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ETNOGRAFIE

- Elementele de culturã ºi civilizaþie aparþinând unor Nicolae”, coordonaþi de educatoarea ªtefana Cãldãruº au 
realizat figurina de lut ºi au rostit un cântec-incantaþie care minoritãþi naþionale au fost evidenþiate prin organizarea 
însoþeºte înmormântarea ritualã a Caloianului. Cu aceastã unor spectacole ºi manifestãri, cum ar fi Ziua etniei 

rromilor etc. ocazie au vizionat ºi filmul documentar ,,Povestea 
Pentru copii, cele mai atractive activitãþi sunt de departe Caloianului” realizat de Televiziunea Românã ºi Muzeul 

cele legate de obiceiurile tradiþionale. Agriculturii.  
Obiceiuri de peste an prezentate de copii la Muzeul Sãrbãtoarea creºtinã a Naºterii Sfântului Ioan 

Brãilei Botezãtorul este dublatã de ritualul agrar Drãgaica sau 
Pentru lumea ruralã, începutul de primãvarã nu Sânzienele, practicat la 24 iunie în Muntenia, Oltenia ºi 

semnificã numai natura care revine la viaþã, dar ºi o seamã Moldova. Cununa purtatã în dansul ceremonial al fetelor 
de obiceiuri care marcheazã spiritualitatea popularã ºi noul îmbrãcate în alb (dansul Drãgaicei), agãþatã la ferestre sau 
an agrar, un ritual ciclic de înnoire a timpului ºi un motiv de la stâlpi, protejeazã oamenii ºi recoltele.  Pentru a sãrbãtori 
sãrbãtoare. Dacã spiritualitatea creºtin ortodoxã Drãgaica, la muzeu au participat grupurile vocale 
sãrbãtoreºte pe 24 februarie Aflarea capului Sfântului Ioan ,,Rapsodia” ºi ,,Khetanes”, coordonate de profesoarele 
Botezãtorul, spiritualitatea popularã serbeazã Dragobetele, Elena Rãscãrache ºi Maria Cornea de la ªcoala de Arte ºi 
fiul Babei Dochia, zeul iubirii, naturii ºi armoniei. Este ziua Meserii ªuþeºti.
care marcheazã împerecherea pãsãrilor nemigratoare În apropierea sãrbãtorilor de iarnã, Secþia Etnografie ºi 
(logodna pãsãrilor), dar ºi un prilej de întâlnire pentru fetele Artã Popularã, în colaborare cu grãdiniþa ,,Sfântul Nicolae” 
ºi bãieþii de la sate. Tradiþia spune cã tinerii care îºi recunosc au organizat a II-a ediþie a simpozionului naþional ,,În 
perechea de Dragobete rãmân îndrãgostiþi tot anul (de unde lumea Sfântului Nicolae”. Partenerii acestei acþiuni au fost 
ºi zicala ,,Dragobetele sãrutã fetele!”); pentru comunitate Inspectoratul ªcolar Judeþean, Casa Corpului Didactic ºi 
era un eveniment neoficial, prevestitor al  nunþilor care Parohia ,,Sfânta Treime”. Cadrele didactice din toatã þara 
aveau loc toamna. Bucuria primãverii, a Dragobetelui ºi a au participat la urmãtoarele secþiuni: referate ºi comunicãri 
Mãrþiºorului a fost sãrbãtoritã la Muzeul Brãilei prin douã ºtiinþifice, proiecte didactice, proiecte educaþionale, creaþii 
evenimente culturale, la care au participat: elevii de la literar-artistice; creaþiile preºcolarilor s-au concretizat în 
Liceul ,,Constantin Angelescu” (Ianca), coordonaþi de lucrãri artistico-plastice ,,Icoana din sufletul meu” ºi 
învãþãtorul Costel Gheþu, ansamblul folcloric ,,Flori din ,,Ghetuþa lui Moº Nicolae”, prezentate în expoziþia 
câmpie”, interpreta de muzicã popularã Tudoriþa Voineag, organizatã cu acest prilej. De asemenea, în cadrul 
elevii de la Liceul ,,Panait Cerna”, coordonaþi de profesorii simpozionului, Carmen Macovei a lansat cartea pentru 
Petrica Plopeanu ºi Cristian ªonea. copii ,,Tolba cu poveºti”, iar membrii corului ,,Trison” al 

