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IZVOARELE 

 

CADRU NATURAL 

 

Localitatea Izvoarele este situată în partea central-vestică a judeţului Tulcea, la 32 

km de municipiul Tulcea.  

Comuna Izvoarele este alcătuită din trei sate: Izvoarele – reşedinţă de comună, Alba 

(5 km NV) şi Iulia (5 km SE). 

Teritoriul administrativ al comunei Izvoarele se învecinează astfel: 

 la Nord - teritoriul administrativ al comunei Valea Teilor 

 la Vest - teritoriul administrativ al comunei Horia 

 la Sud - teritoriul administrativ al comunei Ciucurova 

 la Est şi Sud – Est - teritoriul administrativ al comunei Nalbant 

 

Localitatea este străbătută pe direcţia NE-SV de drumul naţional 22F care face 

legătura între centrele administrative ale comunelor Nalbant şi Horia. Teritoriul 

administrativ al comunei mai este străbătut pe direcţia N-S de DJ 229 (lungimea de 

10,8 km). 

Arealul se află în depresiunea Izvoarele – Alba, componentă a Podişul Niculiţel - 

Trestenic. 

Geologic, acesta este alcătuit, în cea mai mare parte, din formaţiuni mezozoice 

(triasice), dar diferenţiate genetic. 

Din Podişul Niculiţel-Trestenic se ramifică spre sud două culmi paralele, mai 

înguste, cu altitudini de 200-250 m, alcătuite dintr-o succesiune de „gâlme”, 

separate de înşeuări. Culmea de pe dreapta văii Alba se prelungeşte la sud de 

valea Taiţa cu Dealul Consul, corespunzător unei succesiuni de diabaze şi roci 

sedimentare triasice, redresate la verticală între două linii de falie. Pe stânga văii 

Alba se remarcă în peisaj dealurile Stupăriei, Caracuş (240 m), Bujorului (228 m) şi 

Tătarului (218 m), formate pe calcare triasice si care au aspectul unor inselberguri 

ce domină depresiunile Nalbant si Alba-Izvoarele-Iulia. În lungul văii Alba şi în 

continuare, pe valea Taiţei, se conturează depresiunea tectono-erozivă Alba-

Izvoarele-Iulia, ce se extinde către dealurile înconjurătoare prin pedimente laterale 

de vale acoperite cu loess. 

Reţeaua hidrografică este dominată de râul Taiţa, care izvorăşte în partea nordică a 

Culmii Niculiţel (de la cca. 240 m altitudine). În cursul său superior, Taiţa separă 
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culmile Pricopanului şi Niculiţelului, iar în cel inferior, traversează, pe direcţia NV-

SE, Depresiunea Nalbant, curgând pe la poalele nordice ale Podişului Babadag. 

Bazinul hidrografic al Taiţei, cu o suprafaţă de 591 km2, are un caracter asimetric, cu 

o dezvoltare mai mare pe partea stângă, de unde Taiţa primeste ca afluenţi mai 

importanţi pâraiele Pârlita, Islam, Lodzova, Alba, Tăiţa. Pe partea dreaptă, principalii 

afluenţi sunt Valea Curăturii şi Valea Carierei. După un traseu de 57 km, Taiţa se 

varsă în Lacul Babadag. 

Sub raport climatic, comuna este aşezată într-o zonă cu climă continentală 

caracterizată prin veri fierbinţi cu precipitaţii slabe şi ierni blânde cu viscole 

puternice. Temperatura medie anuală este de 11°C, iar  cantitatea medie de 

precipitaţii de 400mm/mp anual. 

Rezervaţia naturală Muntele Consul are o  suprafaţă de 28 ha, fiind amplasată pe 

 teritoriul administrativ al comunelor Izvoarele şi Horia. Muntele Consul constituie, 

alături de poiana ”Regele Ferdinand” de la Niculiţel, primele rezervaţii naturale din 

România, încă din 1927. Muntelui Consul prezintă un aspect peisagistic unic în ţară, 

datorită reliefului vulcanic şi carstic.  

Rezervaţia naturală  Edirlen are o suprafaţă de 25,50 ha. Aceasta este singura 

arie protejată din judeţul Tulcea în care a fost identificată asociaţia Astragalo 

ponticae – Stipetum ucranicae. Totodată rezervaţia constituie una din puţinele arii 

protejate, cel puţin în ceea ce priveşte nordul Dobrogei, în care se conservă 

populaţii de Achillea ochroleuca şi Pyrus  bulgarica. 

