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ARGUMENT 

 
 
 

Avem şansa de a trăi pe un legendar şi 
străvechi pământ, păşind zilnic, nu cu destulă 
pietate, ca pe un ‘imens osuar’, în care ‘trosnesc 
pretutindeni oasele amestecate de veacuri’. Ne-
nsoŃesc pretutindeni umbre ale altor seminŃii, 
trecătoare pe aici, şi ale atâtor păstori mioritici, 
pieriŃi eroic prin locurile acestea. 

Georgeta Mărtoiu  
 
Ceea ce s-a stocat în memorie este real, pe 

când ceea ce a fost uitat e ca şi cum nu ar fi existat 
vreodată. 

      Tomas Sedlacek 
 
 
 
 
         Am adunat paginile ce urmează ca un omagiu datorat locuitorilor 
comunei, căci dacă ei nu ar fi, n-am avea ce povesti. Am strâns aceste 
rânduri pentru cei plecaŃi din sat, care la ConstanŃa, care la Bucureşti sau 
cine mai ştie pe unde; care se emoŃionează când aud pronunŃat numele 
satului. Şi în America dacă ai plecat, cu cât e mai departe America, cu atât 
mai tare te frige dorul de sat. Şi am mai strâns aceste rânduri pentru mine, 
cel plecat din sat de cincizeci de ani, dar care a purtat satul în suflet tot aşa 
cum melcul îşi poartă casa în spate.  
        Cine am fi noi fără satul natal? Vrem, nu vrem, satul natal ne identifică.  
Toate autobiografiile noastre încep cu “Subsemnatul …, fiul lui …, m-am 
născut în Saraiu în anul…” Iată că după mamă vine imediat satul natal. “De 
unde eşti de fel, de-al cui eşti, din ce neam?” Sunt detalii esenŃiale, fără de 
care nu poate fi definit un om. Am mai cunoscut persoane care, în prag de 
pensie, au pornit să-şi caute obârşia. Când începi să vezi capătul drumului, 
te întorci şi priveşti înapoi. Şi ce vezi? Sincer jenat, recunosc acum că, până 
mai ieri, familia mea urca în trecut până la bunici. Căutând şi întrebând, mi-
am aflat străbunicii: am aflat cum îi chema, unde sunt îngropaŃi, de unde au 
venit în Saraiu. Am aflat fapte de-ale lor demne de pomenire. În arhiva 
Primăriei, am descoperit cu emoŃie semnăturile bunicilor şi ale străbunicilor 
mei. E ca şi cum viaŃa mea a început mult înainte de a mă fi născut. 
        Datorez cititorului  o explicaŃie privind motivul apariŃiei pe copertă a 
numelui lui Constantin Gh. Tudoran. ÎnvăŃătorul Tudoran este, după 
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cunoştinŃa noastră, autorul primei monografii a satului Saraiu, nepublicată. 
Când am avut în mână şi am citit valorosul caiet de aproape 100 de pagini 
cu scris mărunt şi ordonat, am îndrăznit să cred că pot continua demersul 
său. Un caiet asemănător, recopiat şi cu mici adăugiri, a servit profesorului 
Nicolae Maraloi la redactarea unei lucrări mai consistente. Din păcate, 
efortul de trei ani al distinsului profesor nu a dat roade, monografia 
dactilografiată prin 1960 părând a fi pierdută. 
        Să nu aştepte cineva să găsească în cele ce urmează o lucrare ştiinŃifică. 
Pentru aşa ceva sunt necesare studii de specialitate. Nici de o operă literară 
nu este vorba, căci nu oricine poate Ńine în mână condeiul de scriitor. Ce am 
putut eu să fac, a fost să strâng laolaltă cât mai multe informaŃii legate de 
comuna Saraiu. Am constatat cu bucurie că bibliotecile deŃin mai multe  
informaŃii despre comuna noastră decât m-aş fi aşteptat. Păcat că la Arhivele 
naŃionale din ConstanŃa comuna Saraiu nu a putut trimite nimic: 
documentele vechi au fost date focului în timpul urgiei din anii 1916-1918. 
Am adunat amintiri şi câteva fotografii de la sărăieni şi de la prieteni ai 
satului. Sunt oameni care păstrează scrisori şi documente vechi, spre lauda 
lor, în speranŃa că le vor folosi cândva sau pur şi simplu pentru a le lăsa 
urmaşilor spre neuitare. Din lipsă de timp, am întâlnit doar o mică parte 
dintre aceştia, rămânând încă multe de descoperit. Şi mai multe chiar au fost 
luate pentru totdeauna odată cu memoria celor care au trăit înaintea noastră.  
        Rămân dator satelor Stejaru şi Dulgheru, pe care le cunosc foarte puŃin. 
Dacă  Stejaru s-a bucurat de o monografie datorată efortului meritoriu al lui 
Constantin Grosu, fiu al satului, Dulgheru, vechi sat românesc, trebuie să 
mai aibă răbdare. 
 
