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EliteArt Galerie are drept scop promovarea artiștilor
plastici contemporani prin organizarea unor ample
proiecte culturale care expun publicului noi forme
de exprimare artistică, abordări inovatoare ale artei
moderne, precum și valori deja consacrate. Asociația
implementează proiecte în domeniul artelor vizuale, al
muzicii, precum și proiecte educaționale.
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MOSAIC: Portrayal of Diversity

MOSAIC: Portrayal of Diversity urmărește recuperarea și promovarea reperelor identitare a cinci
minorități etnice din România prin realizarea a 15 portrete ale localnicilor și documentarea scrisă a
istoriei personale și colective a fiecărei comunități. Cinci artiști și un cercetător s-au deplasat în cinci
sate identificate împreună cu partenerii proiectului astfel încât membrii comunităților minoritare să
răspundă din punct de vedere al diversității culturale: comunitatea sașilor (Bod, Brașov), a armânilor
(Pipera, Ilfov), a rușilor-lipoveni (Slava Cercheză, Tulcea), a romilor (Sintești, Ilfov) și a maghiarilor
(Ernei, Mureș) din România. Fiecare artist plastic a cules alături de cercetător mărturiile gazdelor și
ale locuitorilor, evidențe care au constituit suportul portretelor atât din punct de vedere estetic, cât
și conceptual.

Artiști:
Otilia Cadar,
Theodor Grigoraș,
Eduard Andrei Simion,
Nadejda Lungu,
Daniela Donțu-Hașcevoi
Cercetător:

Carla Schoppel
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COMUNITATEA SAȘILOR DIN BOD,
JUDEȚUL BRAȘOV

S
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așii reprezintă o etnie
germană stabilită în
sudul
și
nord-estul
Transilvaniei
la
mijlocul
secolului al XII-lea. Odată cu
dezvoltarea satelor săsești din
această regiune, Transilvania
a început să fie cunoscută sub
numele Siebenbürgen (Şapte
cetăți), făcând trimitere la cele
şapte așezări săsești: Sibiu,
Brașov, Bistrița, Mediaș, Cluj,
Sebeș și Sighișoara, centre
urbane fondate și civilizate
de sași. Risipirea în cele
șapte așezări, implicit izolarea
geografică, a determinat mai
târziu şi apariția dialectelor
în special prin adăugarea
cuvintelor maghiare, germane
sau românești în limba
săsească.

Cea dintâi formă de organizare a
sașilor a fost Biserica, lucru care
încă se simte în comunitățile
restrânse din Transilvania sau în
cele formate peste graniţe după
migrarea sașilor în Germania,
Austria sau SUA. Biserica avea
rol militar, de apărare, de unde şi
necesitatea fortificării bisericilor.
Apoi, prin rolul religios, Biserica
reprezenta centrul comunității.
De asemenea, ea funcţiona
ca refugiu, fiind şi locul pentru
păstrarea proviziilor sau locul
în care erau judecate anual
faptele celor din comunitate
(Richtag, Sittag). Tot ca o
formă de organizare, au apărut
Vecinătățile
(Nachbarschaft).
După confirmarea tinerilor,
adică la vârsta de 14 ani, băieții
intrau întâi într-un soi de frății
(Bruderschaft), iar fetele intrau

în Schwesterschaft. Datorită
apartenenței la aceste grupuri,
tinerii participau la diverse
activități care implicau și
gospodăriile. De pildă, ei făceau
curățenie în curtea parohială
sau îngrijeau vârstnicii, bolnavii
şi orfanii din comunitate. După
terminarea armatei, băieţii se
căsătoreau și deveau membri
ai vecinătăților, unde învățau
și meserii. Tânăra căsătorită
devenea membră a vecinătăţii
soțului.
Aceste
vecinătăţi
erau stabilite în general prin
organizarea familiilor care
locuiau pe aceeași stradă sau
pe străzile din proximitate, un
sat putând avea până la 13
vecinătăți.

Vecinătățile, ca instituție organizațională, promovau ajutorul și solidaritatea între localnici și defineau
sau sedimentau relațiile sociale, valorile și identitatea etniei. Membrii unei vecinătăți deveneau
o familie care participa inclusiv la construirea caselor din respectiva vecinătate. De asemenea,
în cadrul lor activau fanfare cu care saşii participau la evenimentele importante precum nunta,
funeraliile, balurile sau sărbătorile religioase, iar magistratul sau primarul erau responsabili pentru
achiziţionarea instrumentelor necesare fanfarei. Atunci când aveau de comunicat un mesaj, membrii
unei vecinătăţi foloseau Nachbarzeichen, o plăcuță din lemn pe care era scris mesajul, iar această
plăcuță circula din familie în familie până când toată lumea era informată.

Saşii de azi
Sașii pe care i-am vizitat cu prilejul primei ediții a proiectului Mosaic: Portayal of Diversity au fost
cei din Bod, Județul Brașov. Brașov a fost deosebit de important în ceea ce privește evoluția
demografică a sașilor transilvăneni în secolul XX, dar populaţia de aici a suferit o mare scădere din
cauza exodului lor. Bod a fost colonizat de sași în 1211, iar din cauza incendierii de către tătari în
1241, aceştia l-au numit Brenndorf (Satul Ars). Am găsit un Bod pustiit în ceea ce priveşte existenţa
localnicilor de etnie săsească, în schimb am cunoscut câţiva saşi bodeni întorşi în satul natal pentru
a participa la celebrarea a 650 de ani de la prima atestare documentară a Bodului. Astăzi, Bod nu
este nici al saşilor bătrâni, nici al celor tineri. Numai vreo 60 de saşi au mai rămas aici, iar tradiţiile
şi obiceiurile sunt perpetuate graţie puţinilor localnici de etnie activi şi datorită saşilor care în fiecare
vară se întorc aici cu prilejul sărbătorilor şi al concediilor în care mai pot schimba poveşti despre
trecutul şi prezentul lor.
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Manfred Copony este membrul cel mai activ în
comunitatea bodenilor, iar el ne-a fost şi gazdă,
şi ghid. În Bod, el organizează evenimente
precum Blumenfest, Brenndörfer Martinsfest, iar
în anul 2007 a găzduit în şura sa inclusiv o piesă
de teatru, prin proiectul Cultură’n Şură. În 2009 a
devenit curatorul Bisericii Evanghelice din Bod.
A fost şi el plecat, la începutul anilor ’90, în
Germania, însă locurile natale l-au determinat
să îşi dorească mai degrabă să se întoarcă în
România decât să încerce să se acomodeze cu
adevărat în Germania. În România lucrase ca
ospătar şi ca bucătar în Braşov, dar şi sezonier,
vara, pe litoral. Aceste meserii i-au folosit şi
atunci când s-a mutat în Leimen, după care a
fost o perioadă asistent social la un spital de boli
nervoase. Doisprezece ani mai târziu, Manfred
s-a întors în România, în prezent lucrând la
Forumul Superior. A închiriat fosta casă parohială
a Bodului, din care ultimul preot a plecat în ’92
6 sau ’93, asemenea ultimilor saşi de aici. Manfred

a transformat fosta casă parohială într-o casă de
oaspeţi-muzeu, precum și într-un loc de întâlnire,
în special cu prilejul evenimentelor cu specific
săsesc organizate de el.
Muzeul creat în casă şi în şură este un mod
de a pătrunde în atmosfera de odinioară a
caselor săseşti. Casei parohiale i-a fost păstrată
arhitectura. În ciuda renovărilor datorate vânzării
vechilor case săseşti unor proprietari pentru care
tradiţia nu reprezintă ceva necesar, casele de pe
strada Tudor Vladimirescu sunt înşiruite la front
de stradă. În sat, urbanizarea a adus deja două
farmacii şi un minimarket, dar casa parohială
cu nouă ferestre la stradă, cu obloane, situată
lângă biserică şi postul poliţiei, păstrează mult
din imaginea Bodului de odinioară.
În casă, Manfred a reconstituit interiorul săsesc,
dând cu adevărat senzaţia unui muzeu, însă a
unuia în care nu te desparte de obiectele expuse
niciun cordon sau vreo vitrină. Numai unele
dintre piese, din cele foarte vechi, sunt păstrate

după vitrine sau pe manechine, restul obiectelor
dând impresia că sunt gata pentru utilizare. Aici
întâlnim mobilierul pictat în stil săsesc, cu motive
folclorice, astrale, vegetale, avimorfe şi zoomorfe:

Piesele de uz casnic sau de uz meşteşugăresc
fac şi ele parte din acest decor. Pe masă se
află vesela în care Manfred încă mai serveşte
hencleşul, un desert tradițional pe care l-am
încercat și noi. Lada de zestre spune povestea
măritişului, a regulilor şi a documentelor păstrate
de vecinătăţi, precum şi a bucatelor care se
păstrau uneori sub lemnul pictat al capacului.
Portul, acest instrument de exprimare a
identităţii etniei, ne-a scos la iveală costumele
bogate în broderii, cu motive florale, amintind de
evenimentele importante la care erau purtate.
În fiecare broderie se simte atenţia saşilor şi
dragostea pentru frumos, atenţia pentru valoarea
estetică a obiectelor cu care îşi înfrumuseţau
casa şi viaţa. Şi în tot acest interior reprodus,
am regăsit şi fotografii cu saşii de demult, de
la ceremonia de confirmare, de la nuntă samd.
Într-o altă încăpere am găsit vechea capelă,
cu scaunele înşiruite spre tablă, lângă cărțile
religioase, fiind pregătită parcă pentru o slujbă.

cuierul, laviţa, dulapul, leagănul. Tot aici sunt și
ceramica și ţesăturile (păretar, ştergar, etc) cu
motive decorative asemenea celor pictate pe
piesele de mobilier.
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Curtea este generoasă şi beneficiază de o
grădină în care Manfred îngrijeşte câțiva iepuri,
găini şi gâşte. În sezoanele prielnice, vine aici
după serviciul din Braşov şi are grijă de pomii
fructiferi (vişini, meri, pruni, corcoduşi) şi de
legumele din grădină (sfeclă, porumb, dovlecei,
roşii etc). Parte din recoltă e folosită pentru
prepararea reţetelor moştenite. Cositul, culesul
şi alte astfel de activităţi întreprinse de Manfred
sunt tocmai cele pe care le făceau saşii de
odinioară, numai că acum se desfăşoară fără
ajutorul vecinătăţilor. Atât cât poate, în Bod
fiecare îşi îngrijeşte astăzi propriul teren. În
curte am găsit un leagăn pe care l-am folosit,
chiar dacă era acolo de pe vremea confirmării
lui Manfred, adică a fost folosit de mulţi alţi
copii, cu mult înainte ca eu să mă nasc. Un fost
cărucior pentru copii, acum umplut cu ghivece
cu flori, precum şi piticii de grădină, distribuiţi
pe ici-colo, sunt pictate manual de Manfred. În
privinţa renovărilor, numai unele dintre uşi au

fost schimbate, tot cu unele din lemn, dar pictate
cu motive tradiţionale şi cu fleur du lys, stema
veche a Ţării Bârsei. Aici, alegerea practică sau
costisitoare nu a fost prioritară, motiv pentru
care ferestrele casei sunt cele tradiţionale, nu
geamurile termopan, iar noul a fost integrat mult
prea subtil în urma acestor renovări. Inclusiv
ţigla a fost schimbată una câte una atunci când
a fost nevoie, bineînţeles, tot în lipsa ajutorului
unei vecinătăţi.

Biserica este un element central și acum,
nu doar fiindcă în jurul ei se întind primăria,
școala, casa parohială, întreg satul. Din păcate,
depopularea a determinat și părăsirea bisericilor,
iar în patrimoniul UNESCO numai şapte biserici
fortificate din Transilvania au fost incluse. Biserica
din Bod a fost restaurată de saşii din Bod şi de
Asociaţia Saşilor din Bod stabiliţi în Germania, al
cărei preşedinte este Siegbert Bruss. Astfel s-a
dovedit din nou unitatea care leagă comunitatea
8 săsească şi care a determinat conservarea unui

monument arhitectural faţă de care instituţiile
româneşti nu au niciun inters, acestea fiind
simple construcţii pierdute printre numeroasele
clădiri de patrimoniu lăsate în paragină, să
se prăbuşească. Asociaţiile, organizaţiile sau
comunităţile care s-au format în Germania
după plecarea saşilor au perpetuat importanţa
obiceiurilor, iar sărbătorirea lor îi face pe toţi să
se simtă acasă, profund legaţi de Transilvania
strămoşilor lor.

Cu ocazia acestei veniri a saşilor la Bod am
cunoscut şi un bodean fost coleg de şcoală şi
prieten al lui Manfred care a lucrat o vreme la
o uzină din Braşov şi care a plecat demult în
Germania. El nu s-ar mai întoarce în Bod altfel
decât cu ocazia concediilor, toată viaţa lui fiind
deja cu totul mutată de aici. Mi-a povestit că nici
în Germania nu se păstrează tradiţiile decât cu
efort, iar dialectul săsesc, fiind atât de complex
şi variat, se pierde şi el din cauză că nu mai este
atât de mult folosit.

La aproape trei decenii de când au plecat din
România, saşii reuşesc să organizeze și să
participe la evenimente, să celebreze spiritul
săsesc împreună, cu ocazia sărbătorilor
religioase sau a carnavalurilor. Toate acestea îi
păstrează uniţi şi conectaţi la tradiţii. Cu ocazia
sărbătoririi a 650 de atestare documentară a
Bodului, biserica a fost deschisă. Altfel, aici nu
se mai ţin slujbe săptămânal, fiind încă în proces
de reabilitare. Biserica a trecut prin foarte multe
evenimente nefaste, incluzând bătăliile Evului
Mediu, cutremure și incendii. În 1310, în acest
loc a fost ridicată o bazilică romană. Apoi, un
cutremur din 1790 a determinat demolarea
ulterioară a turnului cu clopotniţă şi ridicarea
altuia. După un alt cutremur, în 1802, biserica

a fost reconstruită, de data aceasta în stil
neoclasic. În 1977, cutremurul a afectat din
nou biserica, iar în 1990 a urmat un altul, când
deja cei mai mulţi dintre saşi plecaseră din ţară,
lăsând goale băncile din biserica acum pustiită.
Am vizitat o biserică deloc opulentă, după cum e
obiceiul celor evanghelice. Cu un pian şi o orgă
stricată, fiind încă în curs de recondiţionare, dar
cu un altar deosebit şi un tavan asemenea, de
unde ochiul Duhului Sfânt priveşte spre sală.
Câteva covoare puse pe perete amintesc de
un obicei vechi, acela de a dărui la funeralii un
covor brodat cu datele naşterii şi ale morţii acelei
persoane. De la renovarea din 2013, biserica
s-a bucurat acum de câţiva enoriaşi printre care
în jur de 50 de saşi sosiţi special pentru această
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ocazie în Bod. La ceremonia de atestare documentară au deschis festivitatea preotul Peter Klein,
primarul Bodului, Sergiu Arsene şi viceprimarul Bodului care a citit un mesaj din partea preşedintelui
Asociaţiei Sașilor în Bod, Siegbert Bruss. Preotul a vorbit despre păstrarea tradiţiei, primarul despre
o actualizare, o punere în practică a tradiţiilor cunoscute. Am avut parte de un moment muzical
suținut de Domnica și Dan Pepelea, pian şi vioară, cu compoziţii clasice.
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În cele cinci zile de rezidenţă am perceput Bodul ca pe o patrie, nu doar pentru cei care au fost aici,
ci şi pentru cei din prezent şi pentru cei ce vor veni.
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COMUNITATEA ROMILOR DIN SINTEŞTI,
JUDEȚUL ILFOV

I

storia romilor a fost reconstituită târziu, în
lipsa unor evidențe scrise. Această etnie și-a
conservat cel mai bine tradițiile și obiceiurile
prin cultura orală, iar elementele de istorie nu
s-au păstrat decât foarte puțin, în grupuri destul
de restrânse, dat fiind faptul că romii au migrat
foarte mult, nelăsând în urma lor nimic scris.
Totuși, la nivel de fizionomie și de particularități
lingvistice, originea lor a fost atribuită popoarelor
indiene, cea mai puternică teorie fiind aceea că
romii au plecat din India în urmă cu 1000 de ani.
Pentru că au fost nomazi, ei au influențat și au

fost influențați de locurile prin care au trecut, mai
ales de persani și armeni, însă tocmai această
trecere a lor prin lume și flexibilitatea mobilizării
lor a asigurat conservarea tradițiilor lor vreme
îndelungată, romii păstrându-și astfel foarte bine
identitatea. Breslele le-au asigurat oarecare
avantaje economice și sociale, alteori tocmai
acest mod de viață i-a supus discriminării altor
popoare. În cele din urmă, sedentarizându-se
în special în Europa, unde meșteșugul lor avea
căutare, romii au rămas să își continue meseriile
în interiorul breslei de care aparțineau.

