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Comunitateagreacădin
Izvoarele(jud.Tulcea)

...şi-atunci au spus la sat Alibeichioi.  
Câteva date asupra întemeierii comunităţii

Comunitatea greacă din comuna Izvoarele este importantă şi inte-
resantă din cel puţin două puncte de vedere: în primul rând, pentru că 
este singura care dăinuie de la mijlocul secolului XX într-un spaţiu ru-
ral şi, în al doilea rând, pentru că este compactă şi numeroasă (cca. 350 
membri la ultimul recensământ). Legenda satului consemnată în secolul 
trecut îmbină într-un mod interesant câteva repere istorice cu nuclee 
mitico-simbolice. Aflăm că familiile întemeietoare s-au refugiat din Gre-
cia în jurul anului 1829, urmând armata ţaristă, care tocmai înfrânsese 
Turcia, până în Basarabia: „Pornind de la locurile lor la anul 1829, odată 
cu înapoierea oştilor ruseşti din Turcia înfrântă, ei s-au aşezat pentru 
scurtă vreme în sudul Basarabiei, la Frecăţei, Cişmechioi, Traianu-Vechi, 
Pelini şi Curciu. Mai apoi, mânaţi de dorul locurilor naşterii lor, luându-şi 
drumul înapoi, poposiră aci cu întreg chervanul, deoarece, născându-se 
pe drum gemenii Tudoriţa şi Chiriac, ai unui Vasili Lefter, mama trebuia 
să-şi facă repaosul celor 40 de zile cerute de higienă” (Bonjug 1929: 273). 
Păstrată din generaţie în generaţie, legenda întemeierii comunităţii dăi-
nuie şi astăzi, cu diferenţe nesemnificative, în memoria oamenilor din 
Izvoarele: Au plecat odată cu revoluţia grecească din Grecia, în 1820–1821 
şi au ajuns în Rusia, în zona Basarabiei; în 1828, au încercat să coboare la 
mare; venind în jos, au ajuns în aceste locuri. aici au făcut popas. Între timp, 



PROCESEŞICONTEXTESOCIAL-IDENTITARELAMINORITĂŢILEDINROMÂNIA

278

s-a născut un copil; cum regula era ca 40 de zile să nu părăsească locul nici 
lăuza, nici copilul. Au rămas aici. Dar trebuiau să-şi asigure venituri. Pe aici, 
prin jur, erau păduri şi au început să taie lemnul la Tulcea pentru confecţio-
narea bărcilor. Au văzut că le-au adus venituri şi au rămas aici. Şi-au făcut 
bordeie, şi-au făcut un rost... Stăpân aici era un turc: Ali-bei şi-atunci au spus 
la sat Alibeichioi. (N. D.) Acelaşi autor consemnează date din secolul al 
XIX-lea: 15-20 de familii în 1838 (pe harta statului major otoman, fără 
specificarea apartenenţei etnice) şi 20 de familii de greci (în notele de 
călătorie prin Dobrogea ale lui Ion Ionescu de la Brad).

Trebuie să menţionăm că termenul de „familie” (în greacă „famelí”) 
desemnează o unitate socială bazată pe autoritatea paternă şi care este 
alcătuită din părinţi şi din toţi fiii căsătoriţi şi necăsătoriţi ai acestora 
(Stahl 2000: 111); altfel spus, este echivalent cu termenul „neam”, utili-
zat în etnologia românească. Acest fapt este foarte important pentru în-
ţelegerea trecutului acestei aşezări, întrucât, utilizând, în lipsa surselor 
documentare şi de arhivă, unica lucrare despre localitate, remarcăm fap-
tul că aceasta a fost întemeiată de treisprezece familii de greci originari 
din Aspru (Acderé) şi de şapte familii de bulgari din Curuchioi (Districtul 
Varnei), ceea ce ar însuma peste o sută de suflete. Dintre capii de fami-
lie al căror nume se păstra în amintirile bătrânilor de acum opt decenii, 
menţionăm: Tranulus Moscu, Pandilèmus, Ştefan Altâparmac (6 degete), 
Vaşilis Chiriac, Panaiot Vaşilis, Nicolos Màcris (Uzumus), Ciubànis Nico-
la, Lifteris Mandagiolari, Foti Tanàşi, Stoian Ciolachis (ciungul), Ianciu 
Vaşili, Custandas Nicòlas, Mutuis Ruşius (toţi greci) şi Ştefan Burlacu, Je-
liu Stoian, Ştefan Jeliu Stoian, Hagi Gheorghe, Hristu Nediu, Rusi Cioban, 
Peiciu Dermengi (morar) (bulgari) (Bonjug 1929: 274). Se mai spune că, 
pe la mijlocul veacului al XIX-lea, satul a fost în pericol să se risipeas-
că, cauza fiind de astă-dată o romantică, furtunoasă poveste de familie 
brodată pe fundalul istoriei: „O verişoară primară a locuitorului Ruşi Lif-
teris fusese cândva răpită din Aspru, turcită şi luată în căsătorie de un 
ius-başi care o adusese cu sine în Dobrogea, la Balabancea, şi mai apoi 
la Accadâna (Alba). Răspunzând ius-başi chemării armelor patriei sale, 
soţia răpită este înlesnită de tânărul Cara-Ianachiş, fiu al lui Tanaşi Cara 
Lifteris, să fugă peste Dunăre, în Basarabia, unde devine soţia unui ofiţer 
rus. De groaza răzbunării ius-başiului, familii întregi se ridică din sat, 
şi anume: Gheorghe D. Dimu, Tranulus Moscuiani, Tanaşi Cara Lifteris, 
Sfeatcu Jeliu Stoian şi se stabilesc la Tulcea; Cara Ianachis, Chiriac Ta-
naşi, Tantelis Tudurachis şi alte câteva familii trec în Basarabia, în satele 
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pe care le locuiseră odată: Pelini şi Curciu” (Bonjug 1929: 275). În secolul 
al XIX-lea, preoţii care au slujit în Alibeichoi veneau din patria-mamă: 
papà Fucaras, care a slujit în limba caramanească, apoi, papà Ilie, papà 
Moscu, papà Dima şi papà Panteli Cumbidis, toţi originari din Aspru Ac-
dere şi papà Misèvri, papà Curi, papà Carààcci, papà Vaşilicà, provenind 
din Tracia, care au oficiat slujba religioasă în limba greacă, în biserica 
veche de lemn. Între anii 1904 şi 1909, în timp ce păstor al obştii era pre-
otul Asanachi Marinescu, în Alibeichioi s-a ridicat biserica nouă cu hra-
mul Sf. Dimitrie. Cei care au sprijinit financiar zidirea sfântului lăcaş s-au 
numit: Gligore Dimu, Gheorghe Alexe Ştefan, Cara Ghiorghi şi Arhondi 
Dascălu (Bonjug 1929: 276). Autorul micromonografiei localităţii, Nichita 
Bonjug, mai consemna: „De la 1899 încoace slujeşte neîntrerupt Panait D. 
Iofciu, cântăreţ cu şcoală românească. [...]. În această îndelungată vreme 
a fost îndrumătorul mai multor preoţi, iar în intervalele libere, a botezat 
şi-nmormântat de multe ori singur. A predicat cum a putut şi a vorbit 
mişcător la serbările Zilei Eroilor, el însuşi fiind, în marele război, un erou 
decorat cu crucea comemorativă şi baretele Mărăşeşti, Carpaţi şi Dobro-
gea” (Bonjug 1929: 276).

Începuturile învăţământului din Izvoarele se plasează tot în secolul 
al XIX-lea, când preoţii făceau lecţii cu tinerii din sat chiar la ei acasă, 
fiindcă nu exista încă o şcoală. Aşa au procedat papà Moscu şi papà Pan-
teli Cumbidis, care i-au ajutat să nu uite limba maternă şi să-şi însuşeas-
că învăţăturile bisericii, dar şi cunoştinţe generale. Primul învăţător care 
a predat în limba română s-a numit Teodorescu şi este semnatarul ca-
ietului găsit de istoricul Nicolae Iorga în biserica Azaclău: „Condica de 
milostenii, cu ajutorul Tatălui şi al Fiului şi al Sf. Duh, amin” (din 16 au-
gust 1859). Conform unor date păstrate în manuscris în arhiva primăriei 
din localitate, după Războiul de Independenţă, învăţătorul transilvănean 
Tudor construieşte prima şcoală. De atunci, de-a lungul timpului, învăţă-
torii s-au numit Carpus (1883), Olimpia Nicolau (1891), Constantin Rădu-
lescu (1894), Sevastia Deculescu (1898), Teodor Popa (1901), Simion Mar-
dare (1908), Ion Mihai şi Mihai Sava (1910), Nichita Bonjug (1912), Andrei 
Mălai (1929), Simion Nicolae (1930), Grigore Popescu, Niculae Scărlătea-
nu şi Maria Constantinescu (1934), majoritatea fiind originari din oraşele 
din zona Dunării de Jos. Cei dintâi absolvenţi ai şcolii au fost: N. Pintilie, 
V. Lefter, N. Lefter, P. Geambazu (1883), iar în 1936, au absolvit şapte cla-
se: Tranule Moscu, Chiriac Lefter, Anghelina Lefter, Tanase Fote şi Petre 
Geambazu. Noul local al şcolii datează din 1935, prin efortul lui Nichita 
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Bonjug, care i-a adăugat şi un muzeu şcolar cu obiecte şi unelte ţărăneşti 
în miniatură, relicve antice şi piese numismatice, o secţiune petrografică 
şi una de ştiinţe ale naturii. 