        Vasile Tudoran 
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CAPITOLUL I 
 
 
 

POZIłIE ŞI LOCALIZARE GEOGRAFICĂ 
 
 

Prezentare generală 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Comuna Saraiu este situată în partea de nord-vest a judeŃului ConstanŃa, la 
o distanŃă de 91 km de municipiul ConstanŃa şi la 17 km de Hârşova, oraşul cel 
mai apropiat. 
        Comuna ocupă o suprafaŃă de 11.457 ha, din care intravilan 411 ha, având 
următoarele vecinătăŃi: la nord şi est - comuna Casimcea, judeŃul Tulcea, la vest 
– comuna Ciobanu, la nord-vest – comuna Gârliciu, la sud – comuna Horia şi la 
sud-est – comuna Vulturul. 
        Relieful este alcătuit din forme specifice de întrepătrundere a Podişului 
dobrogean cu Lunca Dunării. Teritoriul comunei este străbătut de apele râului 
Topolog.    
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        Ca urmare a organizării teritoriale a Ńării din 1968, localitatea devine 
comună, cu denumirea Saraiu, având în componenŃă  la înfiinŃare patru sate. În 
prezent, comuna este formată din trei sate: Saraiu, sat de reşedinŃă, Dulgheru şi 
Stejaru.1  
        Legătura între comună şi reşedinŃa judeŃului se face prin drumul de interes 
local Saraiu–Hârşova şi drumul naŃional Hârşova-ConstanŃa, complet 
modernizat. Există şi o legătură mai scurtă, pe drumul recent modernizat, prin 
Cloşca-Horia-Hanul Morilor. StaŃia de cale ferată cea mai apropiată este Nicolae 
Bălcescu, la o distanŃă de 65 km pe linia ferată ConstanŃa-Tulcea.2 
 

        Reproducem descrierea aşezării comunei Saraiu, cu vechile toponime 
turceşti şi româneşti, după Marele DicŃionar geografic al României, apărut la 
răspântia secolelor XIX şi XX: 
 

        ENI SARAI (Saraiul Nou) este situat în V. judeŃului, la 86 km de ConstanŃa şi la 18 km de 
orăşelul Hârşova. 
       Se mărgineşte la N. cu Gârliciu şi Dăeni, la E. cu Calfa, la S. cu Şiriu, iar la V. cu Ciobanu.  
Relieful satului este accidentat de pietroasele şi stâncoasele ramificaŃii ale dealurilor ce brăzdează 
comuna, din care principale sunt: dealul Viilor (64 m) la NE, dealul Cilibiului (82 m) şi dealul 
Tarca (75 m) la N, dealul Elmeliki (111 m) şi Carapelit (179 M) la NE; Mahometcea bair3 (68 m) 
şi Dulgherul (190 m) la E, Tavta Tepe (164 m) la SE, Muslu (142 m) şi Cadicâşla (116 m) la S; 
Eschi Sarai (88 m) şi Hazarlâc (77 m) la V; Balgiul (112 m) şi Capugiul (115 m). Movile sunt 
28, toate artificiale. 
        Pâraiele: Sarai, care udă comuna de la E. la V. prin mijlocul ei, trecând prin satele 
Carapelit4, Balgiul şi Eni Sarai, vărsându-se în lacul Hazarlâc şi având malurile în general 

înalte şi râpoase; pârâul Dulgherul, afluent din stânga; Gârlici sau Valea Viilor la NV, 

vărsându-se în gârla Băroiul. Văile pâraielor sunt mici, având apă numai toamna în timpul 

ploilor şi primăvara după topirea zăpezilor; Mazarlâc şi Valea Lungă la N, Capugi-Culac, Valea 

Cişmelei şi Culac-Sinar la S, primele două din dreapta şi ultimele trei din stânga. 