Port. Neamuri și Ocupații
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Portul romilor este poate elementul cel mai păstrat
dintre toate tradițiile, însă asta atrage deseori
oprobiul populației majoritate care discriminează
tocmai un element definitoriu pentru o cultură
etnică tradițională. În cazul romilor, purtarea
hainelor tradiționale este deosebit de importantă
și în jurul acestui lucru sunt dezvoltate numeroase
credințe sau superstiții. În cazul bărbaților,
îmbrăcămintea variază în funcție de neamul din
care aceștia fac parte, astfel că unii poartă haine
elegante precum costumul, iar alții poartă pălării

cu boruri mari și mustață lungă etc. Femeile însă
au aproximativ același port, cu fuste și șorțuri
colorate cu imprimeuri florale, lungi pentru a
nu li se vedea picioarele, iar părul este lung și
împletit, uneori cu funde sau panglici inserate.
Numai femeile măritate poartă batic, în semn de
respect în fața lui Dumnezeu și pentru a aduce
cinste bărbatului. Diferențele la nivel de neam,
în ceea ce privește portul, se referă mai degrabă
la materialele și culorile purtate decât la piesele
care îl compun.

Ocupațiile romilor sunt strâns legate de neamul
din care fac parte, dar multe dintre ele au dispărut
sau sunt pe cale de a dispărea, atât din cauza
sedentarizării, cât și din cauza cererii tot mai mici
pentru produsele lor. Meseria este moștenită și
practicată din tată în fiu, femeile obișnuind să
se ocupe de copii pe lângă casă sau să practice
meserii ca ghicitul, femeile rome fiind considerate
adesea ca fiind înzestrate cu puteri magice și
vindecătoare. Cu toate acestea, ghicitul nu era
practicat în interiorul comunității deoarece romii
știau să se protejeze singuri de boală, de deochi,
de ghinion și alte rele cu ajutorul a nenumărate
superstiții care le ghidează viața de la cele
mai mărunte activități până la evenimentele
importante ca nașterea, căsătoria și moartea.
La baza celor mai multe ocupații ale romilor se
află prelucrarea metalului. Căldărarii prelucrează
alama și realizează diverse obiecte. Gaborii
realizează jgheaburi și burlane, iar spoitorii
cositoresc. Bijutierii prelucrează argint din
care făceau odinioară numeroase bijuterii sau
tacâmuri. Alții prelucrează lemnul, fiind neam
de butnari și covătari. Lingurarii au ca ocupație
lingurăritul, corfarii împletesc corfe, alții se ocupă
cu lădăritul, făcând mobilier. Fusăritul e realizat
de fusari, alții prelucrează părul animalelor
pentru a face pensule sau prelucrează osul
pentru mânere, nasturi sau piepteni, aceștia
fiind cocalarii. De asemenea, negustorii de cai,
foarte răspândiți cândva în Transilvania, erau
geambașii, iar gaborii sunt cei care făceau comerț
cu covoare, dar astăzi ei se ocupă mai degrabă
cu comerțul de haine sau alte piese textile mai
căutate.
Mulți dintre meșteșugarii numiți fie nu își mai
practică meseriile, fie le-au adaptat timpurilor
prezente. Nici cărămidarii sau ursarii nu prea
își mai practică meseria, cei din urmă având
demult un rol important în locurile prin care
treceau fiindcă ritualurile executate protejau
sau vindecau de deochi, farmece sau boală. În
principal, din cauza legilor și politicilor cu privire
la drepturile animalelor, ei nu își mai practică
meseria. Lăutarii, în schimb, activează cel mai
mult în prezent, dobândindu-și un statut social
și financiar apreciat. Chiar și așa, în multe
dintre neamurile de romi, lăutarii sunt criticați
fiindcă au fost mai degrabă descurcăreți decât
tradiționali, iar atunci când romii au ieșit de sub
robie, lăutarii au rămas pe lângă casele boierilor
alături de bijutieri, practicând meseria acolo,

ignorând astfel drama robiei și obiceiurile ce țin
de practicarea meșteșugului în propria vatră și
în interiorul neamului specific. Lăutarii au fost
cel mai ușor asimilați. De asemenea, pentru că
aceste neamuri au continuat să își facă meseria
în aceleași condiții chiar și după dezrobire, ele
și-au pierdut primele tradițiile, românizându-se
îndeajuns, fiind astfel criticați și pentru acest
lucru de către neamurile de romi.
Numai căldărarii, rudarii, vătrașii, spoitorii,
mătăsarii, ursarii, gaborii, florarii și cărămidarii
fac parte din categoria romilor care încă se
consideră parte din neamuri. Neamurile rămân
totuși ierarhizate asemenea castelor și în ciuda
schimbărilor sociale sau economice, acestea
încă mai funcționează, chiar dacă nu atât de
13
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Romii astăzi

Pe teritoriul țării trăiesc peste 40 de neamuri de
romi, ei deosebindu-se nu numai prin ocupații, ci
și prin tradiții. În funcție de localizarea geografică,
specificul cultural variază, motiv pentru care
cultura romă se bucură de o diversitate care ar
trebui explorată parcurgând fiecare localitate în
care trăiesc familii de etnie romă.
Rezidența noastră s-a desfășurat în Sinteşti, un
sat din județul Ilfov care a căpătat vizibilitate la
nivel naţional din cauza prejudecăţilor perpetuate
asupra etniei. Numeroase razii făcute în acest
sat închis au popularizat Sinteştiul drept paradis
al evaziunii fiscale şi cam atât. Noi ne-am dorit să
descoperim singuri cum este acest microunivers,
considerând că prejudecățile sunt perpetuate
atât dinspre români, cât și dinspre romi, dată
fiind lipsa de comunicare interetnică și prezența
conflictelor mediatizate dintre cele două etnii.
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Am perceput Sinteştiul ca pe o nouă ţară, un spațiu
cu totul separat de restul judeţului, cu graniţe pe
care cineva din afară le trece cu greu fiindcă de
ambele părţi ale judeţului există prejudecăţi. Nu
am perceput în această distanță ceva negativ, ba

din contră. Părea că aici tradiţiile sunt atât de
vii încât dacă această comunitate de romi ar fi
mixtă, alături sau în interiorul altei comunități, de
români, aşa cum se întâmplă în alte oraşe din
ţară, am fi găsit romi mai puţin tradiționali. Asta
ar fi însemnat că ne-am fi putut îndepărta de
şansele unei portretizări potrivite. Se cuvenea
să descoperim modul în care trăiesc oamenii de
aici, în sânul tradiţiilor şi al obiceiurilor atât de
importante pe care le-au conservat de-a lungul
a sute de ani.
Satul e împărţit clar între o zonă aparent săracă
şi una înstărită, iar acest lucru e evident chiar
și numai prin analizarea caselor. Pe o parte şi
alta a drumului sunt casele cu câteva etaje şi cu
pagode, în timp ce pe restul străzilor, înguste și
neasfaltate asemenea vechilor ulițe, am găsit
casele mici, dar cu curţi generoase, în care
localnicii roiesc de la unul la altul, povestind la
umbra vreunui copac din curte. Câini și găini
circulau prin împrejurimi printre copiii care se
jucau întruna cu câte ceva în timp ce ne priveau
curioși.