Rezervatia naturala Carasan –Teke are o suprafaţă de 6 ha, prezentând un aspect 

peisagistic remarcabil (relief vulcanic, platouri calcaroase). Este singura arie 

protejată din judeţul Tulcea  în care se protejează bujorul de stepă.  

 

ISTORICUL AŞEZĂRII ŞI POPULAŢIA 

 

Satul face parte din aşezările rurale de tip adunat, care păstrează 

caracteristicile satului de tip arhaic – îngrămădit; şi anume forme şi texturi 

neregulate mai ales în perimetrul central, zonele relativ nou construite având o 

textură ordonată cu aspect geometric. 

Într-un defter turcesc din 1543, satul Izvoarele apare sub numele de Ali-Beg. 

Aceeaşi denumire apare şi în defterul din 1584. Dimitrie Cantemir aminteşte de 

existenţa localităţii cu acelaşi nume, pe care o întâlneşte în drumurile sale spre 

Constantinopol la sfârşitul secolului al XVII-lea. Acesta relatează că pe moşia beiului 
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creştinilor li se admitea să respecte ziua Sfântului Foca, deoarece într-alt an se 

întâmplase o nenorocire în această zi în care au fost obligaţi să muncească. 

Într-o hartă austriacă din 1790, localitatea apare sub numele de Alibekion.  

Grigore Dănescu în lucrarea Dicţionar geografic, statistic şi istoric al 

judeţului Tulcea din 1896 menţionează că denumirea veche a localităţii era 

Alibeikioi, cuvânt de origine turcă (Ali – nume propriu; bey sau bei – boier; kioi - sat) 

şi traducându-se „Satul boierului Ali”.  

Puţinele documente şi istoria orală atestă stabilirea prin 1830 în această 

zonă a unor familii de greci originari din Aspru (Acdera) şi a unor familii de bulgari 

din Curichioi (Varna). 

După unele informaţii, satul a fost populat numai de familii de greci, originari 

din jurul Salonicului. În sursele livreşti  ca şi în cele orale, numărul de familii stabilite 

aici, variază. 

Familiile de greci şi bulgari au fost dislocate, în timpul războiului ruso-turc 

din 1828-1829, din locurile de baştină şi s-au aşezat o vreme în sudul Basarabiei, în  

localităţile Frecăţei, Cişmechioi, Traianu Vechi, Pelini, Curciu.  

După terminarea războiului o parte din refugiaţi a părăsit Basarabia cu 

gândul de a se întoarce în locurile natale. Trecând prin Dobrogea s-au stabilit aici şi 

au întemeiat actuala localitate, în apropierea vetrei părăsite de turci în 1828. 

Memoria colectivităţii păstrează legenda întemeierii ca un popas de 40 de zile 

datorat naşterii unui copil (după unele informaţii naşterea a doi gemeni). 

Împrejurările, îndeosebi o iarnă grea, au făcut ca popasul de 40 de zile să se 

prelungească, iar familiile, stabilite vremelnic, au rămas pentru totdeauna aici. 

În 1923, după ce se renunţă la propunerea de ai se schimba denumirea în 

Strachina, datorită formelor de relief înconjurătoare, satul va fi denumit Regele 

Ferdinand I.  

De la 1 ianuarie 1948 până la 14 iulie 1948 va purta numele de General 

Marcos, iar după această dată se va numi Filimon Sârbu. 

După 1 ianuarie 1965 satul îşi schimbă denumirea în Izvoarele. 

Privind componenţa etnică a comunei Izvoarele, menţionăm că populaţia 

este considerată ca fiind grecească. Limba vorbită (considerată un dialect al limbii 

greceşti) relevă însă, şi prezenţa elementelor lexicale bulgăreşti, uneori, şi 

aromâneşti, încât i se pot stabili caracteristicile numai în urma unor cercetări 

lingvistice de anvergură. 
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Conform informaţiilor furnizate de M. D. Ionescu în lucrarea Dobrogea în 

veacul secolului al XX-lea, publicată în 1904, la acea vreme în sat erau 154 de case 

cu 618 găgăuţi, 21 români, 10 greci, 4 tătari, 8 ţigani creştini şi 7 bulgari. Autorul 

specifică: „se vorbeşte limba greacă fiind un sat locuit de găgăuţi. Românii au venit 

mai târziu” 

Conforma statisticii realizate în urma recensământului din 2002, la nivelul 

comunei Izvoarele erau: 2707 români, 1166 greci, 3 maghiari, 2 polonezi, 1 rus – 

lipovean (sursa: http://www.edrc.ro ).  

