
 ELEMENTE COMUNE ÎN TRADIŢIILE LOCUITORILOR DIN ORAŞ 

Două religii – obiceiuri asemănătoare 

 

       Tradiţiile şi obiceiurile unui popor, ale unei etnii sunt cele care îl menţin şi îl 

fac să nu-şi uite originea. Obiceiurile au suferit în ultima vreme schimbări profunde 

datorate transformărilor suferite de societate în general. Comparând tradiţiile 

românilor cu cele ale etniilor care locuiesc în oraș am observat numeroase 

asemănări. Lucru explicabil prin faptul că în Dobrogea şi implicit în Medgidia 

avem un model de convieţuire între diferite etnii.  

     Coabitarea în acelaşi areal a mai multor structuri de populaţie: populaţia 

autohtonă românească veche la care s-au adăugat straturile de populaţie românescã 

din diferite regiuni a permis conturarea unui nou tip de civilizaţie tradiţională ce s-

a remarcat prin fenomenul aculturaţiei, dar şi prin cel al evoluţiei interne a faptelor 

de cultură specifice fiecărui grup conlocuitor dobrogean..  

        Putem stabili  elemente comune în cultura locuitorilor de pe valea Carasu 

indiferent de etnie. Faptul că am putut să identificăm un număr considerabil de 

asemănări între tradiţiile şi obiceiurile locuitorilor, fie ei turci, tătari, români, 

aromâni, nu ne-a surpins deloc. După secole de convieţuire noi locuitorii oraşului 

nu putem spune cu certitudine cine pe cine a influenţat. De aceea cred că ar fi bine 

să facem cunoscute tinerilor aceste elemente. Este păcat că tradiţiile se pierd treptat 

şi sunt înlocuite de influenţe din Occident.  

      Obiceiuri  

      Un obicei întâlnit la toate comunităţile este postul dinaintea marilor sărbători 

religioase. 

La musulmani postul se ţine înaintea celor două mari sărbători religioase, 

Bairam şi este total diferit de cel al creştinilor. El începe la răsăritul soarelui şi se 



sfârşeşte la apus. Toată ziua musulmanii nu mănâncă şi nu beau nimic. Odată cu 

apusul soarelui au voie să consume orice fel de mâncare fără niciun fel restricţie. 

Postul la musulmani înseamnă o perioadă fără certuri, cu un comportament decent 

şi fără activitate sexuală. 

     În cazul creştinilor (români, aromâni) postul înseamnă interdicţia de a mânca 

carne, lapte, ouă şi preparate din acestea. Creştinii pot mânca toată ziua, dar doar 

produse din legume şi fructe. Cândva postul interzicea şi uleiul şi oţetul şi vinul 

(mai ales cel roşu, considerat sângele Domnului). Din povestirile unor bătrâni am 

aflat cât de strict era postul acum 50 – 60 de ani1. Ţăranii aveau vase de post, adică 

cele folosite doar în perioada postului pe care le păstrau în pod cu mare grijă. La 

începutul postului erau date jos din pod şi urcate cele folosite până atunci. 

         În cazul ambelor religii sfârşitul postului se face prin dat de pomană bucate 

pregătite pentru sărbătoarea religioasă. Există şi persoane exceptate de la obligaţia 

de a ţine post şi acestea sunt : cei bolnavi, copiii, femeile însărcinate. La creştini şi 

copiii  ţin post,  mai ales postul Paștelui pentru a se putea împărtăşi.  Pentru toţi 

credincioşii postul înseamnă şi abstinenţă, înseamnă o perioadă în care trebuie să 

fie mai buni, mai înţelegători, o perioadă în care să ierte şi să se împace  cei cu care 

sunt certaţi.  

      Un alt element comun celor două religii este sacrificiul animal făcut cu prilejul 

sărbătorilor religioase. Creştinii fac două sacrificii: porcul de Ignat şi mielul de 

Paşte, din bucatele gătite se dă şi de pomană. Musulmanii fac sacrificiu doar de 

                                                 
1 Povestire de la Mărgean Lenuţa din satul Tortoman, femeia îşi aminteşte cum bunicii ţineua cu sfinţenie 

acest obicei, nu exista niciun contact cu obiecte în care s-au gătit sau servit preparate de ‘’frupt’’ 

niciodată nu foloseau în post aceste vase.Frupt- denumirea produselor care nu sunt de post. 



Kurbam Bairam şi este un batal care se taie în prima zi de sărbătoare şi din care se 

dă de pomană trei sferturi oamenilor săraci2.  

         Şi în ceea ce priveşte ritualul funerar putem desprinde câteva elemente 

comune : scăldatul mortului ca moment al acestei practici- se face şi la creştini şi la 

musulmani de către persoane în vârstă, care ştiu tot obiceiul ( tuns, tăiat unghii, 

primenit cum se zice la români); datul banilor pentru răscumpărare (a posturilor 

neţinute de musulmani, plata a punţilor pentru creştini); credinţa că sufletul celui 

decedat stă în preajma casei până la 40 de zile după moarte - musulmanii zic că 

vede şi aude tot ce se zice despre el, creştinii că se hrăneşte cu pâinea şi bea apa 

lăsate special undeva la streaşina casei; pomenirea se face şi la trei luni, la şase 

luni, la un an şi apoi când se face pomenirea de sărbători. 