Chiar şi casele modeste au mici pagode fiindcă
aşa arată o casă frumoasă la romi, iar asta nu
pentru a face vizibil statutul financiar al familiei,
ci fiindcă pagodele seamănă cu turlele bisericilor
şi amintesc astfel în permanență de credinţa
puternică a romilor în voia lui Dumnezeu. Datorită
asemănării cu turlele bisericilor, romii consideră
că în felul acesta Dumnezeu nu va uita să le
apere de ghinion casa. Orice asemănare cu
arhitectura Estului pare aici întâmplătoare. Multe
dintre alegerile estetice ale romilor sunt lăsate în
voia impersonalului se: aşa se face la noi. Ei nu
raţionalizează alegerile estetice, nu au nevoie să
îşi explice de ce astfel de lucruri se fac într-un
fel, nu în altul, tocmai fiindcă gândirea magică
organizează cel mai mult viaţa lor. Aici, credința
în destin este puternică, iar oamenii fac tot ce le
stă în putință pentru a atrage binele și pentru a
se feri de rău.
Astăzi, deşi majoritatea femeilor rome din sat
erau îmbrăcate tradițional, a fost evidentă
diferența dintre generații, exprimată mai ales prin
diferențele vestimentare. Femeile tinere purtau
fuste lungi, însă nu pe cele tradiționale, înflorate.
În loc de batic, femeile tinere măritate purtau

eventual bentiţe, lăsând vederii mare parte din
părul neîmpletit. Oricât de dezaprobatori ar fi
fost cei mai în vârstă cu privire la vestimentația
tinerilor, a părut că toți s-au resemnat în ceea ce
privește obligația respectării acestei tradiții.
Din punct de vedere fizic, mulţi dintre ei se
consideră asemănători cu indienii de azi.
Sedentarizarea romilor în părţile slave ale
continentului au adus şi alte trăsături fizice,
toate fiind perpetuate apoi în mijlocul castei sau
al breslei din care fac parte. Cu toate acestea,
similaritățile lingvistice, fizice sau de port sunt
recunoscute de romii de aici.
Familia pe care am vizitat-o în Sintești este o
familie de căldărari, ultimul neam de romi care
au fost sedentarizaţi şi care şi-au adaptat,
asemenea altor bresle, instrumentele şi
produsele lucrate. Căldărarii sunt răspândiți în
special în Ardeal și în Oltenia, dar nu îşi mai
permit să plece cu alambicuri şi oale, în primul
rând din cauza cererii mici din ultimii ani, apoi
din cauza sedentarizării care îi ține mai mult pe
lângă vatră. Drept urmare, nu mai pleacă cu
cortul decât în împrejurimi şi pentru perioade
foarte scurte.
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Domnul Stănică, cel care ne-a primit
călduros alături de familie, a lucrat demult la
Semănătoarea, fosta fabrică producătoare de
mașini agricole din România. Ne-a povestit
despre cele aproximativ 41 de dialecte ale
romilor, despre port și sedentarizare, fiind
interesat în același timp de activitățile noastre
și de procesul creativ al artistului alături de
care l-am vizitat. Artistul i-a schițat un portret
care a fost plimbat apoi din mână în mână,
stârnind interesul sau râsul gazdelor noastre.
Sedentarizarea a început în special odată cu
necesitatea întocmirii actelor. Romii care migrau
au fost declarați în localitățile în care se aflau în
acel moment și au rămas pe cât posibil în acele
regiuni. Acum, romii nu mai migrează din cauza
graniţelor închise şi din cauză că nu reuşesc să
vândă în timpul călătoriilor suficient cât să aibă
un profit acceptabil traiului. Nici în Sintești nu
se mai practică plecatul cu cortul altfel decât

în împrejurimi. În plus, meseria practicată de
căldărarii de azi din Sintești presupune tot
prelucrarea metalului, dar se asemănă mai
degrabă cu meșteșugul spoitorilor, al xanotarilor,
fiindcă ei cumpără maşini casate şi apoi
recuperează din acestea metalele feroase pe
care le vând mai departe.

În gospodărie locuiau și nurorile, acesta fiind
obiceiul, ca băiatul familiei, în momentul în
care se căsătorește, să își aducă soția în casa
părintească. În felul acesta, nurorile și soacra
participă la treburile din gospodărie împreună și
îi învață pe copii meserii. Fiii învață de la tată,
16 iar fetele învață să aibă grijă de casă și să își

coasă fuste și șorțuri. Fiecare copil reprezintă
un dar de la Dumnezeu, motiv pentru care
romii își înconjoară lumea cu ei. Baba m-a poftit
în casă și mi-a arătat rând pe rând fustele și
șorțurile încrețite și colorate pe care și le-a cusut
singură. Cele mai multe erau roșii, o culoare
a norocului, care protejează de deochi și care

Familia este foarte importantă în Sintești, la fel
cum este în oricare comunitate de romi, însuși
nucleul gospodăriei. Pentru că bărbatul este
stâlpul familiei, el ne-a întâmpinat și ne-a ascultat
poveștile, răspunzând în tihnă întrebărilor
noastre. În tot acest timp, familia sa numeroasă,
cu trei generații care și-au transmis nu doar
frumusețea, ci și curiozitatea și căldura față de
oaspeți, ne-a primit ca pe niște drumeți aflați în
explorare pentru ca de-a lungul orelor petrecute
împreună să avem senzația că ne-am cunoscut
atât de bine.

se regăsește și în alte accesorii. Salbele și
bănuții cusuți de fuste au fost înlocuite de alte
brizbrizuri colorate cu influențe occidentale. Fiul
domnului Stănică ne-a povestit că a încercat
să lucreze în străinătate pentru familie, dar s-a
întors, simțind că acolo nu se poate acomoda,
traiul fiind greu, iar un loc de muncă potrivit la
fel de greu de găsit. Fiecare bărbat își practică
aici meseria învățată, așa cum poate, iar ceea
ce câștigă este transformat în galben, moneda
romilor. Dacă odinioară bijuteriile reprezentau
averea romilor și erau purtate peste tot unde
migrau, azi galbenii nu mai sunt nici cusuți de
haine, nici transformați în bijuterii, rămânând o
avere pe care numai bătrânul din gospodărie
o administrează. De asemenea, bogăția unei
familii poate fi evaluată prin casele impozante,
potrivit numărului de camere și al interioarelor
decorate. Un rom cu statut financiar are și statut
social, fiind apreciat în vatră pentru asta.
Am aflat o mulţime de superstiţii vechi, dar
care au și fost adaptate prezentului. De pildă,
femeile măritate nu trec peste un cablu întins,
ci îl ridică şi trec pe sub el. Superstiţia are la
bază ideea tradițională cu privire la impuritatea
femeii, deci posibilitatea ca aceasta să
influenţeze calitatea apei sau să aducă ghinion.
Importanţa furtunului prin care trece apa s-a
transferat asupra oricăui cablu sau fir, astfel
că femeile de aici chiar şi astăzi ţin cont de
această superstiţie. De asemenea, găina care
iese din curte este considerată impură şi nu
mai este, prin urmare, bună de tăiat. Norocul și
ghinionul, puritatea și necinstea, toate temele
care se întâlnesc în legendele și în poveștile
spuse de bătrâni reprezintă adevăruri care nu
trebuie ignorate. Fiecare vatră pare plasată
în centrul lumii, unde cerul și pământul se
întâlnesc. Conceptele asociate cu axis mundi,
precum timpul sacru și spațiul sacru aici se
resimt foarte mult. Pe durata rezidenței am
perceput întreaga experiență ca fiind una
sacră, în care am avut prilejul să cred din nou
în magic și fabulos.
Romii din Sintești sunt în continuare
înrădăcinați, cu o identitate sacră. Aici se
întăresc legăturile cu comunitatea. Lipsa de
interacțiune puternică cu exteriorul, deci cu cei
din afara familiei sau din proximitatea ei, chiar
dacă tinde să dezvolte atitudinile discriminatorii
de ambele părți, reușește și să conserve aceste
tradiții și credințe.
17
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COMUNITATEA MAGHIARILOR DIN
ERNEI, JUDEȚUL MUREȘ

M

aghiarii au început să migreze în secolul al X-lea și au fost sedentarizați în Transilvania,
unde au trăit alături de români, ajungând ca până în secolul al XVIII-lea să reprezinte alături
de sași și secui o treime din populația Transilvaniei. În prezent sunt cea mai numeroasă
minoritate etnică din România, conform recensământului din 2011 maghiarii fiind în procent de 6,1%
din populația țării.