 

STRUCTURA AŞEZĂRII ŞI GOSPODĂRIA 

 

Localitatea Izvoarele face parte din aşezările rurale de tip adunat. Vatra 

veche are o textură neregulată, perimetrul central păstrându-se şi astăzi ca centru 

civic. Zonele construite în ultimii 40 de ani au o textură adunată, ordonată geometric 

liniar.  

Farmecul localităţii este dat şi de frumuseţea arhitecturii tradiţionale 

româneşti dar mai ales ale grecilor din Dobrogea, putând fi admirate gospodării 

tradiţionale cu locuinţe care se înscriu în sistemul constructiv cu pereţii din pământ 

(„ceamur” sau „chirpici”), construită fie pe o temelie de piatră îngropată la o 

adâncime de 20-30 cm, fie pe temelie tot din ceamur.   

De asemenea, întâlnim şi locuinţa cu specific mediteranean, cu pereţi din 

pământ construiţi pe o temelie înaltă de piatră, cu prispă lată înălţată pe un 

postament de piatră, închisă sau nu cu balustradă, cu sau fără balcon; streşini largi, 

acoperite în pante line, învelitori din olană. Lateral, sub una din încăperi, sau central, 

sub balcon, se află beciul cu intrare la faţadă.  

Ceamurul se făcea din lut udat bine cu apă şi amestecat cu paie tocate de 

grâu sau de orz, se frământa cu picioarele sau cu caii până când se obţinea o pastă 

bine omogenizată. Se făceau bulgării („boţ”-uri sau „boaţe”) şi se plasau pe rând, pe 

conturul casei. Pereţii se ridicau vara din 4-5 rânduri de ceamur, fiecare rând aşezat 

se lăsa la uscat timp de 2-3 săptămâni. 

Decorul casei este destul de bogat, individualizându-se prin forma lui în 

arealul judeţului. Toţi stâlpii prispei sunt modelaţi prin tăiere şi dăltuire obţinându-se 

astfel nişte capiteluri profilate. Ramele ferestrelor şi ale uşilor prezintă în partea de 

sus ancadramente de forme diferite, detaşându-se însă ca element decorativ 

http://www.edrc.ro/
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specific localităţii Izvoarele profilurile de păsări stilizate dispuse în partea superioară 

a ferestrelor şi uşilor. 

Gospodăria tradiţională din Izvoarele cuprinde pe lângă locuinţă şi o serie 

de construcţii cu caracter economic precum: „dam”-ul – grajdul; „samalâc”-ul – păier 

(pentru păstrarea nutreţului); curnicul pentru păsări, cuptorul de pâine. 

 

OCUPAŢII ŞI MEŞTEŞUGURI 

 

Oameni harnici, grecii au reuşit să-şi organizeze astfel viaţa şi munca, încât 

aşezarea a căpătat o dezvoltare deosebită. 

Ocupaţiile principale ale locuitorilor sunt agricultura („plugăria”) şi creşterea 

animalelor. 

Până la colectivizare, locuitorii din Izvoarele aveau proprietăţi şi în raza 

satelor din jur, uneori la distanţe mari: Alba, Iulia, Horia, Trestenic, Cerna, Frecăţei, 

chiar Tulcea.  

Cultivarea pământului era asociată cu creşterea animalelor, atât pentru 

întreţinerea familiei, cât şi pentru lucrările agricole şi tracţiune: arat, semănat, răriţat, 

prăşit, secerat, treierat, mers la moară, la târg etc. 

Sat mare şi bine dezvoltat, este cunoscut în zonă şi pentru meşteşugurile 

practicate. În trecut în localitate erau numeroşi croitori, fierari, cărămidari, tâmplari, 

hămurari. Pe măsură ce produsele confecţionate au fost înlocuite cu unele 

procurate din comerţ, numărul atelierelor meşteşugăreşti s-a redus.  

Până prin anii 1970, preluând şi valorificând tradiţia prelucrării argilei, 

locuitorii au ars ţiglă, apoi cărămidă, cu care s-au construit în întreaga zonă case, 

şcoli, sedii de C.A.P., I.A.S.-uri, grajduri, S.M.A.-uri. 