        SuprafaŃa comunei este de 11.240 ha, din care 200 ha ocupate de vetrele celor patru sate care 
au 436 case; restul de 11.040 ha, împărŃit între locuitori, care au 10.500 ha şi statul cu 
proprietarii care posedă 540 ha.   
PopulaŃia comunei, în majoritate română, este de 456 familii, cu 2149 suflete. 
Pe teritoriul comunei, spre V., pe malul drept al pârâului Valea Viilor, la 5 km NV de cătunul 
Eni Sarai (Saraiu Nou) se află ruinele cătunului Eschi Sarai (Saraiul Vechi), distrus de incendiu 
şi prădări şi ai cărui lucuitori s-au mutat mai spre E, întemeind astfel actualul sat, pe la 
începutul secolului al XIX-lea. 
Satul Sarai avea 200 familii sau 1070 suflete. 
Eschi Sarai, situat la vărsarea râului Sarai în gârla Băroiul, la 5 km de cătunul de reşedinŃă 

numit şi Eni Sarai. Acest sat a fost distrus de turci la 1829.5 

                                                           
1 Cel de-al patrulea sat, Balgiu, devenit Albina în 1930, a fost desfiinţat prin Decretul nr. 393/29.10.1977. 
2 Consiliul Judeţean Constanţa, Carta verde a judeţului Constanţa, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2000. 
3 Bair (turc) - deal 
4 Carapelit sau karapelit (turc), stejarul negru 
5 George Ioan Lahovari, Marele dicţionar geografic al României, vol. V, Atelierele Grafice I.V. Socecu, 

Bucureşti 1902, p. 313-314. 
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CARAPELIT (Stejaru) este cătunul comunei de resedinŃă Eni Sarai, situat la 3 km spre E. 
Este aşezat pe ultimele ramificaŃii ale dealului Carapelit-Bair, pe ambele maluri ale pârâului 
Haidar (acelaşi Topolog), mai cu seamă pe cel drept. Este dominat de vârful Carapelit, de 135 m, 
situat la 2 km N. de sat.  
SuprafaŃa sa este de 2460 ha, din care 35 ha sunt ocupate de grădini şi de vatra satului. 
PopulaŃia, compusă mai ales din bulgari6, este de 65 familii cu 298 suflete, ocupându-se cu 
agricultura; pământul produce cereale, mai ales porumb şi grâu.  
Şoseaua Hârşova-Babadag trece prin NV. satului, din care se desfac drumuri comunale mergând 

spre Mahometcea, Dulgherul, Muslu, Balgiul şi Gârlici.7 
 

        DULGHERUL este situat la 4 ½ km spre E. de cătunul de reşedinŃă Eni Sarai, aşezat pe 
malul drept al pârâului Dulgheru. Este dominat de dealul Dulgheru-Iuc, la 1 km NE. de sat (130 
m). 
SuprafaŃa: 3915 ha, din care 75 ha ocupate de sat şi de grădini. 
PopulaŃia, a cărei majoritate o formează turcii, este de 140 familii, cu 737 suflete. Se ocupă cu 

agricultura.8 
 

        BALGIUL este situat la 1 ½ km de cătunul de resedinŃă Eni Sarai. E aşezat în valea 
Balgiului, pe malul drept al râului Haidar ( azi Topolog, n.n.). vârful Capugiu-Iuc la 1 ½ km S. 
are 115 m înălŃime. 
SuprafaŃa este de 1065 ha, din care 20 ha este ocupată de sat şi grădini.  
PopulaŃia, a cărei majoritate este formată din bulgari şi turci, este de 35 familii, cu 161 suflete. 

Şoseaua Babadag-Hârşova trece prin centrul satului.9 

 

ConsideraŃii geografice 

 

        Cele trei mari unităŃi geografice ale Dobrogei - podişul, delta şi litoralul - 
fiecare cu condiŃii fizico-geografice şi resurse proprii, au determinat dezvoltarea 
în timp a unor structuri economice care le individualizează ca unităŃi geografice 
de sine stătătoare. 
        Din punct de vedere fizico-geografic, Podişul Dobrogei este cel mai 
complex podiş al României. Are cel mai vechi relief, dar şi cel mai nou. Pe o 
suprafaŃă restrânsă sunt cumulate resturi de munŃi, podişuri, dealuri şi 
fragmente de câmpii variate, peste care se suprapun forme de relief litorale, dar 
fără terase, în loess, carstice, eoliene, periglaciare, văi similare uedurilor cu seluri 
periodice. 
        Comuna Saraiu este situată în partea de vest a Podişului Dobrogean 
Central, asupra căruia ne oprim atenŃia. 
 