Maghiarii astăzi
Am vizitat Ernei, Județul Mureș, un
sat aflat la câțiva kilometri de Târgu
Mureș, oraș în care se află cea mai
mare comunitate maghiară. Ernei încă
este la nivel administrativ un sat și deși
are canalizare, străzi asfaltate și este
traversat de un drum național, localnicii
nu vor ca Ernei să devină oraș.
Gazda noastră a fost domnul Markos
Pál, fost bucătar la Continental Târgu
Mureș, în prezent proprietarul unui
mic bar și al unei pensiuni din Ernei.
Soția lui a lucrat o vreme ca ospătar și
a asamblat la o mică fabrică fiare de
călcat. Pentru că gastronomia a fost
ceea ce i-a marcat cariera, Pál ne-a
gătit rețete tradiționale încă din prima
seară petrecută în Ernei, dar am ratat
totuși supa de pasăre pe care o prepară
numai duminica, după tradiție, dintr-o
găină proaspăt tăiată. În schimb, ne-a
plimbat prin împrejurimi, inclusiv la
binecunoscuta țuicărie din Glodeni și
în satele de lângă Ernei, printre care
Dumbrăvioara și Sângeru de Pădure.
În fiecare an, Pál găzduiește tabăra de pictură
Lacul Verde, având expuse în interiorul pensiunii
câteva dintre rezultatele taberelor de creație,
lucrări ce aparțin unor artiști plastici consacrați.
Tocmai la plecarea noastră se pregătea pentru
o nouă ediție a taberei. Tudor Meiloiu, Alexandra
Meiloiu, Doina Moisescu, Ioana Crăciun, Mihai
Florin, Cornelia Gerlan, Teodor Vișan, Constanța
Vișan, Simona Pascale și Cristian Pascale, Andra
Predescu, Marta Deleanu, Luminița Mosorescu,
Gheorghe Mosorescu, Lucian Bichișan, Maria
18 Mera, Rodica Pop, Rodica Vescan, Kulcsar

Erzsebet, Zsuzsana Veres, Cristina Petria, Klara
Balazs Pădurean și Cristina Balazs sunt numai
câțiva dintre artiștii care au participat în tabere.
Limba maghiară este vorbită peste tot. Am întâlnit
tineri care nu erau fluenți în limba română la nivel
conversațional, dar aceștia erau în număr redus.
Tinerii din Ernei au emigrat cu ani în urmă și se
mai întorc uneori pentru a construi sau pentru
a renova casele părintești cu banii câștigați în
afara țării.

Una dintre persoanele cunoscute în rezidență
a fost István D. Berekméri, un fost profesor de
istorie în vârstă de 72 de ani care ne-a plimbat
prin istoria Transilvaniei de la familia nobiliară
Teleki până în prezent, fără a omite să ne
povestească despre copilăria lui și diferențele
dintre cum era și cum este astăzi realitatea
tradițiilor. Bunicul lui István a terminat 7 clase,
a fost ales contabil al cooperativei de credit
Furnica în 1920 și acolo a lucrat până în ‘48,
când cooperativa a fost desființată. Bunicul
său și-a scris memoriile sub forma unui jurnal
deosebit, din care nepotul a putut afla despre
cele mai mărunte activități din viața de zi
cu zi a bunicului. Ne-a povestit despre tatăl
său, un om popular și glumeț care activa în
trupe de teatru și în cor, dar și despre tatăl
de cruce sau de botez care a fost prizonier în
Germania, ales pentru muncă fizică la fel ca
într-o piață de sclavi, la aproximativ 38 ani.
Acesta a cosit, alături de alții, acolo unde nu
aveau acces automatizatele. Fiul lui István, în
prezent jurnalist la un ziar local, membru al
Asociației Culturale din Glodeni și consilier în
Consiliul Bisericesc, a publicat o monografie a
satului Glodeni. De asemenea, el scrie poezii
cu diverse ocazii, dar și pentru întâmplări de
zi cu zi, ducând mai departe dragostea tatălui
și a bunicului pentru conservarea și folosirea
talentului scriitoricesc. István consideră
că talentul este talent pentru a fi folosit în
favoarea comunității.

Port. Religie. Tradiții
Portul nu mai este un element de actualitate
la maghiarii din Ernei, nici măcar cu prilejul
sărbătorilor. Au fost trupe de dansatori care
își desfășurau spectacolele în portul popular,
însă aceștia au emigrat și astfel s-a pierdut și
această tradiție. Am putut cunoaște câteva dintre
elementele de port tradițional numai uitându-ne
la fotografiile realizate de-a lungul generațiilor
de maghiari din Ernei.
În Ernei am găsit patru biserici, însă nicio
comunitate închegată religios. Bisericile erau
de fiecare dată închise atunci când am vrut
să le vizităm. Cândva, așa cum ne-a povestit
István, tradiția bisericească a confirmării era
ceva extrem de important. Înainte de Paște,
sâmbăta și duminica, fetele realizau decorațiuni
din hârtie colorată glasată și creponată și

pregăteau batiste lucrate manual. Băieții veneau
să stropească, spuneau o poezie și primeau de
la fete ouă vopsite și batiste, ajungând ca odată
cu industrializarea băieții să primească bani sau
batiste făcute în serie.
De Crăciun, care era sărbătoarea iubirii și a
exprimării ei, oamenii cumpărau un brad pe care
îl împodobeau în tihnă. Istaván își amintește
că până la vârsta de 10 ani a crezut că îngerii
împodobesc bradul deoarece părinții decorau
bradul pe ascuns tocmai pentru a păstra
misterul și bucuria acestei credințe, în timp ce
István copilul rămânea cu bunica într-o cameră
separată pentru a spune rugăciunile și cântecele
de Crăciun menite acestei coborâri a îngerilor
în camera unde era plasat bradul. De ziua sa
onomastică, Sfântul Ștefan, oamenii veneau în
vizită și se cânta, vinul era scos din pivniță pentru 19
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oaspeți, iar cozonacii și pălinca însoțeau masa
și cântecele musafirilor. Cu alte ocazii, aveau
loc întreceri, zile sportive, Zilele Gospodarului,
aceasta din urmă fiind o sărbătoare organizată
în spiritul muncii și în spiritul cultivării spiritului
muncii. Aceste lucruri se mai întâmplau cel târziu
pe vremea părinților săi, altfel, István deja juca
fotbal în copilărie și nu în spiritul muncii.
Făcând o vizită la Târgu Mureș, am cunoscut-o
pe colecționara de artă Elisabeta David care
ne-a plimbat prin apartamentul ticsit cu tablouri.
În 1984, soții David donau din colecția lor
aproximativ 50 de lucrări, adică o treime din
colecția pe care o dețineau atunci, Muzeului
de Artă din Târgu Mureș. Alături de soțul ei,
Gheorghe David, Elisabeta David a inițiat
Tabăra Internațională Particulară de Pictură
Armonia în urma căreia peste 600 de picturi șiau găsit casă în locuința familiei David. Imediat
după revoluție, în ‘92, odată cu lansarea taberei
de pictură, colecția lor s-a mărit cu aproximativ
50 de lucrări anual, ca rezultat al taberei. De
asemenea, aceștia au donat colecții Muzeelor
de Artă din Târgu Mureș și Bistrița, precum și
Fundației Armonia.
Am găsit în casa doamnei David o mulțime de
autoportrete remarcabile realizate de artiștii
participanți în renumitele tabere, unii dintre ei
nemaifiind în viață. Am simțit în această vizită
regretul colecționarei de a fi pierdut atâția artiști,
precum și pe regretatul soț, persoane remarcabile
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în urma cărora nu au mai rămas decât portretele
și autoportretele de pe pereții casei. Într-una
dintre camere am găsit reconstruit un interior
cu valoare etnografică, cu țesături, farfurii și
diverse obiecte cioplite. Ion Muscelenu, Ion
Pacea, Viorel Mărginean, Constantin Piliuta, Ion
Sălișteanu, Aurel Ciube, Gheorghe Apostol, Paul
Sima, Gheorghe Olaru, Szecsi Andras, Balazs
Imre sunt numai câțiva dintre artiștii identificați
în tablourile din jurul nostru. În peste 40 de ani
de colecționat artă, familia David a oferit o lecție
despre generozitatea întemeietorilor de colecții.
Ceea ce am găsit în această rezidență, spre
deosebire de celelalte comunități vizitate, a
fost amintirea tradițiilor, nu actualizarea lor. Cu
excepția limbii maghiare, nu mai amintesc prea
multe despre ce înseamnă să fii etnic maghiar.
În fiecare gospodărie am găsit foișoare pline
cu flori, unde maghiarii din Ernei își primesc
oaspeții și le povestesc în fața fotografiilor
vechi de familie cum au ajuns ei aici și care
le-a fost istoria familiei. La nivel de tradiții
însă, minoritatea maghiarilor din România, cel
puțin în această zonă din Transilvania, pare
că a fost asimilată de România în așa măsură
încât numai limba și memoria localnicilor mai
sunt dovada ansamblului de aspecte culturale
maghiare specifice. Magiarii din Ernei s-au
conformat aproape cu totul grupului dominant,
iar caracteristicile sociale identitare care dădeau
forță și vizibilitate acestei etnii sunt astăzi un
ecou slab.
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COMUNITATEA ARMÂNILOR DIN PIPERA,
JUDEȚUL ILFOV