Din ciclul obiceiurilor populare din perioada verii Liceului pedagogic ,,D. P. Perpessicius”, condus de 
amintim Caloianul ºi Drãgaica sau Sânzienele. Purtând profesoara Maricica Lupu, au cântat colinde. 
diferite nume (Caloian, Scaloian, Scaloiþã, Muma ploii), Tot colinde ,,Aºteptând Crãciunul…” au cântat ºi corul 
Caloianul este un obicei popular de invocare a ploii în zilele Liceului ,,Panait Cerna”, acompaniat la chitarã de 
secetoase de varã. În simbolistica popularã, apa invocatã profesorul Valentin Maxim, în data de 19 decembrie; la 
fertilizeazã pãmântul ºi fecundeazã animalele. Întregul manifestare au fost interpretate ºi douã scenete,  ,,Stropi de 
ceremonial având ca figurã focalizatoare pãpuºa de lut, fericire” ºi ,,Anul Nou”, în coordonarea profesoarei Petrica 
regãsitã în fiecare variantã zonalã, capãtã valenþe magice. Plopeanu. 
La Muzeul Brãilei, preºcolarii de la grãdiniþa ,,Sfântul Foto: Copiii  purtãtori ai tradiþiilor Gabriela CLOªCÃ, Brânduºa ILIE 
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Greceºti”. Proiectul a avut un buget de 26.980 RON, esenþializate, viaþã privatã (familie, stiluri de viaþã, 
la care s-au adãugat 2200 euro, din sponsorizare. relaþii inter-personale, ºcoalã, meserii etc.), 

Proiectul intrã în sfera diversitãþii culturale arhitecturã civilã ºi religioasã, legende ºi realitãþi 
(spiritul ºi tema cheie a proiectului), a iniþiativelor urbane, descrieri ºi funcþiuni de monument, 
care pun în valoare patrimoniul cultural naþional personalitãþi, realitatea contemporanã; realizarea 
mobil ºi imobil (upgradarea repertoriului imagistic ºi unei hãrþi virtuale care propune elemente urbane cu 
audio-vizual, realizarea de hãrþi turistice tematice mãrturii ale prezenþei grecilor în oraº - marile edificii 
care marcheazã istoric ºi cultural prezenþa acestor private greceºti, edificii industriale greceºti, sediile 
minoritãþi - elemente de arhitecturã civilã ºi editorilor ºi librarilor greci, case legate de viaþa lui 
religioasã, descrieri de oameni ºi case, edificii Panait Istrati precum ºi de viaþa lui Dumitru 
publice, viaþã privatã, comerþ, artã, muzicã etc), Panaitescu Perpessicius la Brãila, frumoasele clãdiri 
precum ºi patrimoniul imaterial (patrimoniul cultural de altãdatã admirate de Nicolae Iorga în drumul lui de 
al minoritãþii greceºti din Brãila, parte a la Garã pânã în Piaþa Sf. Arhangheli ºi în port -, 
patrimoniului naþional). Proiectul intrã ºi în sfera de precum ºi realizarea unui film documentar despre 
activitãþi muzeale - digitizarea patrimoniului, greci brãileni, memorii ºi locuri comune ale 
respectiv baza de date realizatã prin intermediul comunitãþii greceºti din Brãila.
proiectului. Un Grec, Doi Greci, Trei Greci… Brãila. Un 