         Datul de pomană, pomenirea morţilor o găsim şi la musulmani cam la 

aceeiaşi  perioadă ca la creştini, apoi în luna mai au o sărbătoare a morţilor 

Kâdârlez, asemănătoare Paştelui Blajenilor. La această dată în cimitir se duc doar 

femeile, care împart credincioşilor musulmani diferite bucate în cinstea morţilor 

(plăcinte, şuberec, etc.). Dacă cineva are un mort în familie sacrifică şi dă de 

pomană la fiecare Bairam câte un animal (miel, batal).  Dacă o persoană se află în 

cimitir şi în acelaşi timp altcineva îi pomeneşte numele, se credea ca acea persoană 

va muri3. Este o practică veche, întâlnită şi la români şi la aromâni.  

     Nunta, alt eveniment important din viaţa omului indiferent de credinţă şi etnie, 

are elemente comune pentru comunităţile din oraş. Zestrea fetelor era foarte 

importantă până acum aproximativ 50 de ani, lada de zestre era la loc de cinste în 

casa în care erau fete de măritat. La musulmani şi la aromâni importanţa era atât de 

mare încât zestrea se prezenta întregii comunităţi şi era mare mândrie să fie arătată. 

                                                 
2 informaţie de la Nezami Geangaitar,musulman de 72  de ani din oraş, originar din Osmancea, mutat la 

oraş la 29 de ani, acesta păstrează încă cu sfinţenie unele obiceiuri 

3 Mehmed Naci Onal, Din folclorul turcilor dobrogeni,  p. 217 



La musulmani avea și menirea de stabili clar în fața comunității cui aparțin 

bunurile, în cazul unui divorț partajul să fie făcut mai ușor. 

    Pregătirea tinerilor pentru ceremoniile din ziua nunţii este cam aceeaşi la toţi 

locuitorii. Fetele sunt pregătite de femei, îmbrăcate, aranjate, “gătite”, iar băieţii de 

tineri şi de bărbăţi- bărbieriţi. Toată această ceremonie este de fapt un ritual de 

iniţiere a celor doi tineri în viaţa de oameni căsătoriţi, o modalitate de a marca 

trecerea lor din rândul holteilor în cel al familiştilor. 

       Şicanele făcute băiatului în momentul sosirii la casa miresei sunt întâlnite atât 

la musulmani cât şi la creştini (români, aromâni), precum şi plata pentru a obţine 

fata, calea liberă, etc.  “Masa mare”, numită de turci, în secolul 

trecut,“ghiaurească”, a devenit un obicei şi la aceştia, la fel naşii împreună cu 

cavalerul şi domnişoara de onoare4. Naşa şi naşul sunt numiţi la aromâni surată şi 

fârtat. 

       Prezenţa pâinii la casa miresei un alt element asemănător îl întâlnim astăzi şi la 

musulmani şi la creştini. La creştini “colacul”, “turta” a fost înlocuit cu cozonacul 

şi apare în momentul în care mireasa se pregăteşte să plece din casă. La musulmani 

pâinea apare tot acasă la fată când mirele vine să o ia, numai că pâinea stă lângă 

fată cât i se citeşte din Coran şi semnifică belşugul. După ce i se citeşte miresei 

pâinea este dată fetelor de măritat, iar acestea vor să obţină pentru că le aduce 

noroc şi se vor mărita şi ele în curând. La români cozonacul este rupt în patru 

bucăţi din care mireasa opreşte una, iar pe celelalte le aruncă nuntaşilor şi celor 

adunaţi să vadă evenimentul. Toată lumea se îngrămădeşte să prindă măcar o 

bucăţică tocmai pentru că la fel se crede că are proprietăţi magice5. 

                                                 
4  Ibidem, p. 297 

5 În zona satului Tortoman ţăranii căută să pună măcar firimituri din turtă sau cozonac în mâncarea 

anmalelor, să crească bine şi să fie sănătoase. 



        Toate superstiţiile cu privire la diavol (necurat), duhuri rele, strigoi le întâlnim 

atât la creştini, cât şi la musulmani. Aceleaşi practici legate de farmece, descântece, 

aceleaşi practici arhaice de vindecare cu privire la deochi şi aceleaşi măsuri de 

precauţie sunt prezente la întreaga comunitate din oraş. Toate aceste asemănări ne 

permit să tragem o concluzie. Convieţuind de secole împreună creştinii şi 

musulmanii au reuşit să se influenţeze unii pe ceilalţi. 

    “ Dobrogea- loc de pribegie, tătarii, turcii, românii, dincolo de ceea ce îi separă 

ca limbă, religie, obiceiuri şi tradiţii, au avut voinţa şi au găsit forţa de a trăi 

împreună, de a pune umărul la optimizarea vieţii6” 
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6 Ibram Nuredin, Comunitatea musulmană din Dobrogea, p. 178 


