). Există
credinţa la tătarii crimeeni că la această dată mortului îi cad
1 Inf. Seyidmola Ayten, 64 ani, Cobadin
2 Inf. Sevim Hagicurtveli, 32 ani, Cobadin
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nasul şi urechilel şi din acest motiv şi mâncarea care se prepară
cu această ocazie este una diferită faţă de celelalte pomeni. Un
fel de mâncare specific acestei ceremonii este tataraşî, mâncare
ce se poate prepara în două feluri: „scăzută" sau „ciorbă". În
orice caz, pastele speciale care compun acest fel de mâncare
sunt nelipsite.
După ellikinci are loc pomana de 100 de zile (yuzu).2 Aceasta
este o altă pomană dedicată bărbaţilor. Ultima pomană obligatorie este cea de un an (cîllî-tătară, yîllî-turcă).3
Am încercat aici o scurtă trecere în revistă a celor mai reprezentative momente din cadrul riturilor de trecere la comunitatea
tătară din Dobrogea, încercând astfel să stabilim coordonatele
comune ale acestei comunităţi cu majoritatea, dar căutând, totodată, să identificăm elementele specifice.
Concluzia la care am putut ajunge este că, deşi influenţele
despre care vorbeam pot fi identificate, acestea au fost asimilate
într-un mod care să permită aderarea la riturile proprii acestei
comunităţi, păstrătoare de atâtea veacuri ale unor obiceiuri
ancestrale. De altfel, caracterul migrator pe care l-a avut un timp
îndelungat viaţa triburilor de tătari i-a obligat să-şi păstreze
identitatea pentru a nu fi asimilaţi. În pofida îndepărtării de centrul din care ei îşi revendică originea, Anatolia, tătarii dobrogeni
şi-au păstrat cu mândrie şi cu obstinaţie obiceiurile străvechi,
făcând astfel posibil contactul nostru cu o populaţie tradiţională
puternică şi interesantă.

I Inf. Beynaz Hagicurtveli, 54 ani, Cobadin
2, 3 Inf. Seyidmola A yten, 64 ani, Cobadin
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