titlu sugestiv pentru cã, decenii de-a rândul, grecii au Realitatea complexã a dezvoltãrii oraºului nu 
fost acasã la Brãila. Au venit aici, au fãcut comerþ, au poate fi înþeleasã antropologic, cultural, istoric, 
prosperat, au clãdit case, bisericã, ºcoli, mori, arhitectural, fãrã stabilirea ºi prezentarea raporturilor 
tipografii dar au ºi trãit, au suferit, au iubit. Cât de de coexistenþã a diferitelor culturi care au acþionat 
mult s-au simþit ei aici acasã sau cât de mult au tânjit asupra acestuia. Muzeul Brãilei oferã un prim proiect 
dupã pierduta patrida este dificil de spus. Un context din seria celor ce urmãresc valorificarea contribuþiei 
istoric sau o alegere cu substrat financiar au etniilor care au influenþat decisiv istoria culturalã a 
determinat, în secolul al XIX-lea, zeci de familii sã-ºi oraºului, propunând cazul Comunitãþii Elene. 
construiascã aici viaþa. ªi-au creat propria „insulã” Obiectivul general al proiectului este reactivarea 
într-o mare de alte naþii. A fost destul de simplu, memoriei ºi a mediului cultural-istoric al oraºului 
pentru cã aveau portul ºi propriile vapoare care îi Brãila din perspectiva diversitãþii etnice. Proiectul dã 
legau de Elada. Dar vremurile s-au schimbat ºi, astfel posibilitatea culturii elene din oraºul Brãila sã-
precum alte insule greceºti astãzi puþin locuite ºi ºi capete expresia ºi sã-ºi recâºtige valoarea în spaþiul 

Muzeul Brãilei a derulat - în parteneriat cu „insula greceascã” din portul Brãila a fost încet, încet public.
Consiliul Judeþean Brãila ºi Comunitatea Elenã pãrãsitã pentru alte locuri mai prielnice pentru comerþ Proiectul a inclus urmãtoarele acþiuni: cercetare 
Brãila ºi cu sprijinul Administraþiei Fondului liber sau pentru libertate de exprimare. Mai târziu, pentru realizarea unei baze de date cu un bogat 
Cultural Naþional - programul cultural “Un Grec, Doi evenimentele politice din Grecia, din deceniul V al conþinut textual, imagistic ºi audio-video care sã 
Greci, Trei Greci… Brãila. Reactivarea memoriei secolului al XX-lea, au determinat alte familii de prezinte contribuþia culturalã ºi istoricã a comunitãþii 
culturale a oraºului Brãila. Cazul Comunitãþii greci sã se stabileascã la Brãila. Indiferent care a fost greceºti la dezvoltarea oraºului Brãila - date istorice 
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motivul care i-a determinat sã aleagã calea Brãilei Comunitãþii Elene Brãila, la care am adãugat colecþii de familie ºi sã-ºi deschidã sufletele ºi sã ne 
sau sã pãrãseascã acest oraº, aceºti greci au fost, fotografii ºi imagini video din arhiva Muzeului împãrtãºeascã experienþe de viaþã, fericite sau mai 
pentru perioade mai lungi sau mai scurte, brãileni, au Brãilei, publicaþiile tipãrite realizate - o broºurã ºi un puþin fericite: fam. Andreescu Jana (Galaþi), fam. 
contribuit la evoluþia oraºului, mãrturiile trecerii lor volum -, precum ºi cele douã filme realizate în cadrul Bartaloº Lidia (Brãila), fam. Bãjenicã Eli (Brãila), 
fiind extrem de vizibile în centrul istoric al oraºului. proiectului pot fi consultate de public în Sala fam. Bonicioli Cleopatra (Brãila), fam. Caravia 
Dar câþi dintre brãilenii de astãzi ºtiu cã, într-un trecut Diversitãþii Culturale a Muzeului Brãilei. Centrul va Haralambie (Bucureºti), fam. Cochino Vasile 
foarte apropiat, pe strãzile oraºului se vorbea limba dezvolta, în timp, aceastã bazã de date despre grecii (Brãila), fam. Diamandi Maria (Brãila), fam. 
greacã ca la Pireu… Extrem de puþini. din Brãila dar va crea ºi alte baze de date, cu mãrturii Dimofte Lidia Maria (Grecia), fam. Dumitriu 