T

eritoriile din zona balcanică nu s-au bucurat de prea multe dovezi epigrafice. Ei sunt cunoscuți
ca descendenții populațiilor sud-est-europene care au fost romanizate, asemenea grecilor,
tracilor și macedonenilor sau ca descendenți ai populațiilor colonizate de romani. Armânii
au practicat transhumanța până la mijlocul secolului XX, păstoritul fiind cea dintâi ocupație a lor.
Tradițiile lor sunt împrumutate și influențate de teritoriile pe care au trăit sau pe care le-au străbătut,
dar la bază identitatea lor culturală este clar definită și păstrată.

Armânii astăzi
În România, armânii sunt între 50 000 și 100
000, cei mai mulți sedentarizați în Dobrogea. În
Pipera, Județul Ilfov, încă locuiesc numeroase
familii de armâni care încă practică, atât cât pot,
endogamia și eugenia, rămânând grupați în
comunități destul de mari și coagulate din punct
de vedere al identității etnice. Chiar dacă au
început să aibă loc și căsătorii mixte, trăsăturile
fizice și morale armâne încă se păstrează în
aceste familii.
Papu, gazda noastră, ne-a povestit despre
bunicii săi din Grecia și Albania care practicau
transhumanța. Această ocupație a armânilor de
demult a făcut din acest popor unul rezistent, care
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a călătorit și a știut să își facă un cămin oriunde
s-a dus. Viața sa a fost marcată de strămutările
familiei și ale strămoșilor, de colonizarea în
Cadrilater, el însuși ajungând în ‘44 în Drobeta
Turnu Severin pentru un an, apoi în Timișoara
pentru 5 ani. Își amintește de gospodăria cu cai,
căruță și vaci, precum și de faptul că la Piatra
Neamț a renunțat la vaci și a plecat spre Turnu
Severin după familie, așteptând sub un stejar
mare să se sfârșească bombardamentul. Părinții
săi au refuzat colectivizarea, așa că au fost
aruncați în câmp, unde au stat în bordei vreme
de 5 ani.

Nora lui Papu, Maia, ne-a arătat țesături,
fotografii de familie și iubitele peturi pe care
armânii le pregătesc cu lapte. Ea nu a trecut prin
război sau colonizare, ci numai prin revoluție,
astfel că amintirile legate de obiceiurile armâne
au fost ancorate în celebrare și evenimentele
importante ale familiei. Nepoata lui Papu ne-a
povestit despre studiile făcute în străinătate și
perspectiva de azi asupra căsătoriei, pe care nu
o mai consideră nici obligație, nici necesitate,
putându-se observa deci o modernizare și o
îndepărtare de tradiție. Așa se întâmplă în cele
mai multe cazuri în privința tinerilor care ajung
să continue studiile în defavoarea căsătoriei.
Armânii au trecut prin multe, dar nimic nu i-a
împiedicat să își conserve identitatea, nici măcar
încercările altor popoare de a-i asimila sau
demersurile de a nu-i accepta ca naționalitate.
În familia cunoscută în Pipera am putut identifica
în fotografiile de familie, chiar și în cele recente,
tradițiile încă păstrate atunci când vine vorba
despre sărbătorile religioase, obiceiuri de nuntă
și naștere.

Obiceiuri de nuntă, naștere și sărbători religioase. Portul
Hasca - Lăsata Secului
În ziua de Lăsatul Secului, prima zi a postului
Paștelui, armânii îi vizitează pe cei în vârstă
din familie, cărora le duc fructe și halva, după
care fac plecăciuni și le cer iertare, indiferent că
au greșit cu ceva, că sunt sau nu certați. Toate
acestea se întâmplă pentru ca nimeni să nu intre
în post supărat, cu resentimente sau neliniștit.
Hasca este de fapt un joc care implică legarea
unui fir și a unei bucăți de halva sau ou de un
sucitor, iar copiii trebuie să prindă bunătățile din
capătul firului fără a folosi însă mâinile. Este un
joc distractiv atât pentru copii, cât și pentru adulți.
Pentru armâni, nașterea e un rit de trecere
tainic, fără fast, pentru ca femeia să nască
cu ușurință. În jurul nașterii sunt numeroase
supertiții care asigură protecția și revitalizarea
nou născutului, iar un obicei cu rădăcini foarte
vechi cere ca în a treia zi de la nașterea copilului
să vină ursitele în vizită pentru a-i ura cele mai
bune lucruri. În ceea ce privește zestrea, se
obișnuiește ca băiatul să aducă bijuterii, iar

tatăl să ceară mâna viitoarei mirese. Conform
tradiției, băiatul trebuie să poarte ceva din aur în
buzunar, eventual o bijuterie, iar după cererea
mâinii fetei urmează logodna mică (răchia). Un
număr fără soț de bărbați stabilesc logodna
mare. Nunta durează o săptămână, iar în prima
zi rudele apropiate ale mirelului și ale miresei
sunt găzduite în casa mirilor, unde frământă
aluatul pe care sunt așezați banii ce vor ulterior
împărțiți în mod egal domnișoarelor de onoare.
În cea de a doua zi, familia și prietenii miresei
vin pentru cumpărarea miresei. Cea de a treia zi
este dedicată nunții, când mirele și mireasa au
nuntă separat. Mireasa poartă o rochie elegantă,
dar nu pe cea de mireasă. În a patra zi, mireasa
poartă rochia tradițională de mireasă, iar mirele
cu nașii îi cântă într-o cameră. În a cincea zi se
întinde masa, socrii mici și mari impart țuica în
cinstea miresei, iar când mireasa ajunge în fața
casei mirelui, tocurile ușii sunt unse cu untură
pentru protejarea casei.
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La fel ca în orice etnie, portul armânilor descrie
gusturile, valorile și elementele de ornament ale
acestei minorități. Portul tradițional armân este
rafinat, dar și practic, în funcție de evenimentele
la care acesta este purtat. Multe dintre piese erau
realizate din lână lucrată în casă, dar desăvârșite
apoi de croitori. Catifeaua și mătasea sunt
numai câteva dintre materialele de calitate cu
care se făcea negoț și care compuneau costume
frumoase la care se lucra îndelung.
Piesele de îmbrăcăminte sunt suprapuneri de
materiale și piese, printre care cămașa albă
lungă. În cazul portului femeilor, cămașa este
lungă, din bumbac, iar ornamentele din dantelă
din partea inferioară completează eleganța și
delicatețea costumului. Plisirna sau cumaşlu,
un sarafan peste care se pune şorţul, vine în
completare, iar mintanul îmbrăcat peste plisirnă
și căciula din lână plină de ornamente din argint
adăugau ținutei femeilor eleganță. Aceste
suprapuneri de haine care acoperă anumite
părți ale corpului se îmbină nu numai prin
țesătură, ci și prin decorațiuni, chiar dacă portul
bărbaților armâni era alb în întregime, în acord
cu simbolismul acestei nonculori. Hainele sunt
decorate cu găitane, dar ceea ce completează
cu adevărat costumul sunt bijuteriile, podoabele.
Batistele ornate, centurile sau brâiele din argint
sau mărgele apar atât la bărbați, cât și la femei.
Chiar și ciorapii erau ornați, mai mult sau mai
puțin, în funcție de anotimpul în care erau purtați
și ocaziilor cărora era destinată purtarea lor.