O unică, mare familie. Viaţa de familie 
din multiple perspective

Vreme îndelungată, grecii din neamurile venite în anul 1838 au pu-
tut păstra o endogamie strictă, fapt pe care li-l îngăduia însăşi structura 
neconsangvină a acestora; ulterior, ei s-au înrudit cu descendenţii fami-
liilor de bulgari din localitate, care, la rândul lor, au angajat relaţii matri-
moniale cu fete bulgăroaice din Accadâna (astăzi, satul Alba). Se poate 
vorbi, încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea, despre o endogamie extin-
să, abia apoi despre exogamie. Foarte interesant este faptul că aceasta s-a 
manifestat nu în interiorul grupului etnic, după cum ne-am fi aşteptat, 
ci, mai curând în alte grupuri minoritare şi chiar în cel majoritar, crite-
riul de bază rămânând cu stricteţe confesiunea ortodoxă. Concret, grecii 
din Izvoarele nu au avut acces la grupul minoritar elen plasat în mediul 
urban, nici la începutul deschiderii lor, nici mai târziu. Acest fapt îşi poa-
te găsi o solidă explicaţie în atitudinea rezervată, de respingere chiar, a 
grecilor de la oraş, care, până în ultimul deceniu, i-au socotit pe „izvo-
reni” bulgari sau chiar găgăuzi. Dacă prima apreciere are o acoperire is-
torică (compoziţia originară greco-bulgară a grupului întemeietor), cea 
de-a doua ţine de peregrinările lor prin Basarabia, în timpul cărora, s-a 
presupus că au realizat alianţe matrimoniale cu grupurile etnice locale. 
Un alt motiv de respingere este cel ocupaţional: după cum se ştie, grecii 
au imigrat şi s-au statornicit în România în etape succesive, ca negustori, 
fapt ce contrastează cu ocupaţia tradiţională (păstoritul), abandonată ul-
terior prin stabilirea într-o zonă agrară şi viticolă a familiilor imigrate în 
Alibeichioi (Izvoarele). 

Un alt aspect deosebit de interesant este cel relevat de autorul men-
ţionat, ce-i drept, pe un ton oarecum indignat şi vehement: marea forţă 
de asimilare a nou veniţilor, manifestată dintotdeauna de grupul de care 
ne ocupăm: „Grecii, evitaţi de locuitorii satelor învecinate, fac căsătoriile 
vreme îndelungată numai între dânşii şi cu bulgăroaicele din sat; bulgarii 
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aduc fete şi din alte sate, dar numai foarte rar, fetele refuzând să se ducă 
la greci”, subliniază acesta, pentru ca mai apoi să vorbească despre „... 
conservarea caracterului etnic al grecilor, grecizarea bulgarilor şi exce-
siva solidaritate a locuitorilor, ei constituind de fapt o unică mare familie, 
ai cărei componenţi sunt toţi rude apropiate între ele” (Bonjug 1929: 275).

Studiind astăzi această comunitate, am remarcat păstrarea, în linii 
generale, a acestei strategii de supravieţuire. Orice persoană căsătorită 
în localitate îmbrăţişează modul de viaţă, tradiţiile şi chiar limba grupu-
lui dominant, aşa încât, la ultimele recensăminte, locuitorii din Izvoarele 
s-au declarat cu toţii greci. Am încercat, prin multiple metode, să recon-
stituim atmosfera din familiile de odinioară. Era o familie de tip patriar-
hal rigid, în sânul căreia ierarhiile erau foarte bine conturate şi solid sus-
ţinute. Reguli pe care le găsim şi în jurisdicţia tradiţională românească, 
precum dreptul lui „primus genitus” (primul născut, moştenitorul virtu-
al) versus „jus ultimi geniti” (dreptul celui din urmă născut), perpetuarea 
numelui strămoşilor, virilocalismul (stabilirea gospodăriei la reşedinţa 
soţului), tradiţia relaţiilor spirituale (năşia de neam şi respectarea moaşei 
ca exponent al acestuia) îşi află şi astăzi concretizări importante şi inte-
resante în configuraţia comunităţii, contribuind la solidaritatea acesteia. 

Relaţiile de familie îşi găsesc o interesantă reflectare şi în bogata serie 
de termeni cu care sunt desemnate gradele de rudenie: termeni generali 
ce denumesc generic principalele grade de rudenie, denumiţi în limba 
greacă; termeni ce definesc relaţia individului (ego), creată prin cele trei 
tipuri de înrudire consacrate (Radcliffe-Brown 2000: 52): părinţi–copii, 
soţ–soţie, copii ai aceloraşi părinţi, derivaţi din limba bulgară (idiomul 
familiar); termeni ce decurg din relaţii de tip spiritual: năşia şi relaţia cu 
„babele satului” (provenind atât din greacă, cât şi din bulgară). Dincolo de 
aspectul lingvistic al problemei, trebuie să subliniem încă de la început 
prezenţa unui foarte bogat şi activ fond de manifestări ritual-ceremonia-
le ce transpun în limbaj gestual, magic, obiectual raporturile interindivi-
duale, interfamiliale, în contextul schimbărilor de statut, dar, după cum 
vom vedea, şi în alte contexte, în general festive.

Fără să ne propunem o discuţie foarte amplă şi aprofundată pe margi-
nea termenilor de rudenie, vom nota prezenţa, în prima serie, a teremeni-
lor folosiţi pentru mamă („mana”), tată („baba”), fiu („iosum”), fiică („thi-
gateram”), bunic („papus”), bunică („babu”), soacră („pitheram”), socru 
(„pitherasum”), ginere („ghambros”), noră („nif”), văr („acsadrifus”), ve-
rişoară („acsaderfiam”), nepot („angonem”), naş („nunu”), naşă („nuna”), 



PROCESEŞICONTEXTESOCIAL-IDENTITARELAMINORITĂŢILEDINROMÂNIA

282

fin („cumbaru”), fină („cumbara”). Raportându-le la individ (ego), relaţiile 
de rudenie se dovedesc a fi percepute şi transpuse lingvistic mult mai 
nuanţat şi mai complex. Astfel, cu termenul „buliu”, o persoană se adre-
sează atât mătuşii prin alianţă (soţia fratelui oricăruia dintre părinţi), cât 
şi mătuşii şi cumnatei mai mari a soţului. „Lalu”, echivalent relaţional al 
„unchiului”, desemnează pe fratele tatălui, al mamei, dar şi pe soţul suro-
rii tatălui sau mamei, iar „leliu” este doar sora de sânge a fiecăruia dintre 
părinţi. „Bati” îl desemnează pe fratele consangvin mai vârstnic, „cacu” 
este termenul folosit pentru sora mai mare; fratele mai mic este numit 
„athrifosum”, iar sora mai mică, „athrifim”. Toate acestea ar trebui ra-
portate la termenii generici „aderphos” (frate), respectiv „aderphi” (soră). 
Aceleaşi grade de rudenie sunt exprimate diferit prin prisma căsătoriei: 
„ienisti” este numit fratele mai mare al soţului, „drăghincu”, fratele mai 
mic, iar „călinu”, sora mai mică. 

Fie şi din simpla enumerare, se poate observa că, odată cu schim-
barea statutului, soţia (soţul) contractează alte relaţii ce se transpun în 
termeni lingvistici distincţi. Mai mult chiar, este remarcabil faptul că ru-
dele de gradul doi (fraţii mai mari) ale soţului (soţiei) sunt numite fie prin 
termeni inconfundabili, fie, în cazul alianţei, prin termeni echivalenţi cu 
cei ce desemnează propriile rude de gradul al treilea (fraţii părinţilor şi 
soţiile acestora). Se poate spune că atât rudele din partea tatălui, cât şi 
cele din partea soţului se bucură de o atenţie evidentă, concretizată în 
cuvinte ce reflectă respectul şi afecţiunea. Putem afirma, aplicând crite-
riile analizei structurale operate de Radcliffe-Brown, că termenii de rude-
nie se organizează nu numai în funcţie de relaţiile familiale elementare, 
ci şi în funcţie de sex, vârstă şi chiar generaţie. Pe de altă parte, putem 
vedea în varietatea termenilor de adresare destinaţi rudelor bărbatului 
o nuanţare a faptului, demonstrat de Émile Benveniste, că „sistemul pa-
trilocal, care, în înrudirea prin alianţă, a triumfat foarte de timpuriu, s-a 
impus singur şi a eliminat această serie de termeni, ca amintire a poziţiei 
duble pe care o ocupau toate alianţele în interiorul clasificării înrudirii” 
(Benveniste 1993: 252).