                                                           
6 Informaţia referitoare la bulgari nu este confirmată de alte surse. 
7 Ibidem, vol. II, Bucureşti 1899, p. 191. 
8 Ibidem, vol. III, Bucureşti 1900, p. 266. 
9 Ibidem, vol. I, Bucureşti 1898, p. 214. Informaţiile din Marele Dicţionar se găsesc şi la Grigore Dănescu, 

Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Constanţa, Atelierele Grafice I.V. Socec, 

Bucureşti, 1897, p. 34, 526 şi 665. 
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Râul Topolog (Dereaua) în dreptul fostului sat Albina 

 

 
Valea Cişmelei 



 9

Structura geologică şi evoluŃia paleografică 

 

        Dobrogea Centrală, ca subunitate a Podişului Dobrogei, e limitată de faliile 
Peceneaga-Camena la sud şi Capidava-Ovidiu la nord. SuprafaŃa Dobrogei 
Centrale este dominată de roci epimetamorfice. Pe arii restrânse apar calcare 
coraligene şi dolomite jurasice. Peste rocile menŃionate stau argile continentale 
şi, până la 40 m, depozite de loess, depuse în pleistocenul mediu şi superior. 
        Pediplena şisturilor verzi este marcată evident în Podişul Dobrogei 
Centrale, unde apare şi la suprafaŃă. Este cel mai vechi relief la zi din România. 
Nivelarea sa a început în post-Baikalian şi a evoluat la zi până în Jurasicul 
mediu.  
 

Relieful 
 

        Relieful major se compune din podişuri variate de tip platformă, uşor 
vălurite, cu altitudini medii de 100-300 m şi cu o energie de relief de 140-200 m. 
Relieful predominant al zonei sunt dealurile, provenite din fragmentarea 
podişului, pe aliniamente de falii sau pe asociaŃii de roci mai lesne erodabile 
(relief petrografic). Văile constituie elementul morfologic principal. Ele s-au 
adâncit în urma ridicărilor podişului în Cuaternar şi în timpul regresiunii 
wurmiene. Dobrogea Centrală prezintă o bombare la izvoarele Casimcei şi 
Topologului, de unde văile se dirijează spre mare şi respectiv spre Dunăre. Sunt 
aproape independente faŃă de structură şi, în general, mai înguste. Colmatarea 
s-a făcut în timpul transgresiunii holocene şi este specifică tuturor văilor 
dobrogene.  
         

