
 

 

 

JURILOVCA 

 

 

Localitatea Jurilovca este situată în partea de sud–est  a judeţului Tulcea, 

pe malul vestic al Lacului Razim; la 54 km de Tulcea, 26 km – Sarichioi, la 20 km de 

Babadag, la 5 km de localitatea Sălcioara şi 15 km până la Gura Portiţei.  

Alături de aceasta, în componenţa comunei cu acelaşi nume intră satele: 

Vişina, situată la 1 km distanţă şi Sălcioara (fost 6 Martie), la 6 km.  

Accesul în aceasta localitate se face de la şoseaua naţională DN 22, Tulcea 

- Constanţa, la nodul rutier numit local „Două cantoane”, apoi spre stânga pe drumul 

judeţean, DJ 222. 

Comuna Jurilovca este delimitată de următoarele teritorii administrative 

comunale: 

 la nord – teritoriul administrativ al comunei Sarichioi 

 la vest – teritoriul administrativ al comunei Ceamurlia de Jos 

 la sud – Complexul lagunar Razim (Lacul Goloviţa) 

 la est –  Complexul lagunar Razim.  

 

Localitatea Jurilovca este aşezată în zona de racord a podişului Babadag 

cu câmpia litorală Razim, prezentând un relief alcătuit din dealuri ce descresc 

altitudinal spre nivelul de bază reprezentat de sistemul lagunar. Cele mai mari 

altitudini se regăsesc în extremitatea nord-vestică a comunei (Dealul Drăgaica – 

140 m).  

Depresiunea Jurilovca este dominată la sud de dealurile Ceardac-Bair, 

Drăgaica, iar în vest de dealurile de la capul Doloşman.  

Depresiunea Vişina este situată în sectorul de vărsare a văii Batalului în 

lacul Goloviţa, la V de localitatea Jurilovca. În partea de nord a localităţii Jurilovca, 

între promontoriile Iancila şi Doloşman, apare depresiunea de tip golf 6 Martie.  

Reţeaua  hidrografică  este alcătuită din văi cu caracter temporar şi regim 

torenţial, pe de o parte, şi mari suprafeţe lacustre (complexul lagunar Razim - 

Sinoe), pe de altă parte. 



Clima acestui areal este influenţată de proximitatea complexului Razim, 

fiind caracterizată prin valorile următorilor parametri: temperatura medie a lunii 

ianuarie (– 2 o C), temperatura medie a lunii iulie (24, 1 o C), temperatura medie 

anuală (12 o C), cantitatea medie anuală de precipitaţii 377 mm.  

Vânturile dominante sunt cele de nord (frecvenţă de 27.9%) şi de sud 

(frecvenţă de 10.7%). 

Rezervaţii naturale din zonă sunt:  

 Capul Doloşman (125 ha) este  importantă pentru conservarea 

vegetaţiei xerofite, şi a faunei protejate. Zona are şi importanţă 

arheologică, existând aici vestigii ale vechilor civilizaţii. În acest sens 

menţionăm Cetatea Orgame / Argamum – ridicată pe malul apusean 

al vechiului golf Halmyris de grecii milesieni, Orgame este primul 

oraş de pe teritoriul României menţionat într-un izvor scris în sec. VI 

a.Chr., de către Hekataios din Milet. Aşezarea a avut o evoluţie 

milenară, istoria sa desfăşurându-se între sfârşitul sec. VII a.Chr. şi 

începutul sec. VII p.Chr., în timpul stăpânirii romane aceasta fiind 

denumită Argamum. În faţa cetăţii Orgame/Argamum, la aproximativ 

2,5 km est, pe insula Bisericuţa, se păstrează ruinele unei alte 

fortificaţii romano-bizantine şi urme de locuire din epoca medievală 

timpurie. (cf. Cristian Micu şi colab., ARHETUR – acces la 

arheologie, Tulcea, 2008, p. 28) 

 Periteasca - Leahova (4.125 ha)) - reprezintă un mozaic de grinduri 

uşor halofile şi lacuri puţin adânci (Periteasca, Cosna, Pahome, 

Ranec, Leahova), aflate într-un proces de continuă îndulcire după 

închiderea Gurii Portiţa şi consolidarea plajei litorale. Insula 

Bisericuţa (insulă stâncoasă, avanpost al reliefului predeltaic) 

domină, alături de capul Doloşman, peisajul dintre lacurile Razim şi 

Goloviţa. 