Altfel spus, unii termeni – mai ales cei care definesc relaţiile cu per-
soane din generaţii colaterale mai vârstnice din neamul soţului – se su-
prapun cu cei ce denumesc relaţiile de acelaşi fel din propria familie, în 
timp ce rudele de gradul al doilea sunt numite distinct, prin raportare la 
noul statut. La toate acestea se adaugă şi faptul că denumirile, citate mai 
sus, pentru fraţii mai mari şi mai mici sunt valabile atât pentru femeile 
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căsătorite, cât şi pentru bărbaţi, opoziţia realizându-se nu în funcţie de 
sex, ci în funcţie de propria persoană. Faptul că aceşti termeni coexistă 
vine să sublineze condiţia soţului, respectiv a soţiei, de persoană cu dublă 
apartenenţă, nicidecum anularea sau estomparea primei apartenenţe. 

Pe de altă parte, nu trebuie să punem această diversitate terminolo-
gică doar pe seama compoziţiei mixte greco-bulgare a grupului (ilustrată 
prin termeni ca „drăghincu” sau „călinu”, „buliu”, „bati” etc.), ci şi pe sea-
ma unei realităţi sociale valabile până în urmă cu doar câteva decenii. O 
familie era compusă din mai multe generaţii (bunici, fii, nepoţi) care se 
gospodăreau împreună. Faptul este atestat în întreg spaţiul balcanic, dar 
mai cu seamă la greci şi la aromâni, despre care, citându-l pe Th. Capi-
dan, Paul H. Stahl afirmă: „La nivelul inferior, care corespunde gospodă-
riei, există unitatea socială numită fŕmeli – familie. Grupul domestic este 
alcătuit în principal dintr-un cuplu căsătorit (cel al părinţilor), cu fiii lor 
căsătoriţi; ei trăiesc laolaltă sub autoritatea tatălui şi a mamei, muncesc 
laolaltă, stăpânesc în comun o avere, de obicei oi. Grupul se separă la 
moartea tatălui sau când toţi fiii sunt căsătoriţi, deşi uneori continuă un 
timp să formeze o singură unitate socială” (Stahl 2000: 111).

Iată, prin comparaţie, cum stăteau lucrurile în localitatea Izvoarele 
în urmă cu peste treizeci de ani: Stăteam, stăteam laolaltă: socru-meu cu 
soacră-mea aici, în casele mai vechi, în continuare, cumnatu’ care-a murit 
acu’ câţiva ani cu cumnata, şi-n spate-acolo, noi. Aici munceam, aici găteam, 
aici dormeam. Ba nu! fiecare era cu camerele lui, cu intrarea lui! Munca şi 
mâncarea erau împreună, că pământu’ ni-l luaseră la colectiv. Pe urmă, era 
şi sora mai mică, Niculina. Era fată, necăsătorită. Şi ea stătea cu noi!... (C. G.) 
Însăşi structura gospodăriilor din Izvoarele vorbeşte despre acest mod de 
existenţă, perpetuat, cu puţine modificări, până astăzi. Curţile mai vechi 
sunt mari, au case cu mai multe intrări în locuinţele construite succesiv 
pentru cuplurile tinere ce se instalau de-a lungul generaţiilor. Ele se în-
scriu pe linia gospodăriilor dobrogene, bulgăreşti şi turceşti, descrise de 
Paul Petrescu şi Paul. H. Stahl (Petrescu–Stahl 1957: 25–40). Mai nou, iz-
vorenii tineri îşi construiesc separat locuinţe mai moderne, amplasate în 
unghi drept, şi nu în prelungirea casei bătrâneşti, însă, dacă se stabilesc 
în sat, continuă să rămână alături de părinţi. 

Este uşor să ne imaginăm faptul că, într-un asemenea climat famili-
al, condiţia tinerei neveste, ba chiar a tânărului cuplu, era lipsită de au-
tonomie. Din istorisirile personale ale informatorilor noştri a reieşit că, 
cel puţin în primul an, iar dacă nu, până când reuşeau să-şi construiască 
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propria casă, tinerii aveau o existenţă ce amintea de condiţia lor de ado-
lescenţi sau cel mult de tineri aflaţi în pragul căsătoriei. Aceasta este si-
milară cu cea a „sarcatsanilor” (păstori transhumanţi vorbitori de limbă 
greacă, care trăiesc în Bulgaria şi Grecia): „Faptul esenţial este că proas-
păt căsătorita este subordonată tuturor celorlalţi membri ai familiei lăr-
gite. [...] Ea este, cum se spune adesea, mireasa noastră” (Stahl 2000: 112). 

Tocmai de aceea, o analiză separată merită termenul „nif” (noră), 
care, în traducerea în limba română, este sinonim cu „mireasă”, atât 
în contextul ceremonialului nupţial, cât şi în cel al altor obiceiuri post-
liminale. Acesta reflectă două tipuri de relaţii: în plan familial, relaţia 
cu părinţii soţului, iar în planul neamului şi chiar al comunităţii, rela-
ţia cu celelalte rude, cu vecinii, şi, după cum vom vedea, cu întreaga co-
munitate. Concret, „nif” este numită de către rudele soţului soţia fiului 
şi a nepotului, dar şi de către vecini şi consăteni proaspăta căsătorită 
intrată în microgrupul vecinătăţii, subliniindu-se prin aceasta linia pa-
ternă, masculină a familiei. Chiar dacă, în mod evident, condiţia femeii 
în comunitatea greacă, de care ne ocupăm, este, cel puţin astăzi, mai 
puţin constrânsă de regulile inflexibile ale familiei, neamului, bisericii 
şi comunităţii decât, spre exemplu, este cazul la grupul turco–tătar din 
aceeaşi regiune, utilizarea acestui apelativ de către toţi cei ce-şi afirmă 
astfel apartenenţa la grupul soţului dă măsura rigorilor la care era (şi mai 
este încă) supusă o noră care locuieşte în casa părinţilor, dar şi o anumită 
relaţie de afinitate cvasi-generalizată. Practic, termenul „nif” atenuează 
sensul de „xena” (străină), mai ales în zilele noastre, când, în Izvoarele, 
sunt aduse şi fete din alte localităţi. Acest sens aproape că nu exista în 
trecut, când, după cum am arătat, grecii depăşeau arareori aria satului 
în căutarea unei soţii. „Nora” era, aşadar, o membră a unui alt neam, dar 
nu era nici etnic, nici confesional străină, ci aparţinea comunităţii com-
pacte şi închise a aşezării. 

Cam la fel stau lucrurile şi în cazul termenului folosit pentru „ginere”, 
ambii având şi conotaţii ceremoniale în contextul obiceiurilor familiale. 
Dată fiind însă regula virilocalismului, putem aprecia că sunt extrem de 
rare cazurile în care soţii se mută în gospodăriile socrilor lor. Astfel, ter-
menul „ghambròs” se aplică tuturor bărbaţilor care nu aparţin neamului 
(familiei) soţiei şi cu care ceilalţi membri angajează relaţii afine (de ali-
anţă). 
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Regula denominaţiei constituie cel de-al doilea aspect legat de sistemul 
de înrudire la care dorim să ne referim, consecinţă a regulilor ce privesc 
schimbul matrimonial. Iată, după informaţiile culese, care sunt regulile de 
conferire a numelui de botez: La noi, e obiceiu’ ca la primu’ născut să-i pună 
tata numele (adică tata pune numele lu’ tat-su, bunicu’ copilului) şi dacă e 
fată, al lu’ soacra mică. La al doilea, numele lu’ socru mic sau soacra mare, 
dacă e fată şi de la al treilea, al naşului. Se menţine, se menţine şi acuma! Păi, 
ieşi pe stradă şi te râde: „Nu te-a băgat în seamă fecioru-tu şi cu noră-ta!...” 
Da’ nu poţi pune totuşi numele până nu mergi la naş, că ies discuţii, supărări. 
(C.G.). Se impune să precizăm faptul că, în majoritatea covârşitoare a ca-
zurilor, moştenirea casei părinteşti revine ultimului născut. Acesta, după 
cum am văzut, nu poartă însă şi numele bunicului patern, ci, după toate 
regulile enunţate, pe cel al bunicului matern, astfel încât se poate vorbi 
despre o consolidare a relaţiei stabilite între cele două neamuri odată cu 
căsătoria părinţilor săi. Există şi implicaţii ritual-ceremoniale ale acestui 
fapt, întrucât patronul casei şi al familiei devine, de regulă, sfântul al că-
rui nume îl poartă capul familiei („curbanul casei”).