Astăzi, depăşind parcă barierele timpului şi ale progresului economic, 

atelierul fierarului Iofciu Ştefan este locul unde proprietarii de căruţe de-aici şi din 

împrejurimi, vin să-şi potcovească caii, să-şi repare căruţele, multe dintre ele 

confecţionate chiar de el. De asemenea, în Izvoarele funcţionează daracul familiei 

Cârnat ce acoperă necesităţile comunei şi a aşezărilor învecinate în ce priveşte 

prelucratul lânii. 

 

 

VIAŢA SPIRITUALĂ 
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Centrul vieţii religioase şi a evenimentor esenţiale din ciclul vieţii (botez, 

nuntă, înmormântare) este reprezentat de cele două biserici: biserica ortodoxă de 

stil nou, cu hramul de Sf. Dumitru (26 octombrie) şi biserica ortodoxă de stil vechi, 

cu hramul de Sfânta Treime. 

Populaţia din Izvoarele a practicat permanent o serie de obiceiuri reuşind 

să-şi păstreze credinţa şi să îmbine ambele serii de sărbători, cele pe stil vechi şi pe 

stil nou. 

Sunt conservate obiceiuri arhaice precreştine în continuitate cu cele 

creştine: sacrificiul berbecilor de Sf. Gheorghe (Curbanul), scăldatul mirilor din 

ultimul an, îmbrăcatul mireselor din ultimul an, Ziua babei, Drăgumanu, Lăzărelul 

etc.  

Fiecare din aceste obiceiuri trimite spre riturile de fertilitate, spre credinţa în 

rodnicia anului care vine sau în bogăţia ogoarelor. 

Interesant este că în momentul practicării obiceiurilor, participanţii se îmbracă şi 

astăzi în costumul considerat tradiţional. 

În comuna Izvoarele există un “Ansamblu folcloric grecesc” care are mai multe 

formaţii artistice: Grupul de cavalagii, Lăzărelul, Grupul vocal-folcloric, Formaţia de 

dansuri populare locale greceşti, Solişti vocali, Grupul de colindători. Toate aceste 

formaţii participă permanent la festivaluri folclorice judeţene şi interjudeţene. În mod 

deosebit, “Ansamblu folcloric grecesc” este invitat în fiecare an, de ziua Greciei, la 

Bucureşti. 

Pentru originalitatea folclorului şi a obiceiurilor, pentru virtuozitatea interpretării, 

formaţiile artistice din Izvoarele au obţinut diferite premii la festivaluri susţinute la 

Tulcea, Brăila, Galaţi, Constanţa. 

 

OBICEIURI ŞI MANIFESTĂRI CULTURALE SPECIFICE 

  

Obiceiuri care marchează momente importante din viaţa omului 

Obiceiuri în legătură cu naşterea 

 

 La Izvoarele, localitate cu populaţie grecească, obiceiurile legate de 

naştere nu se deosebesc de cele practicate în localităţile cu populaţie românească. 

 La naştere, femeia era asistată de "babă", una din femeile bătrâne ale 

satului, pricepută la aceasta. 

Moaşei, ("babei") i se dădeau daruri (o rochie, un săpun, un prosop). Dovadă 
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a rolului pe care "baba" îl avea în comunitatea tradiţională este sărbătoarea "ziua 

Babei", care la Izvoarele are loc pe 8 ianuarie (a doua zi după Crăciunul pe vechi, 7 

ianuarie, la Izvoarele populaţia păstrând şi acum sărbătorile pe stil vechi, chiar dacă 

"se ţine şi pe nou"). 

Interdicţia ca timp de patruzeci de zile femeia să nu iasă din curte, se păstra 

şi la Izvoarele şi se păstrează şi acum. 

În apa de "scăldătoare" (prima baie a nou-născutului după botez) se pune: ou 

("ca să fie uşor"); bani ("ca să fie bogat"); flori ("să fie frumos"). Banul pus "în apa de 

scăldătoare" era folosit iniţial pentru a se face cruce asupra copilului. La sfârşit, apa 

este aruncată de o fată cu părinţi ("să nu fie orfană"), care ia banul. 