ºi material foto ºi video, legate de celelalte etnii care Nicolae (Brãila), fam. Dumitru Aspasia (Brãila), Prin acest proiect am încercat sã salvãm, atât cât 
au trãit ºi influenþat istoria oraºului: ruºii lipoveni, fam. Exarhu Marius (Brãila), fam. Fotiadis Adriana mai este posibil, fragmente din memoria culturalã a 
evrei, armeni, bulgari, turci, rromi. Vã invitãm sã (Wellington - Noua Zeelandã), fam. Ganea Maria oraºului ºi sã aducem aceste informaþii în atenþia 
v i z i t a þ i  º i  w e b s i t e - u l  p r o i e c t u l u i  (Brãila), fam. Guleamachis Adrian (Brãila), fam. publicã. Ne-am dorit sã completãm cercetãrile 

 Gavaz-Nicolae Florentina Octavia (Brãila), fam. istoricilor  cu privire la elementul elen de la Brãila, 
unde veþi gãsi - în limbile românã ºi greacã - date Haraga Elefteria (Brãila), fam. Irimia Amalia de-a lungul timpului -, cu mãrturii ale grecilor care 
despre proiect, broºura, articole, harta virtualã, alte (Brãila), fam. Ispir (Caligas) Reghina (Brãila), fam. s-au nãscut sau au trãit o perioadã mai lungã sau mai 
informaþii. În curând vom publica pe website filmele Ion Ana-Maria (Bucureºti), fam. Karafyllidis scurtã de timp aici. Ca sã cunoºti cu adevãrat o 
realizate, volumul, informaþii de la evenimentele de Athanassios (Berlin - Germania), fam. Lichiardopol comunitate umanã, indiferent de etnie sau de 
promovare, precum ºi o serie de articole în limba Corina (Craiova), fam. Mandas Constantinos convingeri, este important sã vorbeºti cu oamenii ºi 
englezã. (Brãila), fam. Mihãilescu Elena (Bucureºti), fam. sã le asculþi poveºtile de viaþã, sã înþelegi ce ºi cum au 

Mija Nicoleta (Brãila), fam. Muºat Florentina-trãit, cum au gândit, cum au simþit, ce vise le-au Programul cultural s-a bucurat de atenþia mass-
Cristina (Brãila), fam. Nicolae Panait (Brãila), fam. animat destinele, ce tipare morale le-au coordonat media: 58 de apariþii - în limbile românã, greacã, 
Pana ªtefan Panait (Stuttgart - Germania), fam. acþiunile, cum au privit pe cei din jur ºi cum s-au englezã ºi francezã -, în presã ºi pe portaluri în: 
Papas Artemiza Carmen (Brãila), fam. Paraschiv simþit influenþaþi de ceilalþi, cât de „diferiþi” au fost ºi ziarele ºi televiziunile locale, portalurile RNMR, 
Caliopi (Brãila), fam. Pieratos Anisia (Brãila), fam. cum sunt, de fapt - pentru cã la Brãila comunitatea CIMEC, Divers, Vocea României, Fundaþia 
dr. Poenaru Constantin (Brãila), fam. Portocalã Radu greceascã este o realitate chiar dacã nu mai are atât de Culturalã Greacã dar ºi Agerpress, “Adevãrul”, 
(Paris - Franþa), fam. Raftopol Stelian (Brãila), fam. mulþi membri, nu mai are nici forþa financiarã ºi nici “România liberã”, “Ziua”, “Lumina” al Patriarhiei 
Samaras Neculai (Brãila), fam. Saridache Marica strãlucirea de altãdatã. Din pãcate, nici Brãila nu mai Române, Radio România Internaþional, TVR 3, 
(Brãila), fam. Saridache Nicolae (Brãila), fam. este cea de altãdatã! “Nine o'clock”, Agenþia de ºtiri E.P.A. Grecia, “TO 
Spiridon Nicolas (Brãila), fam. Stefanidis Constantin BHMA”, “Sofia Times Magazine”, S.A.E. Region „Îmi amintesc cã pe strada… era o casã (prãvãlie, 
(Brãila), fam. Stroe Antonette Rodica (Brãila), fam. Europe, radiouri din Grecia, Portalul regiunii restaurant, cafenea, ºcoalã…) a unui grec…”, „Îmi 
Stroe Elena (Brãila), fam. Teodorescu Victoria Kefalonia, Portalul Primãriei din Argostoli, ziare ºi amintesc cã în port era o agenþie de navigaþie a unui 
(Brãila), fam. Theodoru Maria-Denise (Bucureºti), radio din Australia, portal din Canada, SKAI grec…”, „La Brãila în port venea prin anul… 
fam. Turculeþ Dumitra (Brãila), fam. Þigaridis Panait Television Grecia.vaporul… dinspre Grecia ºi era un cãpitan grec care 
(Brãila), fam. Vertoudakis (Caridi) Alexandra povestea cã…”, “Când bunicii au venit la Brãila…”, Programul cultural a fost promovat ºi în cadrul 
(Australia), fam. Vâlcu Silvia (Brãila), fam. V. A. „Tata citea un ziar grecesc cu numele…”, “Prima unor evenimente speciale: 30 octombrie 2009 - 
(Detroit - S.U.A.).casã în care au locuit bunicii era pe strada…”, „Eram Inaugurarea Centrului Diversitãþii Culturale al 