Cam tot aşa stăteau lucrurile şi în ceea ce-i priveşte pe grecii din 
satul Elympos, situat pe insula Karpathos: „Fiecare băiat şi fiecare fată 
poartă astfel numele de botez al bunicului patern sau al bunicii materne, 
în funcţie de sex. La fiecare a doua generaţie revine acelaşi nume de bo-
tez, ca şi când bunica şi bunicul ar trăi din nou. Această regulă este strict 
respectată, posesia concomitentă a patrimoniului şi a numelui bunicilor 
fiind obligatorie” (Stahl 2000: 105). Această regulă denominativă este va-
labilă şi în zone româneşti, mai cu seamă în cea nord-dunăreană, dacă 
luăm în calcul regula naşului de neam. Astfel, primul născut al oricărei 
familii primeşte numele ascendentului său direct (tată, bunic, străbunic, 
în cazul în care este primul născut al primului născut), aceasta însem-
nând, de fapt, repetarea numelui „părintelui spiritual”, adică al naşului. 
Acest tip de denominaţie este frecvent întâlnit, cu unele deosebiri, la 
multe popoare, astfel că nu putem preciza dacă forma de moştenire şi 
regula denominaţiei au fost influenţate de convieţuirea cu bulgarii sau 
de învecinarea cu românii, sau dacă ele erau proprii ţinutului din care 
au plecat spre Dobrogea. Indiferent cum stau lucrurile, tindem să credem 
că a fost dintotdeauna o modalitate – simbolică, dar şi economică – de 
păstrare a solidarităţii grupului minoritar. 
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Noi încă mai păzim sărbătorile! Obiceiuri 
familiale în contextul sărbătorilor creştine

Obiceiurile legate de căsătorie şi nuntă prezintă interesante com-
ponente postliminale, care se împletesc foarte strâns cu sărbătorile de 
peste an. Acest fapt le conferă o amplă anvergură şi valenţe sociale cu 
totul remarcabile, concretizate în participarea întregii comunităţi la in-
tegrarea cuplurilor recent căsătorite într-un alt grup, cu statut marital 
bine conturat. Acestea sunt grupate în jurul a trei cicluri festive, de o im-
portanţă covârşitoare pentru păstrarea valorilor identitare ale grecilor 
din Izvoarele: Crăciunul şi ziua Sf. Mare Mucenic Gheorghe (celebrate, după 
calendarul gregorian, în 6 ianuarie, respectiv 6 mai) şi Lăsatul Secului 
(sărbătoare mobilă, ţinută ca şi la români în ultima duminică dinaintea 
Postului Paştilor). Anumite sărbători de peste an capătă chiar denumiri 
ce pun în valoare această componentă de solidarizare a comunităţii şi 
de consfinţire a noilor relaţii familiale. Astfel „udatul ginerilor”, „udatul 
nurorilor” şi „ziua babelor” aparţin sărbătorilor de trecere dintr-un an 
într-altul, „descălţatul mireselor” şi „furatul copiilor” au loc în ziua de Sf. 
Gheorghe, iar „adunatul darurilor” se petrece odată cu actul ceremonial 
al „iertărilor şi sărutatului mâinii”, pe care, în mod obligatoriu, trebuie 
să-l îndeplinească fiecare familie faţă de cei vârstnici (naşi, părinţi, fraţi 
mai mari şi unchi) la începutul Postului Mare. 

Astfel, în noaptea de şase spre şapte ianuarie se păstrează „Udatul 
ginerilor”, obicei ce îi are drept actori principali pe tinerii necăsătoriţi, de 
regulă, pe cei care fac parte din ceata de colindători (a Drăgumanului), iar 
drept beneficiari, pe tinerii care s-au căsătorit în ultimul an. Este o etapă 
postliminală a ceremonialului nunţii, menită să sublinieze şi chiar să de-
finitiveze trecerea şi statutul tinerilor care, prin căsătorie, s-au despărţit 
de grupul de vârstă şi au fost integraţi în cel al gospodarilor. „Udatul” este 
un ritual de la care nu numai că nimeni nu îndrăzneşte, dar nici măcar 
nu doreşte să se sustragă, şi asta pentru că: Aşa sunt ei mai văzuţi, mai lu-
aţi în seamă. Dacă nu se udă, înseamnă că nu-s buni de nimic!... Mai depinde 
şi de ce-ai făcut tu la alţii când erai flăcău, că dac-ai fost tu mai rău, mai în-
dârjit, aşa ţi se întoarce şi ţie! Ceilalţi toţi te ţin minte! (I. I.). Deşi totul pare a 
fi mai curând o probă de rezistenţă decât un simplu gest magic, tinerii se 
arată obedienţi, ba chiar nerăbdători şi nemulţumiţi, dacă ceata întârzie. 
„Udatul” debutează cu refuzul formal (fugă, tăinuire) al tinerilor bărbaţi, 
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pentru ca apoi, în sunetul unui colind special ce vorbeşte despre însuşi 
patronul zilei, Sf. Ion, să se lase udaţi, succesiv, la trei fântâni, iar apoi 
„înviaţi” cu zăpadă. Odinioară, după spusele celor vârstnici, bărbaţii erau 
duşi „la derea” şi, în pofida gerului aprig, erau udaţi până când hainele 
le îngheţau pe trupuri: Dacă te opuneai?!… Păi, dacă te opuneai, făceai mai 
rău, că ei se îndârjeau şi mai chemau şi ajutoare şi tot te puneau jos! Aşa am 
făcut eu: eram tânăr, eram vânjos, şi ce-am zis? Hai să fug, să-i fac să mun-
cească şi ei, nu?… Şi-am luat-o prin grădini, pe deal, da’ când m-au prins… aşa 
udat n-a mai păţit nimeni!… Ţineau minte care a fost în armată, care n-a fost 
udat şi peste un an-doi, când să libera, gata era! (I. L.) La fiecare casă, f lăcăii 
sunt apoi aşezaţi la masă, iar celui care a reuşit să-l prindă pe „ginere” 
soţia acestuia îi dăruieşte un prosop. În felul acesta, proaspăta soţie „plă-
teşte” câştigarea definitivă a soţului şi trecerea lui în rândul gospodarilor 
(arhondas), întrucât, până în acel moment le mai sunt îngăduite petrece-
rile cu vechii tovarăşi de generaţie. 

În miezul zilei de şapte ianuarie este rândul „nurorilor” să fie udate. 
De această dată, este vorba despre un ritual de fertilitate şi purificare, 
cu implicaţii sociale de integrare definitivă în grupul femeilor căsători-
te. Protagonistele – femei căsătorite şi foarte puţine tinere necăsătorite 
– alcătuiesc un alai spectaculos al „nunei” (naşa de cununie). Ierarhia 
familială este din nou relevată de prezenţa obligatorie a soacrei nunei, 
a cumnatelor şi surorilor acesteia, precum şi de prezenţa tuturor rude-
lor prin alianţă, şi abia apoi a mamei, surorilor şi nepoatelor, eventual, 
finelor nunei. Strălucirea şi pitorescul alaiului sunt sporite şi de faptul 
că această ceremonie cere ca ele să poarte costumul tradiţional local. 
La rândul ei, „nora” pregăteşte daruri purtătoare de semnificaţii ale 
integrării şi recunoaşterii propriului statut: ştergare ţesute, pânzeturi 
scumpe, şorţuri de mătase şi „chitci” (mănunchiuri minuscule) de busu-
ioc şi monezi pe care le prinde în părul tuturor femeilor participante, pri-
mind în schimb o sumă simbolică de bani „pentru norocul casei”. Ea se 
ascunde, apoi simulează teama de a fi udată, arătând astfel că încă mai 
tânjeşte după condiţia de fată, dar apoi se lasă stropită de naşă, pe cap 
şi pe corp, cu un mănunchi de busuioc muiat în apă. Urmează ceremo-
nia sărutatului mâinii, începând cu naşa, soacra şi mama acesteia, apoi, 
continuând cu mătuşile, cumnatele, surorile şi alte femei mai vârstnice 
şi, în final, îmbrăţişarea femeilor de vârstă apropiată „nurorii”. Spre sea-
ră, grupul de femei coboară în sat, „la horă”. Este momentul consfinţirii 
definitive a condiţiei de tânără nevastă, subliniat atât de prezenţa soa-
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crei şi mamei, cât şi de cea a naşei de cununie. Acestea etalează daruri-
le primite, spre deliciul întregului sat care asistă şi comentează, fără a 
participa însă la joc. Deşi cele mai vârstnice femei, intervievate în timpul 
anchetei de teren, au subliniat faptul că obiceiul este păstrat ca atare de 
generaţii, consemnările făcute în secolul trecut de Nichita Bonjug atestă 
unele pierderi ritual-simbolice şi chiar în ceea ce priveşte repertoriul. 
„Tot timpul cât durează Virmenus nifis, femeile poartă în mijlocul lor un 
steag făcut dintr-un peşchir (ştergar) alb şi unul roşu, împodobit la ca-
pătul de sus cu un şomoiog de busuioc legat cu beteală şi împodobit cu o 
ciuşcă roşie (ardei iute, n. n.), în vârf cu un bănuţ şi f loricele de porumb 
înşirate pe un fir de aţă, care simbolizează organul masculin. Steagul 
acesta este semnul suveranităţii feminine în acea zi!” În plus, autorul 
menţionează şi faptul că grupurile constituite în jurul nunelor intonau 
„Cântecul Paraschivei” (un cântec liric de dragoste), imposibil de recon-
stituit astăzi (Bonjug 1929: 282). 