La scăldătoare participau numai femeile; la masa de botez participau şi 

bărbaţii. Naşa dăruia copilului lucruri de îmbrăcăminte şi bani, şi la rândul său 

primea şi ea daruri. Toţi participanţii la botez, "puneau" bani copilului. 

Nu se practica altădată "luatul din moţ, la vârsta de un an. Astăzi, dacă se 

practică, pe alocuri, se datorează acelor influenţe din afară, având în vedere că 

multe schimbări au loc în urma căsătoriilor, cei care intră într-o familie de greci, 

aducând şi ei anumite practici la care ţin. 

În obiceiurile legate de naştere se realiza legătura de cumetrie care devenea 

foarte importantă în comunitatea tradiţională la Izvoarele, lucru la care se ţine de 

altfel şi astăzi. 

 

Obiceiuri în legătură cu nunta 

 

Şi la Izvoarele, obiceiurile în legătură cu nunta, privită ca ceremonial de 

trecere, cuprind trei etape principale: logodna, nunta şi obiceiurile după nuntă. 

Secvenţele propriu-zise ale nunţii sunt precedate de peţit. Ca în majoritatea 

localităţilor, nunta începea de joi prin pregătirea mâncării, a cozonacului, a colacilor, 

a pâinii. 

Chemarea la nuntă se făcea, vineri şi sâmbătă de către cavalerul de onoare, care 

avea grijă să cinstească pe cei care îi invita. 

 Tot sâmbătă seara avea loc la mireasa, petrecerea pentru tineret, "mirii" 

despărţindu-se de prieteni. În cadrul secvenţelor din ceremonial, care aveau loc 

duminica, remarcăm "bărbieritul mirelui" de către prieteni, pregătirea celor doi miri 

pentru secvenţa importantă: cununia religioasă, prin care se consfinţeşte 

întemeierea noii familii. În aceste momente, se cântă atât miresei cât şi mirelui, 
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melodii a căror conţinut se referea la despărţirea de părinţi, de fete, şi plecarea între 

străini (pentru mireasă). 

 Secvenţa "luării miresei de acasă" urmează ritualul obişnuit. Mireasa este 

scoasă din casă de fraţi şi îşi cerea iertăciune de la părinţi. 

Urma cununia religioasă. După cununie, la ieşirea din biserică acelaşi gest 

ritualic al "udatului cu apă", naşul aruncând bani în găleată. Alaiul se îndreaptă spre 

casa mirelui unde are loc "masa mare". La casa mirelui, soacra mare îi primeşte în 

casă, "trăgându-i" pe cei doi tineri în interior, cu o pânză albă cu care iniţial îi leagă, 

ca semn al unităţii viitoarei familii. 

La petrecerea care are loc până dimineaţă, o atenţie deosebită se acordă 

naşului, în faţa căruia se joacă aproape permanent. Secvenţa dăruirii mirilor de 

către naşi şi neamuri, este iarăşi moment de joc ("se joacă găina naşului", "colacul 

naşului şi al naşei"; "se joacă în faţa soacrei mari"; apoi a celorlalţi invitaţi). 

La sfârşitul petrecerii, naşul este dus acasă. Alaiul care îl duce pe naş acasă 

este format din nuntaşi (atât din partea miresei cât şi ai mirelui) şi în mod deosebit 

fac parte din el şi socrii. 

Este de remarcat că la Izvoarele în desfăşurarea anumitor secvenţe pentru 

(aducerea naşei să îmbrace mireasa, ducerea naşilor acasă), toate femeile din alai 

(inclusiv cele tinere) se îmbracă şi acum în costumul tradiţional. Cele mai în vârstă îl 

poartă tot timpul, cele tinere numai în secvenţele care capătă o anumită semnificaţie 

şi importanţă în ceremonial. 

A doua zi (luni) avea loc "legătoarea miresei". Ca şi în alte localităţi şi aici, 

mireasa era trecută în rândul nevestelor, părul fiindu-i legat cu un batic, mai nou o 

eşarfă, dăruite de naşă. La acest moment al nunţii participau numai femeile; acum 

gestul ritualic a căpătat o altă formă, petrecerea luând amploare şi repetând-o pe 

cea de duminică, dar cu secvenţele ei proprii. 

Marţi, ca peste tot, este "petrecerea în familie", cei apropiaţi ajutând la 

aranjatul casei, strânsul vaselor. 