 

Istoricul aşezării şi populaţia. Denumirea localităţii se datorează 

fondatorului ei, lipoveanul Jurilca (după Grigore Dănescu, Dicţionar geografic, 

statistic şi istoric al judeţului Tulcea, 1896). 

Imigraţiunile lipovenilor în Dobrogea încep din timpul lui Petru cel Mare şi s-

au continuat sub Ecaterina a II-a. Această mişcare s-a datorat unei schisme 



religioase, deoarece populaţia se opunea modificărilor introduse în biserică de 

patriarhul Nikon în 1654. 

 Reforma a generat rezistenţa clericală şi ţărănească şi a justificat 

persecuţia religioasă, ajunsă la forme extreme care a dus la o reacţie pe măsură; 

refugii în zone izolate, emigrări, în afara imperiului, autodafeuri. 

S-au constituit astfel comunităţi ale staroverilor în Ţările Baltice, Polonia, 

Finlanda, Bucovina, Bosnia, Imperiul Otoman (Dobrogea), Egipt, Siria, China şi mai 

târziu, în America. 

Localităţile cu majoritate lipovenesacă în Dobrogea sunt: Carcaliu, 

Sarichioi, Jurilovca, Slava Cercheză, Slava Rusă, Ghindăreşti, Mila 23, Sfiştofca, 

Periprava. 

Există comunităţi importante şi în localităţi cu populaţie majoritar 

românească: Tulcea, Năvodari, Constanţa, Sulina, Măcin, Babadag, Mahmudia, 2 

Mai, Chilia Veche, Borduşani şi altele mai mici. 

Lipovenii au imigrat în aceste locuri în straturi succesive. Cert este faptul că 

încă din 1783 „se găseau o mulţime de lipoveni aici” (M.D. Ionescu, Dobrogia în 

pragul veacului XX, 1904). Constantin C. Giurescu în lucrarea Ştiri despre populaţia 

românească a Dobrogei în hărţile medievale şi moderne, referindu-se la localităţile 

din arealul Complexului Razim-Sinoe şi Ţărmul Mării Negre, specifică faptul că 

unele „numiri ruseşti sunt date de lipovenii şi cazacii veniţi târziu, spre finele 

secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea”, cât şi despre „aşezări 

româneşti alternând cu aşezări neromâneşti.” În harta care însoţeşte studiul lui 

Giurescu, Jurilovca este marcată cu alt semn grafic decât cel folosit pentru aşezările 

cu populaţie românească. 

Referindu-se la problema controversată în ceea ce priveşte perioada 

imigrărilor lipovenilor în România Filip Ipatiov afirmă în lucrarea Ruşii-lipoveni din 

România următoarele: „Se apreciază unanim că popularea actualelor areale 

geografice locuite de lipoveni s-a produs în decursul secolului XVIII. Zonele care au 

fost populate în acel secol corespund în mare parte cu cele în care lipovenii trăiesc 

şi astăzi, şi anume: Bucovina, Moldova şi Dobrogea. În care din aceste regiuni s-au 

aşezat prima dată, din nou este greu de dat un răspuns precis.”  

Despre vechimea satelor lipoveneşti din Dobrogea, acelaşi autor 

menţionează: „alte sate lipoveneşti vechi, tot mai des citate pentru Dobrogea ca fiind 

apărute în secolul XVIII, sunt Slava Rusă, Carcaliu şi Jurilovca. Deşi pentru unele 

dintre acestea sunt date şi perioadele apariţiei lor, ele adeseori sunt contradictorii. 



De exemplu, pentru Jurilovca este avansată atât ideea înfiinţării sale înainte de 

1700 cât şi după 1800.”  

Componenţa etnică a localităţii apare, în datele statistice publicate de 

Grigore Dănescu în 1896, astfel: 470 familii de lipoveni cu 2354 suflete şi 6 familii de 

evrei cu 18 suflete. 

În 1904, M. D. Ionescu notează pentru Jurilovca 1941 de locuitori: 1828 

lipoveni popoviţi, 61 români, 28 de evrei, 17 bulgari, 5 turci, 2 greci. 