Cea de-a treia zi a acestui ciclu festiv, plasat la început de an, este 
tot una exclusiv feminină, destinată, de astă-dată, sărbătoririi unor in-
contestabile personalităţi ale comunităţii, fără de care, pe drept cuvânt, 
existenţa acesteia este încă de neconceput: babele-moaşe. Deşi astăzi 
naşterile au loc în clinici specializate din Tulcea sau Constanţa, şi chiar 
Bucureşti, „babele” sunt consultate în multe privinţe: pusul Ursitoarelor, 
săvârşirea practicilor magic apotropaice şi profilactice, şi nu arareori 
curative. După cum vom arăta, în cercetările noastre, am cules infor-
maţii despre unele practici magice şi magico-medicale complexe, pentru 
remedierea unui număr impresionant de afecţiuni ale lăuzei şi nou-năs-
cutului. Competenţa de necontestat, bazată pe cunoştinţe de etnoiatrie, 
dar şi de magie, pe cât de profunde, pe atât de arhaice, ţine de condiţia 
lor de iniţiate ale comunităţii, de păstrătoare ale tradiţiilor, ale spiritu-
alităţii în general, ca garanţie a perpetuării grupului. Desigur, majori-
tatea tradiţiilor au un caracter universal, sau cel puţin valabil pentru 
întreaga arie balcanică. Vechimea şi stabilitatea lor, aspectul osificat al 
riturilor şi datinilor ne-au transpus însă într-un timp mult mai îndepăr-
tat, în care oamenii societăţilor tradiţionale erau foarte atenţi la ceea 
ce însemna echilibrul familial şi implicit comunitar, respectau ierarhia 
dictată de ritualuri, făcând din „baba-moaşă” un fel de gardian de mare 
prestigiu şi adânc venerat al vieţii satului. Nu numai vestigiile acestui 
respect se mai păstrează încă în obiceiul ţinut de „Ziua babelor”; am 
putea spune că, la fel ca în exemplele precedente, reprezintă o tradiţie 
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păstrată in actu atât de femeile vârstnice, cât şi de cele recent căsăto-
rite. A spăla şi a săruta apoi mâna babelor satului nu înseamnă numai 
îndeplinirea unei ceremonii, ci şi afirmarea şi consolidarea unui nou 
statut, alături de dovada dependenţei faţă de aceste persoane înzestrate 
cu forţe şi cunoştinţe verificate şi respectate, puse întotdeauna în slujba 
vieţii. Întrebate câţi ani trebuie să păstreze aceste raporturi, femeile au 
răspuns fără ezitare: Toată viaţa! Toată viaţa, până la moartea babei! Ai 
nevoie de ea şi ca soacră, bunică, vreau să zic, să-ţi îngrijească nora, nepo-
ţii… Babele ştiu multe, te ajută cu multe, sunt aşa, un fel, ca doctorii… că mai 
trebuie să faci şi din astea bătrâneşti! (A. L.)

Petrecerea din ziua de opt ianuarie, desfăşurată astăzi, prin contri-
buţia tuturor nevestelor, la căminul cultural, mai păstrează încă unele 
componente integratoare pentru tinerele mame: datul în leagăn şi îmbră-
ţişarea primiparelor de către celelalte mame din sat, dăruirea ploconului 
pentru osteneala babei (o găină, un colac, ţuică şi dulciuri), dar şi elemente 
de continuitate ce consfinţesc, an de an, aceeaşi stare, de soţie, mamă şi 
membră a comunităţii, chiar şi atunci când izvorencele aleg să părăseas-
că satul. Hora, petrecere cu dans exclusiv feminină, este un prilej de re-
venire acasă, de afirmare a relaţiilor de rudenie de mult contractate prin 
gesturi, formule de bună-cuviinţă şi schimb de daruri. Odinoară, acest 
obicei avea un cadru de desfăşurare mai restrâns, întrucât erau şase-şap-
te babe în sat: fiecare femeie îndeplinea rânduielile cerute de tradiţie la 
„baba ei” (adică la cea care o asistase la naştere şi o ajutase „să ridice 
copilul”), iar petrecerea cu ospăţ, vin şi lăutari avea loc la casa acesteia: 
„după ce s-au săturat bine şi au luat câte două-trei pahare de vin sau mai 
multe, prind curaj şi ies afară în curte, pun cimpoieşul să cânte şi ele joa-
că până seara pe la ora nouă, făcând tot felul de glume şi comedii pentru 
petrecere” – consemna acelaşi autor, probabil în urma observaţiei direc-
te (Bonjug 1929: 282). Spre seară, puteau veni şi bărbaţii, şi, sub pretextul 
că le conduc acasă, rămâneau ca să le ajute pe neveste să dea gata vinul (N. 
D.), petrecerea prelungindu-se astfel până în zori. 

Duminica Lăsatului Secului este, la fel ca la români, o sărbătoare a ex-
ceselor, dar şi una a împăcării. Fiecare familie pregăteşte un plocon (co-
lac, vin, găină, toate învelite într-un ştergar) pe care îl duce naşului. For-
mula ceremonială „Ne iertaţi!” (Si nu rimena!), rostită reciproc de fini şi 
naşi, marchează intrarea în post: Tinerii care s-au căsătorit în anul respec-
tiv vizitează rudele apropiate şi primesc vase pentru gospodărie. La naşu’ să 
duc c-o săptămână înainte, cu găină, cu colacu’, c-un chil de vin şi dup-aia, în 
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noaptea de Lăsata Secului, să duce pentru iertăciune. Să duce, îi sărută mâna 
lu’ naşu’, lu’ naşa şi le dă cadou’ şi se pun la masă. (C. G.)

Un al doilea moment din an, în care au loc ritualuri şi ceremonii inte-
grate ciclului familial, este, după cum spuneam, ziua de şase mai (Sf. Ghe-
orghe). (Aceasta, ca şi colindul, se ţine după vechiul calendar). Principalul 
obicei, prezentat de informatorii noştri ca emblematic pentru întreaga 
aşezare, este „curbanul de sănătate”: La Sfântu Gheorghe nu este familie să 
nu taie un miel, un berbec. Se taie pentru sfântu’ care păzeşte casa, pentru 
sănătate, pentru animale, ca să ai spor la animale. (N. D.) În lucrarea sa (Le 
kourban, ou sacrifice sanglant dans les traditions balkaniques) Assia Popova 
îl prezintă drept o tradiţie a cărei geneză trebuie căutată în zorii creş-
tinismului: „...în ţările creştinătăţii balcanice, sacrificiul sângeros este 
practicat în mod curent, şi ceea ce este mai important, cu participarea şi 
binecuvântarea plină de zel a preoţilor. El este în mod curent desemnat 
de ortodocşii din Bulgaria, Grecia, Albania şi din ţările fostei Jugoslavii 
prin termenul «kourban», împrumutat de la turci, dar care, în realitate, 
are o origine biblică. Acelaşi termen desemnează, în acelaşi timp, ritul 
sacrificial şi victima” (Popova 1995: 147). 