Clima 
 

        Factoriii genetici ai climei. Dobrogea centrală se încadrează în etajul de 
câmpie sub 200 m altitudine. Podişul Dobrogei, prin poziŃia sa în sud-estul 
României, în directă vecinătate cu Marea Neagră la est şi cu culoarul Dunării la 
vest şi nord, prin complexitatea structurii suprafeŃei active peste care se 
suprapun influenŃele marilor centri barici de acŃiune (ciclonii mediteraneeni şi 
pontici, anticiclonii azoric, scandinav şi euroasiatic), se caracterizează prin cel 
mai tipic climat temperat-continental din Ńară. Această climă are trăsături 
asemănătoare cu cele ale stepei Ucrainei din nordul Mării Negre şi cu cele din 
Podişul Prebalcanic din sud. Caracterul semiarid al climei este determinat de 
cauze generale (radiaŃia solară şi circulaŃia generală a atmosferei) şi locale 
(caracterul structurii suprafeŃei active).  
        Durata medie a strălucirii soarelui este de cca. 2.200 ore de insolaŃie. În 
concordanŃă cu durata de insolaŃie variază şi radiaŃia solară globală medie 
anuală, care în vestul Podişului Dobrogei se ridică la 127,7 kcal/cm². În timpul 
anului, peste 2/3 din aceasta se realizează în semestrul cald al anului (IV-IX).  
        Prin poziŃia sa teritorială, Dobrogea se situează, ca şi Bărăganul, la limita de 
influenŃă a anticiclonului azoric, la periferia căruia se dezvoltă ciclonii oceanici 
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europeni, răspunzători de maximul pluviometric anual în iunie. Norii care 
ajung aici după un lung traseu de continentalizare, sunt deja secătuiŃi de 
precipitaŃii. În acelaşi timp, Podişul Dobrogei este supus mai mult influenŃei 
anticiclonilor continentali euroasiatici, lipsiŃi şi aceştia de precipitaŃii, care 
transportă iarna aer rece şi uscat, iar vara aer cald tropical şi uscat, favorizând 
insolaŃia şi radiaŃia solară prelungite, umezeala redusă, fenomene interne de 
uscăciune şi secetă. Mai importanŃi sunt ciclonii mediteraneeni şi pontici (care se 
formează deasupra Mării Negre); prin retrogradare, ciclonii mediteraneeni 
determină mari cantităŃi de precipitaŃii deasupra teritoriului dobrogean, 
influenŃând evoluŃia rapidă a reŃelei hidrografice autohtone şi modelarea 
reliefului. Cauzele locale Ńin de complexitatea structurii suprafeŃei active, în 
special de dimensiunea uscatului şi de caracteristicile reliefului şi ale luciilor de 
apă care determină contrastele termice.  
        Caracteristicile principalelor elemente climatice. Regimul principalelor 
elemente climatice reflectă ansamblul de factori genetici ai climei, care imprimă 
caractere locale distincte. Temperatura medie anuală în perioada 1901-1990 la 
Hârşova a fost de 11° C, uşor mai scăzută faŃă de litoral, dar mai ridicată decât 
în centrul uscatului dobrogean (Corugea 9,7° C). De-a lungul anilor, fluctuaŃiile 
circulaŃiei generale a atmosferei au generat abateri importante faŃă de mediile 
anuale, de 1-2° C. Astfel, în anii cei mai călduroşi, ca 1936, temperatura medie 
anuală a fost de peste 12° C, iar in anii cei mai reci, ca anul 1933, de 9,5° C. 
Asemenea valori medii anuale ale temperaturii aerului, care se abat cu 1-2° C de 
la media multianuală, constituie riscuri climatice specifice teritoriului 
dobrogean, care, ca şi Bărăganul şi sudul Moldovei, reprezintă teritoriul peste 
care se interferează, iarna, mase de aer rece de origine polară sau arctică din 
nord şi nord-est cu mase de aer cald tropical-continental din sud, sud-vest şi 
sud-est, de origine nord-africană, submediteraneană şi asiatică.  
        Temperatura medie a lunii ianuarie este în jur de –1,5° C (cu variaŃii : peste 
5° C în 1936; 7-8° C în 1942 şi 1953). Temperatura medie a lunii iulie la Hârşova 
este de 22,7° C. Cele mai mari temperaturi ale lunii iulie au fost în anii 1938 (24-
25° C) şi în 1946 (24,9° C). Cele mai mici temperaturi ale lunii iulie au fost în 
1912 (20° C) şi în 1933 (19-21° C).  
        ÎngheŃul poate deveni un risc climatic. Primul îngheŃ se produce în medie 
între 26.X-1.XI, iar ultimul îngheŃ de primăvară între 1-11.IV. Au fost ani cu 
îngheŃ produs la începutul perioadei de  vegetaŃie, în a treia decadă a lunii 
aprilie şi în prima decadă a lunii mai. Intervalul de risc pentru îngheŃurile de 
toamnă este, pentru toată Dobrogea, 30.IX-1.XI, iar pentru îngheŃurile de 
primăvară, 1.IV-1.V. Durata medie a intervalelor fără îngheŃ este de aproape 200 
zile. Durata medie a intervalelor cu îngheŃ este de 140-165 zile. În Dobrogea 
centrală sunt peste 100 zile cu îngheŃ pe an.  
        Vântul este un alt element al potenŃialului climatic care concură la 
producerea fenomenelor de uscăciune şi secetă. În zona limitrofă a culoarului 
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dunărean, vântul are frecvenŃa maximă din direcŃia nord, impusă de orientarea 
BălŃilor Dunării (Hârşova 18,9 %), în timp ce pe litoralul de sud direcŃiile 
predominante sunt din vest (ConstanŃa) şi nord-vest (Mangalia); în Podişul 
Casimcei estul şi vestul, iar în Dobrogea de Sud, vestul. Viteza medie anuală a 
vântului este mult influenŃată de Marea Neagră, cele mai mari valori 
înregistrându-se pe litoral şi în Podişul Dobrogei de Nord. În zona noastră se 
menŃine între 3,6-4 m/s, constituind, chiar şi aşa, un potenŃial energetic ridicat. 
        Pe lângă vânturile dirijate de circulaŃia generală a atmosferei, în Podişul 
Dobrogei se mai remarcă şi câteva vânturi locale. CrivăŃul, un vânt geros şi 
uscat, care aduce îngheŃuri puternice. Bate numai iarna, din nord şi nord-est, 
troienind zăpada. Suhoveiul, Sărăcilă sau vântul negru, bate în semestrul cald 
din sud, sud-est şi nord-est, fiind uscat şi fierbinte. Provoacă fenomene de 
uscăciune şi secetă, generând şi procese de deflaŃie, furtuni de praf, de unde i se 
trage şi numele.  
        Generalizând, temperaturile înalte şi precipitaŃiile scăzute, la care se 
adaugă vânturile uscate şi fierbinŃi, duc la declanşarea fenomenelor de 
uscăciune şi secetă în Podişul Dobrogei, unde ne aflăm noi. Fenomenul de 
uscăciune s-a accentuat în ultimele decenii ale secolului al XX-lea (1961-2000). În 
Dobrogea, într-un an mediu, se produc, consecutiv, 4-6 luni de uscăciune, care 
reprezintă preludiul secetei. Fenomenul se accentuează de la vest la est şi de la 
nord la sud. Fără un sistem de irigaŃii bine pus la punct, agricultura Dobrogei 
nu poate avea pretenŃii de recolte acceptabile.  
        PrecipitaŃiile atmosferice. Podişul Dobrogei este teritoriul românesc cu cele 
mai mici cantităŃi medii anuale de precipitaŃii. Acestea sunt de 400-450 mm în 
extremitatea vestică şi scad la 350 mm în zona litorală. Din totalul precipitaŃiilor, 
aproape 2/3 (180-250 mm) se produc în semestrul cald (IV-IX), iar peste 1/3 în 
semestrul rece (X-III).  
        În perioada 1901-1990, cantităŃile lunare de precipitaŃii au înregistrat un 
maxim pluviometric principal în iunie (30-50 mm), mai ridicat în vest (Hârşova 
56,4 mm), nord şi sud-vest. Pe lângă ploile ciclonice, în regiune mai au loc şi ploi 
frontale şi, mai ales, convective, cu caracter continental (averse). Ele se produc 
în regim anticiclonic, datorită insolaŃiei puternice, care generează nori 
Cumulonimbus, cu dezvoltare mare pe verticală, din care cad ploi torenŃiale cu 
putere mare de eroziune, uneori însoŃite de grindină şi furtuni puternice. 
Cercetările de teren au demonstrat că în timpul averselor respective, cu acŃiune 
mecanică puternică, se măresc bazinele hidrografice prin eroziune regresivă, iar 
văile (derele) se adâncesc cu câŃiva metri pe verticală până la roca de bază; în 
acelaşi timp, de-a lungul lor se scurge o mare masă de aluviuni. 
         Iarna, între ploaie şi zapadă, localnicii se bucură mai mult de zăpadă.  Din 
experienŃă, săteanul ştia că atâta timp cât este ger şi zăpadă, vitele mănâncă 
bine, în special oile, care pot mânca şi afară şi nu mai sunt expuse a se îmbolnăvi 
de râie. Apoi localnicii mai ştiau că, dacă iarna este zăpadă, va fi un an bogat. 
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Nu numai pentru faptul că zăpada apără de îngheŃ semănăturile de toamnă dar, 
Ńinând seama anilor de belşug, au observat că, dacă iarna ninge mult, vara vor fi 
ploi multe.  
        Tot experienŃa i-a învăŃat pe oameni să interpreteze diferitele semne 
privitor la schimbarea vremii. Exemple: un cerc luminos împrejurul lunii – va fi 
vânt puternic; când vitele cornute respiră adânc, va veni ploaie; cand oile se 
scutură, mai cu seamă cea cu clopot, va ploua sau va ninge; când porcii îşi 
aşează stratul sau umblă cu paie în gură, se strică vremea; când înfloresc 
salcâmii a doua oară, va fi toamnă lungă; când, pe la sfârşitul lui septembrie şi 
începutul lui octombrie, se văd şerpi la suprafaŃa pământului, va fi toamnă 
lungă. 
 