Localitatea se menţine din punct de vedere al structurii etnice predominant 

lipovenească. Acest fapt poate fi explicat şi prin conservatorismul din punct de 

vedere religios, al mentalităţilor – în trecut căsătoriile mixte nefiind acceptate, iar 

astăzi fenomenul fiind întâlnit foarte rar. 

Institutul Naţional de Statistică a publicat în 2002, despre structura 

populaţiei din localitate: 54,72% români şi 44,94% lipoveni.  

 

Structura aşezării şi gospodăria. Gospodăria tradiţională era compusă 

din locuinţă şi anexele (construcţiile economice) care erau dispuse fie în aliniament 

cu casa, fie în spatele casei. Informaţiile de teren relevă ca fiind mai veche 

dispunerea tuturor anexelor în unghi drept (formă de „L”) în raport cu casa. Armanul 

(locul pentru treierat) era la câmp, sau în locuri largi (străzi, spatele curţilor). 

Casa în formă de „L” sau de „U” este dispusă aproape de drum, 

perpendicular faţă de aceasta, cu latura scurtă spre stradă. Prispa acestei faţade 

laterale este amplasată direct în stradă. Împrejmuirea casei începe pornind de la 

prispa „ieşită” în stradă. Apare şi varianta în care latura scurtă cu prispă, spre drum 

se află imediat în spatele gardului. Considerăm că aceasta este o dispunere 

recentă, caracteristică fiind prispa în stradă. 

Casa veche nu avea temelie sau uneori zidurile erau ridicate pe o temelie 

mică de ceamur. În general se făceau gropi pentru îngropat stâlpii şi un şanţ de 

mică adâncime pentru stuf, avându-se în vedere „să nu se lărgească”. Pământul 

pentru îmboldit stuful (sau mai vechi nuielele) folosit la ziduri, era făcut după tehnica 

ceamurului, groapa pentru ceamur fiind săpată în curte. Apoi, zidurile caselor s-au 

făcut din chirpici. Pământul pentru chirpici, preparat ca şi cel pentru ceamur (lut udat 

amestecat cu paie sau pleavă şi frământat cu picioarele sau cu caii), se toarnă în 

nişte tipare de lemn, de formă dreptunghiulară iar calupurile astfel obţinute se usucă 

la soare. Pereţii erau apoi lipiţi cu mai multe straturi de lut pentru a se uniformiza şi, 

în final, erau văruiţi. 



Şarpantele acoperişurilor, cu învelitori din stuf bătut „nemţeşte”, erau 

confecţionate în două ape, iar capetele se închid prin timpane triunghiulare („lisinî”) 

din stuf sau din scândură („căptuşeală” – „abăşiucă”).  

Se întâlneşte, la unele case lipoveneşti, şi prispa dispusă la faţada lungă, 

principală şi pe latura scurtă a casei, aceasta din urmă fiind amplasată la stradă.  

Străjuită de stâlpi simpli fixaţi direct în prispă sau într-o grindă de lemn care 

formează marginea exterioară a prispei, această componentă a planimetriei 

locuinţei imprimă acesteia marca identitară. 

Decorul casei este dispus îndeosebi la timpanul prevăzut la margini cu 

scânduri traforate, cu modele simple. Decorativismul arhitectural este tipic slav: 

razele soarelui, sirena (o reprezentare plastică a duhurilor apelor întâlnite în 

mitologia slavă). Deseori valenţele estetice se conturează din elementele decorative 

realizate la strung şi amplasate la uşi. 

Dintre construcţiile anexe se impun în structura gospodăriei lipoveneşti 

magazia pentru unelte de pescuit "camorca", grajdul pentru animale "sarai" şi 

bucătăria de vară „pecica”.  

O anexă nelipsită oricărei gospodării lipoveneşti este baia lipovenească -

„bania”, construită de obicei la distanţă de casă (pentru a elimina riscul de 

incendiu); are dimensiuni reduse; două încăperi: un antreu de unde se face şi focul, 

şi baia propriu-zisă. Baia are o vatră cu pietre pe care este aşezat un cazan pentru 

încălzit apa; vatra nu avea horn, astfel fumul ieşea  pe geam înnegrind dar, în 

acelaşi timp, încălzind pereţii băii. Efectul de saună era obţinut prin stropirea cu apă 

a pietrelor de pe vatră. 