La grecii din Izvoarele, obiceiul se compune din trei secvenţe: sacri-
ficarea animalului în gospodăria fiecărei familii, cu invocarea Sf. Gheor-
ghe, pregătirea şi coacerea „curbanului” în comun, prin reunirea unui 
număr fără soţ de familii vecine şi consumarea în fiecare familie a aces-
tuia, după ce, mai întâi, „se face parte şi morţilor”. Sunt demne de sem-
nalat o seamă de componente rituale arhaice, ce se înscriu în structura 
balcanică a sacrificiilor aduse, la anumite date din an, pentru protejarea 
aşezărilor şi a oamenilor: purificarea cu sare („aurul alb al magicienilor”) 
şi afumarea animalului jertfit cu tămâie, aprinderea lumânărilor între 
coarnele acestuia, în faţa icoanei şi a candelei aprinse, invocarea sfântu-
lui şi rostirea rugăciunii pentru sănătate şi belşug, apoi însemnarea cu 
sânge a pragurilor tuturor uşilor şi, în cele din urmă, păstrarea şi îngro-
parea tuturor resturilor, pentru ca nu cumva să se risipească ceva din 
sporul casei. „Corbanul de sănătate” are, aşadar, semnificaţia unui ritual 
de sacrificiu destinat protecţiei fiecărei familii, considerată în sens larg 
(bunici, părinţi, descendenţi şi afini), dar şi protecţiei întregii comunităţi, 
prin cumularea individualităţilor în grupuri şi prin generalizarea aces-
tora în întreg satul. Aceasta confirmă valenţele sărbătorii Sf. Gheorghe 
de deschidere a ciclului estival agro-pastoral, care pune în joc destinul 
recoltei şi prosperitatea turmelor (Popova 1995: 166). La fel ca pentru ro-
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mâni, Sf. Gheorghe este patronul păstorilor, dar şi al recoltelor mănoase 
în curs de maturizare, ceea ce-i îndreptăţeşte pe izvoreni să-l considere, 
alături de Sf. Dumitru al cărui hram îl serbează la începutul lunii noiem-
brie, tot după calendarul vechi, un redutabil protector al aşezării. Trebuie 
să mai adăugăm şi faptul că, alături de „curbanul de sănătate”, fiecare 
familie mai are şi o altă sărbătoare a ei (un patron al familiei), numită 
„curbanul casei” – sinonim cu „hramul casei” –, în Moldova, „ruga” de 
Sf. Mărie-Mare, în Banat, şi „nedeile” din zilele de sărbătoare de după 
Sf. Paşti, în ţinuturile Pădurenilor Hunedoarei. Acest aşa-numit „hram al 
casei” se alege în momentul căsătoriei, în funcţie de numele de botez al 
capului familiei nou întemeiate, eventual, al soţiei acestuia: Apoi, în fie-
care an, tai un animal de parte bărbătească (gânsac, răţoi, cocoş şi-n primu’ 
an, miel neapărat!). Se aprinde candela, se pune sare şi apă într-o lingură de 
lemn, îi dai animalului să bea în faţa icoanei, îl tămâiezi, aprinzi şi o lumâ-
nare şi zici: „Animalul ăsta e (Sfântu’ Gheorghe ori sfântul care-mi păzeşte 
căsnicia!)” Arunci lingura în spatele animalului şi cu sângele de la cap şi coa-
dă (dacă e miel) faci semne pe pragul uşii (sus, jos şi-n părţi, câte o cruce). Îl 
găteşti (se face numai tocăniţă) şi împarţi întâi naşilor şi apoi la 2-3 case, şi 
restul îl mănânci în casă. (C. G.) Totuşi, patronul casei şi cel al comunităţii 
(Sf. Gheorghe şi Sf. Dumintru) sunt văzuţi mai curând ca nişte daimoni 
precreştini decât ca nişte ocrotitori consacraţi de Biserică. Pe de o parte, 
am sesizat omonimia termenilor „sfânt”, „praznic”, „jertfă”, acoperită de 
acelaşi cuvânt: „corban” (provenit din limba turcă=kurban, jerfă), pe de 
altă parte, spiritul pe care îl invocă izvorenii pare a fi neîndurător. Relată-
rile subiecţilor conturează întocmai un spirit arhaic punitiv şi vindicativ, 
în timp ce premoniţiile onirice fac trimitere la istoria veterotestamen-
tară a lui Avraam: Eu tăiam numai un miel. Şi, la un moment dat, visează 
nevastă-mea că tăiam mielu şi să făcea că era Gigi. Mă, tu eşti nebună? Şi, 
efectiv, ne-am speriat de visu’ ei şi-am început să tai doi miei. (N. D.) Corba-
nul păzeşte casa! Eu ţineam înainte corbanu’ de cununie de Sfântu Georghe 
şi când s-a născut fecioru-meu, i-am pus numele lu’ socru-meu, Gheorghe. 
Şi s-a făcut el de 4-5 ani. Şi-am visat că mă duceam pe drumu’ spre Brăila 
şi-l aveam pe fecioru-meu – corban – într-o sacoşă, în spinare. Copilu’! Cu 
mânuţele scoase-aşa, cum scoţi mielu copt – prăjit! Da’ asta am visat-o cu v’o 
4 zile înainte de Sfântu’ Gheorghe! Ş-am venit şi i-am spus lu’ bărbatu-meu: 
„Pe copilu’ ăsta-l cheamă Gheorghe şi noi tăiem mielu’ de Sfântu’ Gheorghe, 
da’ nouă Sfântu’ Gheorghe ne cere corban, să ştii!...”; „Eiii, di un’i ştii tu?!...”
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Mă duc la dascălu’ de la biserică: „Uite-aşa, uite-aşa!” (Ne-a văzut tineri, 
amărâţi, bani n-aveam...); „Ce să-ţi spun?!... Să schimbaţi corbanu’?... Ia, măi 
Căliţă, o pulpă de la miel, fă mâncărică, împarte şi... asta-i!” Aşa am făcut. Da 
io tot anu’ aveam aşa, o râcă în inimă. Nu eram aşa, împăcată... Când a ră-
mas, să zic aşa, o zi sau două de Sfântu’ Gheorghe – uite, îmi fac cruce, să nu 
m-ajute Dumnezeu dacă vă mint! – a visat bărbată-meu. A visat c-avea aşa, 
un cuţit mare şi trebuia să taie corbanu’. Pe cin’ să taie? Pe George! Corban! 
Şi copilu’ umbla şi-ntreba: „Unde-i, tată, mielu care tre’ să-l tai?” Şi el zicea: 
„Nu mă-nduram să-mi tai copilu’ corban!” Şi să duce la un vecin şi strigă: 
„Mă, Tudorache! Vino, mă, să-l tai tu, că nu mă-ndur io să-mi tai copilu’!...”; 
„Măăă... şi pă tine cân’ te văd!... Să-ţi tai copilu’ corban!... Du-te, mă, la babu 
Ana lu’ Revizor! Are la miei!... Du-te, mă, şi ia unu’ şi vezi-ţi de treabă!...” Şi 
cân’ s-a trezit: „Uite, uite, femeie, ce-am visat!”; „Când am visat io anu’ trecut, 
tu ce-ai zis?!... Sfântu Gheorghe cere corban pentru copil, să ştii!...” Mă duc 
din nou la moş Ianachi, la biserică. Zice: „Aprinzi trei lumânări şi le pui la un 
capăt de scaun. Şi spui: ăsta este Sfântu’ Ghiorghi (care l-am avut!), al doilea 
sfânt este Sfântu’ Tănase, al treilea sfânt este sfântu’ lu bărbată-miu, Sfântu’ 
Dumitru. Şi care lumânare are să apuce copilu’, la sfântu ăla ai să pui cor-
banu’ tău de cununie! Şi Sfântu’ Gheorghe să rămână de Sfântu’ Gheorghe! 
Dacă apucă Sfântu’ Gheorghe, să tai doi (miei): unu’ pentru Sfântu’ Gheorghe 
şi unu’ pentru cununie!” Copilu’ meu a apucat lumânarea din mijloc. La Sfân-
tu’ Tănase, pe stil vechi, pe 2 mai, am făcut corbanu’ de cununie şi la Sfântu’ 
Gheorghe am făcut corban pentru Sfântu’ Gheorghe. Ş-am schimbat şi n-am 
mai lăsat nici numele lu’ bărbată-miu, nici pe-al meu. Şi de Sfântu’ Gheorghe 
am făcut a lu’ Sfântu Gheorghe. Mulţi şi-au schimbat! Sunt vise multe care-i 
arată omului! (C. G.) 

Tot în contextul aceleiaşi zile de sărbătoare, se consumă încă o sec-
venţă ce definitivează condiţia tinerei neveste: „descălţatul mireselor”. La 
fel ca la „udatul” ritual, participă nuna mare (naşa de cununie), însoţită 
de rudele ei, însă nota spectaculară este mult mai puţin evidentă astăzi. 
De altfel, acest act ritual-ceremonial mai este îndeplinit doar de nunele 
care mai ţin întocmai obiceiul din bătrâni, precum şi de cele cărora le 
place să-şi arate bogăţia şi dărnicia. Un factor care a determinat simpli-
ficarea acestei secvenţe l-a constituit renunţul, în timp, la portul tradiţi-
onal care avea funcţii multiple, între care, cele mai importante sunt cele 
de evidenţiere a statutului marital. După sărutatul ceremonial al mânii, 
tânăra nevastă este spălată ritual pe picioare şi stropită simbolic pe cap 
şi pe corp. Apoi, nuna îi aruncă peste casă încălţămintea de „nevastă 
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tânără” şi o încalţă cu pantofi noi. De fapt, înlocuindu-i încălţămintea 
primită ca dar de nuntă de la mire cu cea cumpărată de naşa de cununie, 
se încheie etapa trecerii de la statutul de fată la cel de femeie căsătorită 
şi se subliniază relaţia de înrudire spirituală, foarte importantă în cadrul 
acestui grup minoritar. Darurile pe care ea le oferă tuturor, ca şi ospăţul 
bogat, răscumpără în mod simbolic, ceremonial, intrarea în noua familie 
şi în noul neam, cel al soţului.