Apele 
        Resursele de apă din Dobrogea sunt o rezultantă a interacŃiunii dintre 
condiŃiile climatice şi cele fizico-geografice specifice acestei unităŃi de relief. Ele 
sunt reprezentate de apele subterane (freatice şi de adâncime) şi de cele de 
suprafaŃă (râuri şi lacuri). În Podişul Dobrogei centrale, apele freatice sunt 
sărace şi stau pe şisturile verzi şi respectiv sub loess (cam sub 30 m) dar, mai 
ales, sub peticele de calcare jurasice şi în scoarŃa de alterare. O pânză foarte 
slabă de ape freatice apare la baza depozitelor loessoide, care acoperă aproape 
toată Dobrogea. Apele de suprafaŃă reflectă condiŃiile climatului de stepă cu 
influenŃe de ariditate, pontice şi submediteraneene. ReŃeaua hidrografică este 
constituită dintr-o serie de pâraie anemice, care se umflă brusc la ploi torenŃiale, 
generând acei torenŃi noroioşi (seluri). Densitatea reŃelei este foarte redusă: 0,2 
km/km². După sensul cumpenei, deosebim o subgrupă aferentă direct Mării 
Negre şi alta aferentă Dunării. Râul Topolog (50 km) se varsă într-o baltă 
dunăreană colmatată de aluviuni.  
        Majoritatea sistemelor de irigaŃii, 10 din Dunăre, 11 din Canalul Dunăre-
Marea Neagră şi 6 din Lacul Razim, a căror amenajare a început în 1968 şi 
ajunseseră să acopere peste 200.000 ha, nu mai funcŃionează în prezent. Între 
timp, pământul a fost retrocedat proprietarilor, care nu dispun de fonduri 
pentru irigaŃii.  
        Regimul hidrologic, caracterizat prin lipsa unei ciclicităŃi şi a unor perioade 
caracteristice maxime din iunie-iulie şi minime din octombrie-decembrie, au 
influenŃat asupra regimului scurgerii. ReŃeaua hidrografică fiind slabă, 
precipitaŃiile reduse, nu are loc perioada apelor mari de primăvară.  Scurgerea 
maximă are loc în perioada de vară sub forma viiturilor, care prezintă creşteri 
bruşte între 3 şi 8 ore, foarte greu de prognozat.  
         Râul Topolog îşi are obârşia în Dealul Topologului, sub vârful Movila 
Înaltă şi se varsă în limanul fluviatil Hazarlâc, situat în Lunca Dunării, la 3 km 
sud de Gârliciu. Pe stânga primeşte ca afluenŃi: Sâmbăta, Osâmba, Haidar, 
Derea, Mahomencea, Dulgheru ş.a., iar pe dreapta, Stejaru şi Valea Lungă.  
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Râul Topolog în centrul satului Saraiu 