 

Obiceiuri în legătură cu moartea 

 

În obiceiurile în legătură cu moartea nu remarcăm aspecte diferite şi 

deosebite faţă de ceea ce întâlnim , în genere, în desfăşurarea ceremonialurilor 

legate de acest moment din ciclul vieţii. Sunt performate aceleaşi etape ale 

ceremonialului de trecere „în lumea de dincolo”: despărţirea de cei vii, pregătirea 
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trecerii în lumea cealaltă şi integrarea în lumea morţilor, restabilirea echilibrului 

social rupt prin plecarea celui mort; respectarea practicilor legate de scăldatul 

mortului, a datului diverselor obiecte "spre pomenire", atât la înmormântare cât şi la 

parastasul de 40 de zile (pernă, cuvertură, covor, masă, veselă, etc.); respectarea 

cultului morţilor, atât prin "pomenirile" de 3 zile, 9 zile, 20 de zile, 40 de zile, 3 luni, 6 

luni, 1 an, cât şi prin respectarea cu stricteţe a obiceiurilor de peste an, din cultul 

morţilor ("moşii de vară"; "moşii de iarnă", ş.a.). 

 

Obiceiurile calendaristice  

Obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou 

 

În ceea ce priveşte obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou, menţionăm faptul că la 

Izvoarele, acestea se păstrează, aproape în totalitate, în formele lor tradiţionale. 

Pentru locuitorii din Izvoarele respectarea tradiţiei constituie încă, o normă etică. 

Tradiţia obiceiurilor de Crăciun şi de Anul Nou cere ca flăcăii care colindă şi 

urează cu pluguşorul să fie organizaţi în cete. Flăcăii se împărţeau în două cete, 

"împărţind satul în două". Cei care formau o ceată aveau grijă să ia acea parte a 

satului în care stătea fata "cu care era în vorbă". Se colinda la fereastră şi în casă. 

Flăcăii primeau colacii, iar fata dădea "băiatului său" o batistă cusută de ea (ca 

simbol al hărniciei).  

Colindele de la Izvoarele sunt cântate în greceşte şi vestesc şi ele 

sărbătoarea. Prin versuri, îndeosebi prin refrene, se urează belşug pentru toată 

casa. Interesant este, că ceata colinda şi pe drum ("între case") pentru "a-i ţine treji 

pe oameni" şi nimeni să nu se culce în acea seară. Şi astăzi flăcăii din ceata de 

colindători se îmbracă în abale (aba = haină bărbătească, lungă, cu sau fără glugă, 

din postav), ceea ce dă o notă de unitate cetei, dar şi de autentic a obiceiului în 

sine. Se colinda până dimineaţa ("trebuie sa fie colindat tot satul") şi cu ceea ce 

primesc de la gazde, flăcăii fac o "petrecere". Şi în cazul cetei de colindători de la 

Izvoarele era un conducător, "dragomanul", care organiza ceata, repetiţia colindelor 

(în perioada anterioară zilei de ajun de Crăciun). Cu uratul "se merge de Sf. Vasile" ( 

de fapt în ajun de Anul Nou). La fel se cânta în tot satul. Iar în ziua de Anul Nou 

copiii merg cu "semănatul" şi cu "sorcova". 

În cadrul obiceiurilor de iarnă, la Izvoarele remarcăm practicarea în ziua de 8 

ianuarie (a doua zi după Crăciunul pe stil vechi) "ziua Babei". La aceasta zi participă 

numai femeile. 
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Cele mai tinere mergeau, câte trei - patru, la "baba" care le-a moşit, iar acum 

merg la femeile mai în vârstă. Grupul de femei cinstesc pe "baba" (cu ţuica, 

bomboane, nuci); dar interesant, şi mai ales cu semnificaţii pierdute în timp, este 

gestul ritualic al "spălatului babei pe mâini" (o femeie din grupul format toarnă apă). 

Probabil se reia, repetarea actului primordial, gestul imediat de după naşterea 

copilului. După ce se merge prin tot satul, femeile fac o mica petrecere, o horă. 

Menţionăm faptul că şi azi femeile care participă la "ziua Babei" sunt îmbrăcate în 

costum tradiţional. 