Satul păstrează într-o oarecare proporţie o arhitectură tradiţională 

(cercetările de teren evidenţiază construcţii de început de secol XX, dar care reiau 

tipologia construcţiilor mai vechi). Ca în toate localităţile şi la Jurilovca s-au produs 

modificări asupra structurii gospodăriei: magazia şi grajdul s-au transformat, în 

general, în bucătării sau în camere de locuit pentru bătrâni; s-a modificat 

dimensiunea ferestrelor – la casele noi fiind mai mari; apar materiale noi pentru 

învelitori (tablă, azbociment), pereţi (cărămidă, bolţari, mai rar B.C.A.), prispele şi 

pereţii sunt tencuite. Se întâlnesc şi construcţii cu o structură diferită de cea 

tradiţională. 

 

Ocupaţii şi meşteşuguri. Mult timp la Jurilovca ocupaţia principală a 

constituit-o pescuitul. S-a practicat şi agricultura, creşterea animalelor. 



La 1904, M. D. Ionescu subliniază dezvoltarea pisciculturii, existenţa unui 

număr însemnat de cherhanale, exportul de icre negre şi a unor sortimente de 

peşte. 

În domeniul pescuitului s-au menţinut multe unelte şi procedee străvechi 

de prindere a peştelui. Ca unelte se foloseau:  

a) undiţe, cârlige de diferite tipuri, ostii de fier; 

b) unelte împletite din nuiele (coşuri, lese), din stuf (coteţe, garduri); 

c) unelte împletite din aţă (plasa, volocul, năvodul). 

 

Cu ostia se pescuia tot anul. Vara se pescuia noaptea, iar iarna, sub ghiaţă 

prin copci.  

Astăzi, după cum ne-au povestit pescarii Martinov Adrian, Lazăr Ivan, 

Pestriţă Adrian pe care i-am întâlnit pe malul bălţii confecţionându-şi astfel de 

unelte, se pescuieşte fie la undiţă sau cu plase, garduri, obor ş.a. Pentru 

confecţionare folosesc aţă pe care o cumpără de la Galaţi, nuiele de corn, plută, 

plumbi.  

Ca mijloace de transport s-au folosit bărcile. Constructorii de bărci (denumiţi  

„marangozi”) au existat şi în Jurilovca. Astăzi mai există un atelier în cadrul unităţii 

„Piscicola”. Dar de cele mai multe ori se comandă bărci în atelierele de la Tulcea, 

Brăila sau Galaţi.  

În meşteşugul confecţionării bărcilor de pescuit se are în vedere în primul 

rând faptul că barca este compusă din două părţi: structura de rezistenţă şi 

căptuşala. 

Structura de rezistenţă este confecţionată numai din esenţă de lemn tare (în 

general fag sau stejar), durabilitatea bărcii fiind legată în primul rând de modul în 

care este confecţionată această structură. 

Structura este alcătuită din mai multe elemente dintre care cele mai 

importante sunt chila şi crevacele. 

Chila reprezintă elementul central al bărcii, pe ea fixându-se celelalte 

elemente care o compun. Părţile rotunjite ale chilei poartă denumiri specifice: etrava 

– prova şi etamboul – pupa. Este confecţionată din lemn de fag sau de stejar. 

Partea iniţială a bărcii, special întărită pentru a tăia mai uşor apa, poartă numele de 

vadarez (lb. rusă: vada = apă; rez = taie). După alinierea scândurilor în jurul 

crevacelor, urmează operaţia de „conservare” a bărcii. Eventualele găuri se astupă 

cu câlţi, barca este unsă cu mai multe straturi de smoală, apoi cu catran, o soluţie 



specială alcătuită din petrol, motorină, gudron şi diferite vopsele. Smolitul şi 

cătrănitul sunt operaţiuni pe care pescarii încă le practică, an de an,  pentru 

menţinerea bărcilor şi a sculelor folosite la pescuit. 

În Jurilovca încă din jurul anilor 1928 a funcţionat Administraţia Pescăriilor, 

construcţie care patronează peisajul arhitectural de pe malul Razelmului. 

 

Viaţa spirituală. Credinţa ruşilor lipoveni din România este creştin-ortodoxă 

de rit vechi. Şi în prezent, la biserica cu Hramul  Acoperământul Maicii Domnului (14 

octombrie) slujbele religioase se ţin în limba slavonă, iar calendarul folosit este cel 

iulian. 