 

 
Râul Topolog la îngemănarea cu Lacul Hazarlâc (Ghiolul) 
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Bazinul râului Topolog 

  
 
 
 
 

Împreună cu afluenŃii, Topologul însumează 102 km, având o densitate a reŃelei 
hidrografice din cadrul bazinului de 0,36 km/km².  
        Altitudinea medie a bazinului este 167 m. Bazinul Topologului are o 
lungime de 30 km în linie dreaptă şi o lăŃime de 9,4 km. În anii fără precipitaŃii  
seacă pe anumite sectoare. Sursele de alimentare sunt apele subterane (49%),     
ploile (42%) şi zăpezile (9%). Debitul mediu anual este 0,3 m³/s. În decursul 
anilor, debitul râului a crescut, datorită adâncirii albiei şi atragerii, prin 
gravitaŃie, a unui număr mai mare de izvoare subterane. Prin chimismul apelor, 
Topologul se încadrează în clasa râurilor cu ape bicarbonate calcice, cu conŃinut 
crescut de SO4 şi Cl.   
 

VegetaŃia 

 

În structura învelişului vegetal al Podişului Dobrogei, formaŃiunea cea mai 
caracteristică este stepa. VegetaŃia de stepă a fost înlocuită în cea mai mare parte 
cu culturi agricole, astfel că stepa propriu-zisă s-a retras pe versanŃii văilor, pe 
culmi şi pe creste. Speciile caracteristice au dispărut în mare parte, locul lor fiind 
luat de asociaŃii de plante rezistente la procesele de degradare. Este remarcabilă 
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abundenŃa speciilor continentale şi submediteraneene. VegetaŃia naturală este 
păstrată doar sub forma izlazurilor degradate, în care apar numeroase plante 
anuale efemere, tipice pentru stepele uscate. În unele pârloage predomină firuŃa 
cu bulbi (Poa bulbosa), peliniŃa de stepă (Botriochloa ischaemum), obsiga (Bromus 
Squarrosus), ciuleiul (Ceratocarpus arenarius); ierburi cu valoare economică 
redusă: păiuşul de stepă (Festuca salesiaca), pirul crestat (Agropyron repens) şi 
colilia (Stipa Capillata). 
 

Fauna 

 

Podişul Dobrogei prezintă numeroase elemente din diferite regiuni, îndeosebi 
sudice, conferind originalitate provinciei. Dintre canide remarcăm vulpea 
(Vulpes vulpes); apoi dihorul comun (Putorius putorius); insectivor este ariciul 
răsăritean (Erinaceus concolor); dintre rozătoare menŃionăm şoarecele de câmp 
(Microtus arvalis), şobolanul cenuşiu (Rattus norvegicus), şobolanul de câmp 
(Apodemus agrarius), chiŃcanul de câmp (Crocidura leucodon). SpaŃiile deschise 
sunt dominate de prezenŃa iepurelui (Lepus europaeus). Păsări sedentare: uliul 
porumbar (Accipiter gentilis), uliul păsărar (Accipiter nisus), şorecarul comun 
(Buteo buteo), potârnichea (Perdix perdix), cucuveaua (Athene noctua), huhurezul 
mic (Strix aluco), ciocârlanul (Galerida cristata),cioara grivă (Corvus corone cornix),  
cioara de semănătură (Corvus frugilegus), stăncuŃa (Colocus Monedula), graurul 
(Sturnus vulgaris), vrabia (Passer domestica). Dintre oaspeŃii de vară notăm: barza 
albă (Ciconia ciconia), prepeliŃa (Coturnix coturnix), cucul (Cuculus canorus), 
pupăza (Upupa epops), rândunica (Hirundo rustica), prigoria (Merops apiaster), 
ciocârlia de stol (Calandrella brachydactyla), piŃigoiul de livadă (Parus lugubris), 
ciocănitoarea dobrogeană (Dendrocopos leucotos lilfordi). Dintre reptile găsim: 
şerpi neveninoşi (de câmp, de apâ şi de casă), şopârle (Lacerta agilis); amfibieni: 
broasca mare de lac (Rana ridibunda), brotăcelul (Hyla arborea) şi broasca râioasă 
verde (Bufo viridis).  
   