Mulþumim, de asemenea, sponsorilor Centrului copil ºi mã jucam cu alþi copii de greci un joc… Muzeului Brãilei - în prezenþa unor reprezentanþi ai 
Diversitãþii Culturale - dl. Konstantinos Tsoukalidis regulile erau cam aºa… ºi spuneam urmãtoarele administraþiei publice, membri ai corpului 
(Grecia), preºedintele Camerei de Comerþ ºi versuri în greceºte…”, „Mi-amintesc cã am primit de diplomatic, reprezentanþi ai altor comunitãþi elene 
Industrie Eleno-Românã - sponsor principal - ºi dl. la un grec…”, „La sãrbãtori…”, „La ºcoala greceascã din þarã ºi ai altor comunitãþi etnice din Brãila, 
Athanassios Karafyllidis (Germania), proprietarul era un profesor…”, „Bunica gãtea un fel de reprezentanþi ai unor instituþii de culturã, instituþii de 
Restaurantului “Stella di Mare bei Toni” din Berlin, mâncare… dupã o reþetã din insula… ”, „Mã duceam învãþãmânt, asociaþii culturale, oameni de afaceri 
care au fãcut posibilã achiziþionarea echipamentelor la frizeria unui grec ºi-l auzeam adesea fluierând un greci, membri ai Comunitãþii Elene Brãila, jurnaliºti, 
multimedia.  cântec vechi grecesc… Versurile erau cam aºa…”, brãileni; 7 noiembrie 2009 - Vizita domnului 

„Mama nu ne lãsa sã…”, „Când am ajuns prima datã Georgios Poukamisas, ambasadorul Republicii Proiectul continuã. Dacã aveþi amintiri despre 
în Grecia, mi-amintesc…”, „Se dansa adesea în casa Elene la Bucureºti - la Centrul Diversitãþii Culturale; Brãila de altãdatã ºi despre grecii din Brãila, aºteptãm 
noastrã un dans grecesc care…”. Astfel de informaþii 7-8 noiembrie 2009 - Seminarul dedicat societãþii noi rãspunsuri la interviul pe care îl puteþi descãrca de 
sunt inedite, tocmai pentru cã nu le putem gãsi în cãrþi civile "Rebranding Brãila" - ediþia a II-a, organizat pe  webs i t e ,  de  pe  u rmãtoarea  pag inã :  
ºi arhive ci doar în minþile ºi sufletele oamenilor. Iar de Asociaþia Europeanã „Dunãrea”, Primãria 
oamenii sunt trecãtori ºi odatã cu ei se pierde ºi ce-au Municipiului Brãila, Consiliul Judeþean Brãila ºi  sau îl puteþi solicita, la Centrul Diversitãþii 
trãit dacã nu aleg sã împãrtãºeascã experienþele lor Uniunea Generalã a Industriaºilor din România; 13 Culturale. Dacã aveþi acasã obiecte care pot ilustra 
colii de hârtie. noiembrie 2009 - Vizita unor oameni de culturã din poveºtile dumneavoastrã de viaþã ºi sunteþi de acord 