Principalele sărbători din calendarul creştin-ortodox de rit vechi sunt pe: 

 7 ianuarie - Crăciunul - Naşterea Domnului; 

 14 ianuarie - Sf. Vasile cel Mare. Ca început de an nou. 

 19 ianuarie - Boboteaza; 

 7 aprilie - Bunavestirea; 

 Paştele, Înălţarea Domnului şi Sfânta Treime coincid cu aceleaşi zile în 

care respectivele sărbători sunt prăznuite şi după calendarul gregorian; 

  6 mai - Sf. Gheorghe; 

  12 iulie - Sf. Petru si Pavel; 

  2 august - Sf. Ilie; 

  19 august - Schimbarea la faţă; 

  28 august - Sf. Maria. Adormirea Maicii Domnului; 

  21 septembrie - Naşterea Maicii Domnului; 

  4 decembrie - Intrarea Maicii Domnului în Biserică; 

  19 decembrie - Sf. Nicolae. 

Portul tradiţional s-a păstrat datorită vieţii religioase, ca necesitate a 

respectării unor norme vestimentare impuse de biserică. Se remarcă la bărbaţi 

cămaşa rusească fără guler –"rubaşca", purtată peste pantaloni şi încinsă la mijloc 

cu un brâu – „pois”. Peste cămaşă era purtată o haină lungă până aproape de 

gleznă, de culoare neagră („padiovca”) asemănătoare caftanului rusesc. „Padiovca” 

este o piesă tipică pentru ţinuta bisericească. 

Costumul feminin  este compus dintr-o fustă largă cu multe pliuri („iubca”), o 

bluză de asemenea largă („cohta”) purtată peste fustă şi nelipsitul „pois”. Femeile 

măritate îşi poartă părul prins într-un coc sub „kicika” (o bonetă mică primită în 



cadrul ceremonialului de nuntă) peste care se punea baticul. Fetele îşi împleteau 

părul într-o coadă prinsă cu o panglică lată. 

Vestimentaţia tradiţională se remarcă prin cromatica în tonuri şi nuanţe tari 

(roşu,albastru, verde, roz) şi se poartă în mod deosebit la sărbători. Unele piese de 

port s-au modificat, altele şi-au păstrat forma: rubaşca, cămaşa bărbătească, pois-ul 

(brâul purtat atât de bărbaţi cât şi de femei). 

 

O serie de obiceiuri care marchează momente importante din viaţa omului 

şi care s-au practicat şi se practică, la Jurilovca, sunt: obiceiuri în legătură cu 

naşterea, nunta, moartea. 

La naştere femeia era asistată de una din babele „babca” satului, care 

îndeplinea rolul de moaşă. Chiar şi-n momentul în care venirea pe lume a unui copil 

se făcea deja la spital, femeile mai în vârstă năşteau, însă, în sat, asistate de babă. 

A doua zi se făcea o baie femeii lăuze şi i se citea molifta de preot ca să 

poată ieşi în curte. Timp de 40 de zile femeia nu are voie să iasă pe stradă iar 

această interdicţie este ridicată în momentul în care se citeşte molifta de 40 de zile. 

Tot după 40 de zile este şi copilul împărtăşit. 

Botezul are loc la 8 zile după naştere. La botez veneau, înainte numai 

femeile; ele aduceau câte un obiect copilului, dulciuri. 

Ceremonialul de căsătorie începea cu logodna tinerilor care avea loc la 

biserică, tinerii fiind însoţiţi de părinţi şi naşi. 

Nunta începea vineri seară cu sărbătoarea numită „divişnic” – la casa 

miresei. Se puneau batiste sau baticuri la fete şi batiste la băieţi. Alaiul mergea apoi 

la casa mirelui pentru a „cinsti casa”, petrecerea continua apoi la casa miresei. 

Duminică, rudele mirelui vin să „cumpere”mireasa. Mireasa este pregătită 

pentru nuntă în timp ce invitaţii servesc masa pregătită de socrii mici, se cântă 

cântece bisericeşti. 

În timpul slujbei religioase, când preotul pune „cununiile”, miresei i se prinde 

pe cap (de către naşă) „kicika” – semn că fata a intrat în rândul nevestelor. Acest 

gest ritualic este circumscris ritualului de trecere de la o stare civilă la alta. Prezenţa 

acestui gest ritualic şi la alte populaţii (chiar dacă diferă obiectul cu valenţe ritualice) 

demonstrează păstrarea, până în contemporaneitate,  a unor mentalităţi arhaice, a 

unor arhetipuri. 