În ajunul Sfântului Gheorghe, uneori chiar „în puterea nopţii”, se 
mai consumă un ritual pe care l-am putea raporta la vânzarea simboli-
că (peste prag, fereastră sau hotar) practicată la români atunci când un 
copil suferă de o boală incurabilă. „Furatul copiilor” prezintă însă câteva 
caracteristici distincte: protagonistele sunt „fete curate” (adolescente sau 
chiar pubere), copiii se fură doar o dată în viaţă (de preferinţă, până la 
vârsta de trei ani), actul în sine conturându-se mai degrabă ca mimare 
a unei adopţii simbolice, întrucât, de-a lungul vieţii, acesta o va numi pe 
fata care l-a furat „buliu”, la fel cum le numeşte pe mătuşile consangvine: 
Numai fete – domnişoare sau copii, aşa de 12-13 ani! – fură copiii. Se duce 
acasă şi adună din curte orice floricică şi le fierbe în apă şi-i face baie la copil, 
îl primeneşte, îl înnoieşte şi-l hrăneşte şi-l culcă la ea. Şi dup-aia, copilu’ tre-
buie adus cât arde cuptoru’, ca să-i deie pâine cu vin în faţa cuptorului, să-şi 
facă obrajii roşii! Şi dup-aia, îl duce la mamă şi mama trebuie să-i de un dar, 
un bacşiş. Se fură pentru sănătatea copiilor. Şi la urmă, mama o leagă cu un 
material: că-i de rochie, că-i de bluză, da’ ceva trebe să-i dea. La nuntă, fata 
aia vine şi trebuie s-o dăruiască, s-o lege cu un material ca pe mătuşile apro-
piate. Şi pe bărbatu’ ei! Dacă în primu’ an copilu’ nu-i aici, că-i la spital, că-i 
plecat, fetele ştiu: „Măi, copilu’ ăsta n-a fost furat!” Şi-l fură în anu’ următor. 
(C. G.) „Răpirea” are loc întotdeauna cu acordul tacit şi chiar cu sprijinul 
membrilor familiei (mai puţin al mamei). De fapt, din discuţiile cu buni-
cile copiilor furaţi în seara de 5 mai 2002, am reţinut că acestea fac de-
mersuri pentru a afla fata potrivită, căci, pe lângă motivaţii precum: „aşa 
e bine”, „e bine să-l ducă, să-l uite relele” sau „să nu se ia bolile de el”, am 
înregistrat şi comentariul următor: Eu, ca bunică, încerc să găsesc o fată 
cuminte, harnică, frumoasă (şi bogată, dacă se poate) şi vorbesc cu ea să-l 
dau, să-l fure. Şi mai târziu, când e mare, îi zici: „Vezi, pe tine te-a furat a lu’ 
cutare! Şi tu, dacă munceşti sau... nu munceşti... semeni cu ea!” (Că cea care 
te-a furat ţi-a dat daru’ ăsta!...) (C. G.)
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Aşa spuneau bătrânii că e bine!  
Vechi sărbători şi tradiţii comunitare

Sărbătorile de peste an prezintă şi astăzi o bogăţie şi o amploare de-
osebite. Am arătat mai sus modul în care acestea au angrenat o serie de 
practici de integrare şi de consfinţire a noului statut al cuplurilor recent 
căsătorite. Sărbătorile cardinale ale creştinismului capătă valenţe co-
munitare ample şi complexe ce transformă secvenţele rituale de trecere 
individuală de la o stare la alta în adevărate evenimente ce subliniază 
păstrarea solidarităţii de grup. Asta nu înseamnă că, spre exemplu, Cră-
ciunul, Naşterea Mântuitorului, nu-şi păstrează sensul primordial. De al-
tfel, primul nostru contact cu această comunitate a avut loc în decembrie 
1997, când, organizând un spectacol sub genericul „Crăciun împreună”, 
am avut surpriza de a primi, printre alţi participanţi, grupul „Drăguma-
nului” din comuna Izvoarele. În repertoriul grupului de colindători, ca şi 
în cel activ al f lăcăilor ce colindă an de an, se mai păstrează încă suita 
cântecelor ceremoniale de vestire (Koran ghi maşi, intonat pe drum, Hri-
sos i neti, cântat în casă, în faţa icoanelor), precum şi a celor cu benefi-
ciar direct (Eras kalos palicarus, pentru tânărul necăsătorit, Deşpina Ko-
rim, pentru fata de măritat, Arhondes, pentru familie şi Margariti, pentru 
nou-născuţi). Pe toate acestea le-am înregistrat din două surse: atât prin 
reconstituire,1 cât şi prin participare directă în zilele de 5 şi 6 ianuarie 
2003, de la grupul de colindători.2 Asemănarea cu ceremonialul colinda-
tului de Crăciun de la români este evidentă: compoziţia şi ierahia grupu-
lui sunt aceleaşi (tineri necăsătoriţi ce au în frunte un bărbat recent căsă-
torit), traseul impune anumite „popasuri” obligatorii (primăria, de unde 
au obţinut „autorizaţia”, preoţii satului, ceilalţi oameni de vază, apoi, pe 
rând, familiile cu fete de măritat şi cele care au flăcăi de însurat, familiile 
recent căsătorite şi cele care au nou-născuţi, apoi cele mai vârstnice), da-
rurile primite de grup sunt în esenţă similare (colacul împletit în trei viţe, 
pe care îl evaluează întreaga ceată, vinul şi banii). Odinioară, ceata orga-
niza o petrecere finală după colindat; astăzi, însă, acest lucru nu se mai 
întâmplă, întrucât s-ar suprapune cu celelalte maifestări (ziua nurorilor, 

1 Inf. Anastasia şi Ianis Lefter, Ion Iofciu şi Ioana Dascălu, iulie 2002.
2 Acasă la grecii din Izvoarele, film realizat de Dănuţ Dumitraşcu şi Narcisa Ştiucă.
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7 ianuarie, şi ziua babelor, 8 ianuarie), se consumă, în schimb, în cadrul 
mai restrâns al cetelor constituite pe criteriul vârstei şi al vecinătăţii. 

Dintre tradiţiile păstrate de Anul Nou, am notat prepararea şi con-
sumarea „plăcintei de Sfântu’ Vasile” (piţa), probabil o tradiţie moştenită 
din convieţuirea cu bulgarii, întrucât o regăsim şi la slavii din sud, pre-
cum şi la românii din Banatul actual. Aceasta este preparată de cea mai 
vârstnică femeie din familie: Se face o plăcintă cu brânză, cu lapte şi cu ou 
deasupra şi se ascunde un ban între foi şi se dă la cuptor; seara, când s-adu-
nă toţi, s-aprinde candela, se pune o găină friptă pe masă, toată mâncarea, 
bani (câţi ai în casă îi pui pe masă, ca să ai spor tot anul!), se tămâiază masa, 
se dă mâna unu’ de altu’ (să te ierţi, că intri în anul nou!). Dup-aia, se taie 
plăcinta în câte suflete sunt în casă şi la cine pică banu’ şi pentru ce-l pui (că-l 
pui pentru animale, păsări, sănătate) anu’ ăla o să fie norocos la ce l-ai pus. 
Adică: plăcinta se împarte în cinci şi la fiecare îi dai câte o denumire: asta-i 
pentru sporu’ casei, asta-i pentru oi, vaci, găini, asta-i pentru grâu, porumb... 
ş-aia în care pui banu’, la fel. Şi înseamnă că unul de-ai casei o să aibă noroc 
la ce ai pus. (C. G.) Aşadar, momentul este perceput ca purtător al unor 
prevestiri cu privire la noua etapa temporală inaugurată, iar acest fapt 
se repercutează asupra întregii familii sau întregului neam. Lăsatul Se-
cului este perceput, la rândul lui, ca început al unei noi etape, probabil, 
prin influenţă slavă, chiar ca început al anului, întrucât marca anul nou 
agrar. Se mai păstrează şi astăzi tradiţia preparării unei plăcinte rituale, 
care nu are însă aceleaşi virtuţi protective, dar care trebuie consumată 
în mod obligatoriu în ziua de duminică, pentru sporul casei şi purifica-
re, înainte de perioada de abstinenţă şi privaţiuni a Postului Mare. După 
cum am arătat deja, ziua în care se lasă secul este una a împăcării şi ier-
tării, a integrării noilor familii în comunitate conform condiţiei căpătate 
ca urmare a consumării tuturor actelor ritual-ceremoniale. 

Consemnările din secolul trecut vorbesc despre multiple asimilări 
ale „tradiţiilor locului”: „Koşù” (încurarea cailor), ce avea loc la Sântoa-
der (prima sâmbătă a Postului Mare), când „iuruccidişi” (alergătorii) erau 
răsplătiţi cu un batal, stambă colorată şi ştergare dacă puneau în valoare 
armăsari (cai) împodobiţi cu covoare şi „mandilis” (batiste brodate) (Bon-
jug 1929: 284). În cursul cercetării făcute între anii 2002 şi 2003, am re-
marcat că „încuratul cailor” are loc, prin adoptarea tradiţiilor româneşti, 
în dimineaţa zilei de Bobotează. 
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Ciclul pascal este una dintre cele mai bogate tradiţii păstrate de gre-
cii din Izvoarele, întrucât menţine o serie de tradiţii legate de cultul ve-
getal. Dintre acestea, un obicei demn de menţionat este cel desfăşurat în 
Sâmbăta lui Lazăr (înaintea Intrării lui Iisus Hristos în Ierusalim). Prota-
gonistele obiceiului numit Buianciu3 sau, ca la români, Lăzăriţa, sunt fete 
cu vârste cuprinse între 10 şi 14 ani, odinioară fete de măritat, adică în 
vârstă de 15-18 ani. Acestea formează o ceată condusă de cea mai vârst-
nică şi mai autoritară dintre ele, şi, îmbrăcate în costum tradiţional de 
sărbătoare, cutreieră întreg satul cântând cântece asemănătoare colin-
delor româneşti şi cântecelor lirice. Foarte interesant este faptul că mai 
sunt cunoscute şi astăzi4 trei texte: unul în limba greacă (Marlu Ianis), 
un altul în bulgară (I mălai mamo) şi, în sfârşit, o adaptare a acestuia în 
limba română (M-am sculat de dimineaţă). În anul 2002, am înregistrat 
aceste cântece de la unul dintre grupurile5 care au colindat pe la case-
le neamurilor şi prietenilor de familie, primind în schimb ouă crude şi 
dulciuri. Obiceiul Buianciului mi-a atras în mod deosebit atenţia din mai 
multe motive: el este încă viu, nepoţii izvorenilor stabiliţi în oraşe venind 
„acasă” în mod special pentru a-l performa, scoate în evidenţă sinteza 
etnică bulgaro-greacă a comunităţii cercetate şi reprezintă un exemplu 
edificator de adaptare în vederea receptării lui şi de către români. Nu în 
ultimul rând, cântecele şi dansul interpretate de fete sunt văzute şi astăzi 
ca purtătoare de noroc şi aducătoare de spor în gospodărie, semn că obi-
ceiul nu şi-a pierdut întrutotul funcţiile protective. 