Pare că elementul cel mai important al identității
armânilor din Pipera este legat de limbă, iar asta
generează cu siguranță recunoașterea lor, deci
o legitimare din partea românilor. Dacă până
acum în România armânii au fost recunoscuți
mai degrabă datorită spiritului civilizator,
considerat moștenire națională, acum pare că
definirea identității armânilor este în acord cu
rolul lor de mesageri între alte popoare, nu în
relație cu un spirit național clar definit.
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COMUNITATEA RUȘILOR LIPOVENI DIN SLAVA CERCHEZĂ,
JUDEȚUL TULCEA

R

ușii lipovenii sunt un mic grup etnic slav, de origine rusească. În privința provenienței denumirii
lor există mai multe ipoteze, de la cea care se referă la originea apelativă (derivarea din
cuvântul rusesc lipa / tei) până la ipoteza toponimică, sacrală, antroponimică și cea etnonimică.
Primele atestări ale staroverilor sunt din 1762, mici grupuri de etnici ruși-lipoveni trăind în România
începând cu mijlocul secolului XVII, moment când a avut loc schisma bisericii ruse. Numărul estimat
al rușilor-lipoveni este de 40 000.
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Rușii lipoveni astăzi
Pentru rezidența artistică în comunitatea rușilor
lipoveni am ales Dobrogea de Nord, știind că
aici încă trăiește o importantă comunitate de
staroveri, ortodocșii de rit vechi. Păstrarea
identității rușilor lipoveni de aici se datorează
mai ales Bisericii. Slujbele religioase încă se țin
în slavonă, scrierea este tot în slavonă, iar limba
vorbită este rusa veche, chiar dacă de-a lungul
timpului au fost introduse și cuvinte de origine
română sau ucraineană, ca reacție a influențelor.
În Slava Cercheză am întâlnit gospodăriile
tradiționale, cu gardurile albastre, cu ferestrele și

ușile decorate cu aceleași nuanțe, observânduse atenția rușilor lipoveni pentru estetica
gospodăriilor. În port, în arhitectura caselor,
peste tot se simte influența slav-orientală, iar
ospitalitatea și arta culinară a rușilor lipoveni din
Slava Cercheză ne-a convins că satul împădurit
de tei din județul Tulcea e un loc în care vom
reveni. Pe cât de separat pare satul Slava
Cercheză de alte localități, pe atât de deschis
este față de turiști, față de cei care le traversează
satul sau care le trec pragul casei.

Obiceiuri și sărbători. Portul
Din punct de vedere al spiritului religios, există un
fanatism înnăscut, cum le place rușilor lipoveni
să glumească. În jurul sărbătorilor se petrece
mare parte din viața lor. Fără spovedanie nu
are lor înmormântarea, fără a respecta legea
părinților oricine e blestemat, dar niciuna dintre
acestea nu se întâmplă pentru că rușii lipoveni
sunt profund atașați de obiceiurile transmise
din strămoși, iar sărbătorile religioase sunt
celebrate ca la origini. Menținerea atât de
puternică a obiceiurilor face ca și caracterul
rușilor-lipovenilor să fie modelat cu cele mai mari
virtuți fiindcă respectul, corectitudinea, iertarea
și dragostea pentru cel de lângă sunt numai
câteva dintre valorile care îi ghidează zi de zi.
Dintre particularitățile descoperite în ceea ce
privește simbolistica și reprezentarea religioasă
amintesc că staroverii fac semnul crucii cu
două degete, arătătorul și mijlociul, simbolizând
natura divină și cea umană a Mântuitorului, al
cărui nume este scris întotdeauna cu un singur
i: Isus. Și crucea lor este diferită, având opt
extremități, nu patru.
Una dintre sărbătorile importante este Maslina
sau Maslenița, o sărbătoare venită de la slavi
și întâlnită și la ruși, care face legătura între
post și Săptămâna Brânzei sau Săptămâna
Albă. Femeile se îmbracă frumos de joi până
duminică și cântă pe stradă. De Paște are loc
rostogolirea oului câștigat de la rude, iar în a
doua zi de Paște se merge la pădure, loc cu
care rușii lipoveni au o legătură specială și
26 cântă. Aceste obiceiuri se mai păstrează, dar

din ce în ce mai greu deoarece cei mai mulți
tineri au plecat în străinătate, singurii localnici
care sărbătoresc fiind cei mai în vârstă.

Crăciunul este sărbătorit religios, fără fastul
bradului împodobit, deci cu rugăciuni, colinde,
slujbe. Ca orice sărbătoare, Crăciunul este
celebrat 13 zile mai târziu conform calendarului
iulian, deci pe 7 Ianuarie. Inclusiv Anul Nou este
pentru rușii lipoveni o sărbătoare religioasă.
Dat fiind faptul că rușii lipoveni s-au sedentarizat
lângă ape și păduri, pescuitul și prelecrarea
lemnului au fost îndeletnicirile principale. Multe
cântece, chiar și cele de leagăn, vorbesc despre
forța pădurii, cultura orală ocupând încă un rol
central în conservarea patrimoniului imaterial
lipovenesc. Cu toate acestea, în timp ce
colecția de cântece este extrem de vastă și bine
conservată, poveștile fie nu prea au circulat, fie
nu li s-a acordat atenție, dovadă fiind numărul
atât de redus al poveștilor din perioada copilăriei
cunoscute și amintite de localnici.

Hainele tradiționale ale rușilor lipoveni încă
ocupă un rol central în Slava Cercheză, în special
cu ocazia slujbelor religioase și a sărbătorilor.
Femeile poartă pe cap un batic, cele măritate
având sub el o kicika ce le acoperă părul. Ele
poartă cămăși cu mânecă lungă, fuse lungi la
care leagă un brâu, pois, cu ciucuri și împletituri
multicolore. Cu ocazia Paștelui, femeile purtau
rochii făcute special pentru această ocazie.
Bărbații poartă cămăși cu mânecă lungă,
pantaloni lungi și un brâu multicolor, asemenea
femeilor, brâul simbolizând cercul, protecția,
amintind totodată de imaginarul românesc al
basmelor în care femeia era încinsă la brâu cu
cercul. La biserică, ei completează costumul
cu mătania lipovnească, lestovka, ce conține
elementele decorative colorate pe care le regăsim
și în alte obiecte decorate de rușii lipoveni.
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Prima vizită pe am făcut-o a fost chiar în seara
în care am ajuns, iar gazdă ne-a fost Irina
Mihailov, fostă educatoare la grădinița din Slava
Cercheză, precum și coordonatoarea grupului
vocal Slaveanka, un grup vocal cu vechime,
înființat în 1978. Câteva dintre membrele grupului
Slaveanka, sosite și ele în vizită, ne-au cântat
versurile cu care au fost pe scenele din România,
precum și în străinătate, urmând ca în fiecare zi
să pătrundem și mai mult în cântecele vechi din
folclorul local pe care membrele Slaveanka le-au
cântat la fiecare masă și întâlnire, după ce neau ospătat cu saramura de pește, cu ciorba de
varză, cu piroștile umplute cu brânză sau varză
și alte bucate tradiționale completate cu cornată
și vin.
Am întâlnit numeroase figuri emblematice din
comunitate printre care și Batiuska Trahin,
preotul din Slava Cercheză. Aici, preotul este
ales de comunitate. Se continuă vechea tradiție,
întâlnită și în Antichitate: viitorul preot trebuie
să aparțină respectivei comunități pentru a
construi și indica în comunitate căile binelui.
El ne-a povestit cele mai multe lucruri despre
sărbătorile religioase și despre obiceiurile legate
de acestea, inclusiv despre cerchezii de demult
din aceste regiuni. Am simțit multă nostalgie în
glasul lui în timp ce ne povestea despre cum era
pe vremea lui, când toată lumea vorbea rusă, iar
participarea colectivă la evenimentele specifice
rușilor lipoveni venea de la sine. Viața de zi cu zi
se desfășura fără distracțiile de astăzi, oamenii
ieșeau la plimbare sau se întâlneau la masă, iar
la nunți, care nu aveau loc niciodată sâmbăta (și
încă se mai păstrează acest obicei) era poate
singura situație în care oamenii petreceau sau
se distrau, cum ar spune contemporanii. În rest,
viața era trăită în tihnă, cu cântece și dans, cu
jocuri, dar fastul era numai atunci când o cerea
sărbătoarea.
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Pentru Batiuska, plecarea tinerilor din sat a
determinat și uitarea limbii ruse deoarece toți cei
care pleacă sunt asimilați până la urmă în orașele
în care se mută și ajung să vorbească limba
maternă rusă numai în casă. De asemenea,
nepoții care deja se nasc în afara comunității de
aici, nu mai au contact cu tradițiile lipovenești
decât în vacanțe, când vin la bunici. Am întâlnit
și noi numeroși copii pe străzile din Slava
Cercheză, vorbitori de engleză și spaniolă, limbi
învățate în țările unde s-au stabilit cu părinții
plecați din sat. Nici existența căsătoriilor mixte nu
favorizează aceste tradiții păstrate atât de bine
până acum trei decenii. E clar însă că libertatea
de a emigra, alături de asimilarea culturală care
caracterizează întreaga lume fac ca importanța
tradițiilor să existe atâta vreme cât în sate mai
trăiesc cei în vârstă. Odată cu plecarea lor se vor
stinge și obiceiurile.