Când se întorc de la biserică există obiceiul „aruncării cu apă” în poarta 

casei mirilor. Petrecerea de duminică avea loc la casa mirelui şi se numea 

„sviadba”. Nunta se încheia luni cu o altă petrecere numită „pirasva”. 

În cadrul ceremonialului de înmormântare întâlnim, ca şi la celelalte 

populaţii, cele trei etape proprii oricărui rit de trecere: despărţirea de lumea celor vii; 

pregătirea trecerii în lumea cealaltă şi integrarea în lumea morţilor; restabilirea 

echilibrului social rupt prin plecarea celui mort.  Răposatul este ţinut în camera din 

faţă a locuinţei până în 3 zile. În tot acest răstimp la căpătâiul său este citită 

Psaltirea şi stă aprinsă o candelă (aceasta trebuie să ardă continuu până la 40 de 

zile). Răposatul va fi purtat până la biserică şi apoi la cimitir, pe o năsălie, de către 6 

oameni-rude (rudelor de gradul I le este interzis); aceştia sunt şi cei care au săpat 

mormântul şi-l vor îngropa. Se spune că fiecare trebuie să participe la săparea unui 

mormânt şi la „ducerea” unui răposat cel puţin odată în viaţă - pentru a-şi pregăti 

ultimul drum (informaţie oferită de Paul Condrat). 

Pe fruntea răposatului se pune o bentiţă  - „venecic” care are inscripţionat în 

slavonă „Sfinte puternice şi nemuritorule Dumnezeu îndurăte de noi” (vezi imaginea 

de mai jos) şi este învelit într-o pânză – „savîn” după cum a fost înmormântat Isus.  

 

De asemenea, nelipsit este „pois”-ul şi mătăniile („lestovca”). „Pois”-ul 

(brâul), nelipsit în costumul ruşilor-lipoveni, dincolo de faptul că este marcă 

identitară, are şi o funcţie ritualică mărturisind despre mentalitatea şi spiritualitatea 

acestei etnii (se consideră că „pois”-ul face legătura între trup şi suflet, având în 

acelaşi timp şi valenţe apotropaice).  

La slujba de la biserică preotul pune în mâna decedatului o scrisoare către 

Sf. Petru – „zapis”.  

Este înmormântat cu picioarele spre est, spre locul unde stă crucea de pe 

mormânt deoarece există credinţa că la Înviere, primul lucru pe care-l va vedea este 

crucea. 

Din cortegiu face parte şi persoana care duce „cukia”-ua (grâu fiert cu 

miere) ce va fi împărţită la masa de pomenire.  

 

O contribuţie importantă la dezvoltarea activităţii culturale din localitate a 

avut-o Naum Pocorschi (1896-1983), care, pe lângă activitatea desfăşurată în 

cadrul bibliotecii din Jurilovca este cunoscut pentru întemeierea - sprijinit de 

autorităţile locale, dar mai ales prin resurse proprii - Muzeului etnografic „Razelm" 



din Jurilovca, ce va fi vizitat de majoritatea localnicilor dar şi de numeroşi turişti; 

muzeul a încetat să existe odată cu stingerea din viaţă a omului  de cultura Naum 

 Pocorschi în 1983. (informaţie oferită de Paul Condrat, manager al reţelei 

electronice a comunităţii locale). 

 În Jurilovca este deschis un Punct de Informare Turistică. În incintă este 

amenajată Expoziţia ORGAME/ARGAMUM privind istoria şi tradiţiile localităţii.  

 

Tradiţiile şi îndeosebi cântecele şi dansurile sunt păstrate şi valorificate de  

Ansamblul folcloric lipovenesc „Reabinuşca” (înfiinţat în 1988) ce-şi desfăşoară 

activitatea la Comunitatea Ruşilor Lipoveni şi la Căminul Cultural şi care s-au 

remarcat la numeroasele concursuri şi spectacole la care au participat. De 

asemenea în localitate s-a constituit şi Ansamblul „Juraveli” (Cocor) de asemenea 

cu un repertoriu de cântece specifice lipovenilor. 

Recent în localitatea Vişina au fost reînviate unele tradiţii bulgăreşti care 

sunt promovate de ansamblul „Abâlca”. 
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