Informaţii culese în urmă cu două decenii6 dovedesc o bogăţie şi o 
amploare mult mai mare a obiceiurilor şi tradiţiilor grecilor din Izvoare-
le. Aveau loc întreceri de cai (coşii) atât de Bobotează, cât şi de Tai Tudori 
(Sf. Toader, probabil, Sf. Teodor Tiron, prăznuit la 17 februarie, întrucât 
informatorul vorbeşte despre „o întrecere de primăvară”); la Trifon (1 fe-

3 Un obicei similar, Buieniţul, se păstrează până în zilele noastre în localităţile cu po-
pulaţie mixtă româno-bulgară din jurul Capitalei (Hereşti, Valea Dragului, Vărăşti), 
aici repertoriul fiind cu mult mai bogat.

4 În culegerile din 1985, prof. dr. Gheorghe Mihalcea a consemnat mai multe texte în 
limba elenă, avându-i drept beneficiari pe tinerii necăsătoriţi şi familiile acestora, 
dar, în pofida tuturor încercărilor mele, acestea n-au mai putut fi reconstituite pe 
parcursul cercetării făcute între anii 2001 şi 2003.

5 Inf.: Maria Alexe, 9 ani, Dumitriţa-Denisa Fotea, 10 ani şi Lucia Lefter, 15 ani.
6 Informaţiile au fost culese de prof. dr. Gheorghe Mihalcea din comuna Horia, în anul 

1985, de la Gheorghe Pelivan, 72 ani, Nani Marinca, 83 ani, Dimu N. Dascălu, 62 ani, 
Paul Ciobanu, 34 ani la data înregistrării.
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bruarie) avea loc tăierea rituală a viţei-de-vie, urmată de o petrecere cu 
vin şi glume ce putea să ţină şi trei zile; la Lăsatul Secului, de Paşti, se 
aprindeau focuri pe dealuri şi tinerii strigau: „Hurhumbolu!”, iar noap-
tea îmbrăcau piei de oaie şi se căneau cu funingine făcându-se kukeri nu 
doar ca să se distreze, ci ca să-i sperie pe copii, să nu mai mănânce ouă sau 
de dulce în Postu Mare. La Tai sarándi (Patruzeci de Mucenici, 9 martie), 
femeile făceau tot atâţia colaci în forma cifrei opt, pe care-i însemnau cu 
fraistó (pistornic) şi-i împărţeau la poartă, iar bărbaţii trăgeau patruzeci 
de brazde, semănau tot atâţia pomi sau tăiau un număr egal de butuci 
de vie, fără a uita însă să şi bea numărul consacrat de pahare de vin... 
Se aduceau ofrande morţilor atât în Joia Mare, cât şi în ziua a noua după 
Învierea Domnului (Paştele morţilor sau al blajinilor), la Înălţare, şi la 
Moşii de Vară. Ziua de Sf. Gheorghe era marcată de tradiţii păstoreşti – 
tocmirea ciobanilor şi împărţirea turmelor –, iar în noaptea precedentă, 
se aprindeau lumânări în toată gospodăria şi se ducea în casă o găleată 
cu tukmir (urzică de câmp), pentru ca oamenii şi animalele să fie feriţi 
de rele. Bătrânii spuneau că ziua aceasta era pentru ciobani şi stăpâni 
cu „poftim!”, iar de Sf. Dumitru, la spartul stânelor, era „ziua cu sictir!”, 
referindu-se la tocmelile şi neînţelegerile legate de păstorit. Nu lipseau 
nici practicile magice de alungare a secetei: Ghermengiul (echivalent al 
Caloianului) era pregătit din ceamur (lut amestecat cu paie), botezat, bocit 
şi îngropat de copii între semănături, pe câmp, apoi dezgropat şi lăsat să 
plutească pe derea (gârlă), „ţiganele din Valea Teilor”, acoperite doar cu 
ştergare, veneau în sat, jucând şi cântând în bulgăreşte şi în româneşte, 
iar mai demult, de întâi mai, două fete orfane de părinţi se împodobeau 
cu lapata (ştevie) şi umblau din curte în curte invocând Pipiria (Bonjug 
1929: 290).

La Stradi Rusali (ajunul Rusaliilor), femeile culegeau pelin şi cimbru, 
îl puneau prin case, sub perne, „ca să le ferească de duhuri rele de cele 
care se văd noaptea”, şi tot în acelaşi scop, la seceriş, în ziua de 24 iunie, 
împleteau o cunună de spice şi un mănunchi („barbă”) pe care le păstrau 
în casă până anul următor. Zilele de Sf. Petru, Sf. Ilie şi Sf. Foca erau şi 
ele respectate, pentru ca semănăturile să fie ferite de mană, „ploi rele” şi 
grindină, şi tot atunci se împărţeau, pentru împăcarea sufletului mor-
ţilor, înainte de a fi gustate, primele fructe. La Sf. Marie Mare, unii gos-
podari făceau curban ia ipuşini (curban de sănătate), iar mâncatul stru-
gurilor începea doar după ce erau sfinţiţi în biserică şi după ce se făceau 
alte ofrande. Culesul viilor era prilej de mare petrecere în Izvoarele: Când 
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începea să fie gata coaptă poama, oamenii făceau clacă: invita finii, nepoţii, 
nepoatele cu găleţică şi să vină la cules. Da’ mai-nainte, oamenii mai făcea 
vin din poamă timpurie şi când începea toată lumea să culeagă făcea proba: 
chema pe un voinic care să facă proba. Îi da să mănânce un berbec şi să bea o 
vadră de vin la o masă (o vadră avea doosprăzece kile de vin) şi dacă se-mbă-
ta de nu se mai scula, asta însemna că vinu’ ieste tare în anu’ ăsta, dacă nu, 
vinu’ iera slab. Când se făcea mustu’ de la cules vin, se-mbătau şi petreceau 
şi oamenii ceilalţi. Moş Fotea şi moş Iordan Dascălu ieşeau la probă. 

Când se adunau bostanii de pe câmp, prin octombrie, băieţii îi cu-
răţau şi-i scobeau, transformându-i într-un fel de măşti în care înfigeau 
lumânări, apoi şi-i puneau deasupra capului şi, înfăşuraţi în cearşafuri 
albe, alergau prin sat strigând: „Thalassu!”, ca să sperie lumea. În sfâr-
şit, în seara de Sf. Andrei, avea loc filaumi scórda (păzitul usturoiului), o 
şezătoare cu muzică şi joc, singura îngăduită în Postul Crăciunului, pre-
sărată cu multe jocuri şi practici magice de ghicire a ursitei şi de grăbire 
a căsătoriei. 

Până şi simpla lecturare a acestor vechi tradiţii ale grecilor din Iz-
voarele reflectă evidente asemănări cu ceea ce ne-am obişnuit să numim 
„obiceiuri tradiţionale româneşti”, de fapt, multe dintre ele având o am-
plă răspândire europeană sau doar balcanică; de aceea, nu am conside-
rat că sunt necesare comentarii şi observaţii comparatiste. Este greu de 
presupus că, date fiind endogamia strânsă şi conservatorismul grupului, 
majoritatea tradiţiilor menţionate ar constitui elemente de aculturaţie 
sau asimilări ale celor deţinute de majoritari. Sunt înclinată să cred că 
aici şi-a spus cuvântul, pe de o parte, compoziţia iniţială a grupului (gre-
aco-bulgară), iar pe de alta, în mod decisiv, zestrea tradiţională comună a 
ariei balcanice, definită de o interesantă sinteză a valorilor precreştine şi 
creştine. Astfel, comunitatea din Izvoarele, care astăzi se declară cu tărie 
„greacă”, se dezvăluie drept purtătoare a unor reminiscenţe rustice arha-
ice, perfect armonizate în modelul cultural dobrogean, care, la rândul lui, 
nu este decât o copie la scară redusă a celui balcanic, în care diversitatea 
etnică, religioasă şi cutumiară au făcut posibile împrumuturi mutuale 
şi compoziţii culturale pe cât de fascinante, pe atât de greu de decriptat.
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