Tot între obiceiurile de iarnă, considerăm a fi caracteristic, "ascunsul şi udatul 

mireselor" la Sf. Ion ( pe stil vechi). În această zi, toate fetele căsătorite în răstimp 

de un an (ca atare cele care au fost mirese) participă la obicei. "Mireasa" este 

ascunsă de soacra mare, iar grupul de femei al soacrei mici o caută. Când este 

găsită, este dusă la naşă şi udată cu apă. E un prilej de bucurie şi cântec, mai ales 

că apare schimbul de replici vioi, plin de umor, Între cele două grupe de femei (al 

soacrei mari şi al soacrei mici). În acelaşi timp cu "udatul miresei", mirele este dus şi 

udat şi el de bărbaţi, la derea (pârâu) sau la fântână. Mireasa, după ce a fost găsită 

şi "udată", pune în pieptul participanţilor buchetele de busuioc prinse cu aţă roşie, 

"tel" (fir de beteală) şi cu un ban în ele. 

 

Obiceiurile de primăvară 

 

În cadrul riturilor de primăvară practicate în judeţul Tulcea, menţionăm ca 

deosebit la Izvoarele, practicarea, în sâmbăta Floriilor, a obiceiului numit "Lăzărelul". 

Acesta este un obicei puţin cunoscut în toată ţara, din cauza rarităţii lui 

(atestat numai în şesul Munteniei şi sporadic în Dobrogea) şi este înrudit tematic cu 

Caloianul. Funcţia propiţiatorie a Lăzărelului, semnificaţie pierdută şi necunoscută 

azi, rezidă nu în provocarea ploii, ci în transformarea lui însuşi în vegetaţie 

abundentă în urma morţii violente. 

Practicarea obiceiului constă în desfăşurarea câtorva secvenţe care sunt 

păstrate întocmai (aşa cum le surprindem astăzi). 

Cu o săptămână înainte de ziua respectivă (sâmbăta Floriilor) ceata de fete repetă 

cântecele. Menţionăm că ceata de fete este alcătuită din 10-15 fete până la vârsta 

de 14-15 ani, şi se formează mai multe cete. Între fetele dintr-o ceata una care are 

mai mult spirit de iniţiativă este aleasă "prima fată" ("buianciu"). 

În sâmbăta de Florii, fetele se adună la prima fată şi încep să cânte trei cântece (se 
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cântă în româneşte, în greceşte în bulgăreşte).  

Altădată se cântau de „Lăzărel” câte cinci, şase cântece, astăzi numai trei. Dintre 

cele trei cântece, unul ("M-am sculat de dimineaţă" - în româneşte) se cântă până în 

jurul orelor 9-10. Apoi până seara se cântă altele două, în greceşte ("Marluianis 

chiianakis" şi "Imalai"). În contextul celui din urmă se poate introduce, la cererea 

gazdei, numele flăcăului din casa respectivă. 

Se merge din casă în casă (fiecare ceată de fete cu partea ei de sat), se 

cântă şi se dansează o horă spartă condusă de „buianciu”. Cântecele spun despre 

moartea eroului, iar plângerea lui rituală îi va asigura învierea prin formele vegetale 

ale câmpului. 

Fetele de la „ Lăzărel” primesc ouă, făină şi bani. La sfârşit se adună "la 

prima fată" şi îşi împart în mod egal ceea ce au adunat. 

Menţionăm că şi în ziua de "Lăzărel", toate fetele din ceată se îmbracă în 

costumul tradiţional de sărbătoare. Nicio fată nu e primită dacă la costum nu are 

"brâul" (de fapt cordonul metalic din paftale, din argint sau aliaj de argint) şi "zale" 

(podoabe tot din metal care erau prinse pe cap, peste basma, altădată ca semn al 

fetei logodite). 

De asemenea se mai practică azi, (numai dacă spun bătrânele) şi cele doua 

obiceiuri întâlnite frecvent, altădată, în tot arealul judeţului, „Paparuda” şi 

„Caloianul”. Cercetarea de teren relevă că aici cele două obiceiuri se practicau 

"când era secetă".  

Ritualul „Paparudei” şi a „Caloianului” nu se deosebea de practicare lui în 

satele româneşti. Întâlnim aceleaşi practici şi gesturi ritualice: formarea cetei cu 

"Paparuda" în prim-plan; înfăşurarea cu ştevie, flori, "orice verdeaţă"; uratul din casă 

în casă, udatul „Paparudei”, făcutul păpuşii de lut; plângerea şi înmormântarea lui 

ritualică; datul la "derea" (= la apă) pentru a aduce ploaia. 

 