Grecia - la Centrul Diversitãþii Culturale - dl. Ilias sã fie fotografiate sau filmate pentru baza de date a Rezultatele cercetãrilor istorice ºi o sintezã a 
Demirzoglou, preºedintele Clubului UNESCO Centrului, ni le puteþi trimite, în formã scanatã sau rãspunsurilor pe care le-am obþinut la o sumã de 
pentru Artã, Literaturã, ªtiinþe al Greciei; Stella fotografiatã, pe adresa  sau întrebãri - structurate într-un interviu scris, foarte 
Leontiadou, poet, membru Clubul UNESCO al direct la Centru. Pot fi: ziare în limba greacã, amplu ºi pe alocuri incomod, pe care l-am trimis 
Greciei; Anastasios Makropoulos, bizantinist ºi poet manuale în limba greacã, cãrþi vechi în limba greacã, pretutindeni -, mãrturiile de fapt ale unor greci 
(sub numele Tassos Makratos); 20 decembrie 2009 -  plãci vechi cu muzicã greceascã, cãrþi poºtale cu brãileni care acum locuiesc în Brãila, Galaþi, 
în cadrul evenimentului „Zilele Minoritãþilor Brãila de început de secol sau cãrþi poºtale din Bucureºti, Craiova, Grecia, Germania, Franþa, 
Naþionale din România”, organizat de Instituþia Grecia, documente de familie, fotografii vechi de Australia, Noua Zeelandã, SUA fac obiectul unor 
Prefectului Brãila - judeþul Brãila, Institutul pentru familie,  fotografii cu clãdiri din vechea Brãila, publicaþii tipãrite, realizate în cadrul proiectului.
Studierea Problemelor Minoritãþilor Naþionale, fotografii de la evenimente de familie, fotografii cu Interviurile scrise ºi video complete, realizate în 
Direcþia Judeþeanã a Arhivelor Naþionale, Consiliul Biserica Greacã, fotografii de la baluri de altã datã, cadrul acestui program cultural, toate fotografiile  
Judeþean Brãila, Biblioteca Judeþeanã „Panait Istrati” fotografii din port, icoane vechi, obiecte de realizate dupã amintiri de familie, documente, 
Brãila ºi Muzeul Brãilei. vestimentaþie, bijuterii, pãlãrii, obiecte personale, obiecte - pe care aceste familii, cu generozitate, ne-au 

obiecte de mobilier, decorative, obiecte muzicale sau Mulþumim tuturor celor care au înþeles importanþa permis sã le folosim pentru acest proiect - precum ºi 
orice alt obiect vechi.acestui program cultural ºi mai ales celor care au avut fotografii dupã documentele din arhiva Comunitãþii 

rãbdarea ºi bunãvoinþa sã ne punã la dispoziþie  Elene Brãila, copii dupã imagini din arhiva video a 

http://www.diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/

http://diversitate-culturala-muzeulbrailei.ro/06-fisa-
interviu/

cccccamelia@yahoo.com
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Camelia HRISTIAN

Inaugurarea Centrului Diversitãþii Culturale, 
30 octombrie 2009 

Vizita domnului Georgios Poukamisas, 
ambasadorul Republicii Elene la Bucureºti - 

la Centrul Diversitãþii Culturale, 7 noiembrie 2009

Membri ai Clubului UNESCO pentru Artã, Literaturã, ªtiinþe 
al Greciei, în vizitã la Centrul Diversitãþii Culturale, 

13 noiembrie 2009  
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