De asemenea, l-am cunoscut pe iconarul Timofei
Gurei, făcând o vizită tocmai la atelierul din care
ies de trei generații încoace icoanele lucrate cu
măiestrie de rușii lipoveni. Iconarul Timofei Gurei
a învățat meșteșugul de la tatăl său, Ștefan, care
l-a învățat de la bunicul lui Timofei, Nikita Gurei.
În atelierul lor am putut vedea icoanele la care
lucrează în prezent, alături de cărțile din care
sunt inspirate reprezentările vizuale ale figurile
sfinților, după cum e canonul. Familia Gurei este
dovada a trei generații de artiști iconari îndeletniciți
cu această artă sacră. Atelierul este locul în care
tradiția artistică a fost dată mai departe, loc în
care iconarii lucrează de dimineață până cade
soarele. Am găsit icoane triptice, lucrate cu o
grijă deosebită, precum și icoane mai accesibile
din punct de vedere al materialelor folosite și al
detaliilor reprezentate, însă care sunt create cu
aceeași forță de netăgăduit.
Am aflat o mulțime de lucruri despre tehnicile
de pictură, despre secretul pigmenților folosiți
și modul în care sunt alese scenele religioase.
Arta familiei Gurei respectă canonul stabilit,
dar are, de asemenea, o forță tainică ce
inspiră reprezentările iconografice. Lucrările
lor stau ca mărturii ale tradiției, dar din ele

transpare libertatea și componenta spirituală
proprie adăugată. Atelierul mi-a lăsat senzația
că este un laborator al căutării, un loc unde
căutarea sinelui sau a lui Dumnezeu prilejuiește
prezervarea iconografiei și exprimarea autentică
a specificului lipovenesc, după ritul vechi. Pentru
acești maeștri, arta icoanei depășește realul și
are cu siguranță o latură mistică dobândită prin
virtuozitatea penelului mereu ghidat de credință.
Datorită harului și preciziei grafice regăsite în
detalii, icoanele ar putea fi considerate cu ușurință
reproduceri, dar strălucirea foiței, a uleiurilor
și densitatea pigmentului trădează îndelunga
iscusință cu care au fost lucrate aceste chipuri
și scene religioase. Din păcate, industrializarea
a afectat și acest meșteșug. Potențialii clienți nu
mai investesc în talentul și timpul cu care este
lucrată o icoană, astfel că meseria iconarilor este
din ce în ce mai greu de conservat. E neclar și
dacă băiețelul lui Timofei, aflat acum la o vârstă
prea fragedă, va dori să învețe meșteșugul sau
mai precis dacă vremurile care vor urma vor mai
pune în centrul vieții credincioșilor obiectele de
artă și îndelunga muncă necesară desăvârșirii
semnelor și simbolurilor pictate pe icoane.
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Într-o altă vizită, diaconul din Slava Cercheză
ne-a povestit că în urmă cu mulți ani a emigrat
și el cu soția, locuind în Italia vreme de 16 ani.
Copiii lor sunt stabiliți în Germania. Cât a fost
plecat, în Torino, diaconul a întâlnit o comunitate
de ruși lipoveni, însă tot nu a perceput aceste
locuri ca fiind acasă. Cunoscător al slavonei
chirilice, el îi învață pe copiii din sat cântarea
veche bisericească. Ne-a arătat notarea
bizantină în muzica religioasă și cărțile folosite
care respectă notarea cu caractere slavone a
cântecelor bisericești. Soția lui ne-a prezentat
rețete tradiționale, dar și rețete inspirate de
perioada petrecută în Italia. De asemenea, ne-a
arătat numeroase piese lucrate manual, de la
pois și mătănii colorate la cizme și ouă îmbrăcate
cu croșeta în fire subțiri și colorate.
Câtă vreme a transportat marfă în Italia sau
a făcut tâmplărie construind bungalouri, el a
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continuat să creadă că avem timp să ne rugăm, să
ne jucăm, dar nu să dormim și cu mottoul acesta
pare că s-a întors acasă. În jurul rugăciunii au loc
activitățile zilei, rușii lipoveni mulțumind pentru
că s-au trezit, iar la finalul zilei mulțumesc că au
îndeplinit sarcinile. De asemenea, am remarcat
că la intrarea în casa cuiva, fiecare musafir își
face semnul crucii, în semn de respect față de
casă, mulțumind pentru primire, dar mai ales
ca semn de respect față de Dumnezeu care
veghează asupra acelei gospodării. În fiecare
cameră este prezentă icoana alături de care stă
candela aprinsă întotdeauna de sărbători, dar
și seara, creând atmosfera propice odihnei și
rugăciunii. Casa în care arde focul e considerată
învingătoarea răului.

La doamna Agafia am avut șansa de a vedea
una dintre puținele băi negre sau băi lipovenești
păstrate. Baia lipovenească, amplasată înspre
grădină pentru a proteja casa de eventuale
incendii, are o antecameră numită predbannik,
loc în care sunt lăsate hainel înainte de a
intra în baie. Tot aici se face focul, iar doamna
Agafia ne-a arătat pas cu pas cum pregătește
această baie de câteva decenii încoace. În baie
am găsit vatra făcută din pietre, în interiorul
căreia se află cazanul cu apă. Când apa este
încălzită, persoana se întinde pe un soi de pat
din lemn, unde se bate cu o măturică opărită în
apa fierbinte, măturica fiind făcută din frunze
uscate de stejar pentru ca cel care se îmbăiază
să fie puternic și să se protejeze astfel de boli.
Din când în când, se ia apă fierbinte din cazan,
se amestecă puțin cu una mai rece pentru a o
potrivi, iar apoi se aruncă apă rece peste pietre
pentru a crea aburi la fel ca într-o saună. Există
credința că baia neagră are un duh al ei, motiv
pentru care baia trebuie lăsată întotdeauna
curată. Ritualurile de purificare se regăsesc în
multe dintre etapele ce țin de baia lipovenească,
de la purificarea pietrelor de râu aduse pentru
a ridica vatra până la curățarea omului cu apă
pentru slujba de la biserică. În familie, întâi se

spălau cei în vârstă, apoi adulții urmați de copii.
Atât la doamna Agafia, cât și în celelalte case
ale rușilor lipoveni în care am intrat am întâlnit
lejanca, un element care mi-a amintit de arta
de a sta culcat, implicit de seraiurile orientale.
Lejanca este o sobă cu pat care iarna protejează
de frig, în care se pot coace cozonacii sau încălzi
cănile cu vin fiert. Soba are un element orizontal
unde rușii-lipoveni se odihnesc sau dorm iarna,
în special după ce au făcut baia lipovenească.
Periplul nostru prin poveștile rușilor lipoveni din
Slava Cerccheză s-a încheiat cu o festivitate
pregătită în secret, vreme de câteva zile, în
cadrul Căminului Cultural din Slava Cercheză,
unde Slaveanka a interpretat din nou numeroase
cântece în rusă, dar și două-trei în română.
Membrele grupului au purtat hainele tradiționale,
au cântat și au dansat, iar la plecare au făcut
așa cum se obișnuiește, au plecat spre casele
lor fără a-și sfârși cântecul, acompaniate până în
depărtare de armonica rusească.
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