Solurile 

 

        Învelişul de sol se caracterizează prin predominarea netă a solurilor zonale, 
mai ales a molisolurilor, reprezentate prin soluri bălane, cernoziomuri 
carbonatice, cernoziomuri cambice  şi rendzine. Cernoziomurile carbonatice 
ocupă cele mai mari suprafeŃe ale Podişului Dobrogei. Solurile bălane apar pe 
relieful cu altitudini joase, iar cernoziomurile cambice (levigate) se extind pe 
versanŃii mai înalŃi. Solurile neevoluate (litosolurile) sunt formate pe roci 
compacte şi se asociază cu stâncăriile (roca compactă apărută la zi). O parte din 
soluri sunt erodate datorită vânturilor permanente, care afectează solurile 
nisipoase sau bălane, a căror evoluŃie spre cernoziomuri este frânată tocmai de 
spulberarea orizontului superior. 10  

                                                           
10 Am extras prezentarea geografică din Geografia României, vol. V, Ed. Academiei României, Bucureşti, 

2005, p. 645-683. 
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Toponimie locală 
 

        Numele satului vine de la turcescul saray, adică serai, palat sau incintă 
fortificată. Se pare că locuitorii tătari ai satului vechi, situat în imediata 
apropiere a ruinelor fostului castru roman Cius, au fost impresionaŃi de aspectul 
impozant al acestora, ei fiind departe de a fi avut cultul pietrei. La început i s-a 
spus Saray sau Saraykioi (satul Saray). După mutare, satul s-a numit o vreme Eni 
Saray (Saraiul Nou), diferit de Eski Saray (Saraiul Vechi). În ciuda relativ 
numeroaselor reforme şi ajustări administrative, numele satului nu a fost 
schimbat. Profesorul Constantin Brătescu are şi explicaŃia, care rezumă şi un 
principiu: “Dintre numele de sate cu origine nelămurită sau străine se vor păstra 
numai acelea care sună simpatic la auz şi care nu poartă în ele prea pregnant 
caracteristica unui fonetism străin: Măcin, Cataloi, Seimeni, Saraiu ş.a.”11 
        Numele satului Balgiu vine din limba turcă: bal înseamnă albină şi balgi 
acela care se ocupă cu albinele, stuparul. 
        Numele de Carapelit provine tot din limba turcă: kara, negru şi pelit, stejar, 
deci stejarul negru. 
        Dulgheru, provine din adaptarea toponimului turcesc Dulghierles sau 
Dulgheler (tâmplărie), cum a fost notat de călătorul englez Robert Bargrave, care 
a trecut pe aici în ziua de 2 octombrie 165212. 
        2 octombrie: am luat masa de amiazi la Băltăgeşti şi ne-am adăpostit la Dulgheru, două sate 
însemnate după normele de aici; şi aceasta a fost prima zi în care ne-a ameninŃat vremea rea şi în 
care ne-a pătruns cu umezeală o ceaŃă scoŃiană, ce părea să prevestească iarna.13 

 

                                                           
11 C. Brătescu, Colonizare şi toponimie, apud Analele Dobrogei, Anul II, nr. 1/1921, p. 137. 
12 Călători străini despre Ţările Române, vol. V, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 479-480.  
13 Ibidem, p. 484. 
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CAPITOLUL II   
 
 
 

ISTORIC 
 
 

Arheologie; primele dovezi de activitate umană 
         

        Pe raza satului Stejaru s-au găsit urme de aşezări omeneşti din epoca 
bronzului, aşezări sălaşe de tip „cenuşare”. Cu prilejul cercetărilor efectuate în 
anul 1961 între Dulgheru şi Saraiu, au fost identificate pe malul stâng al Derelei, 
la 1,5 km de Stejaru, urme de astfel de aşezări. Acestea apar sub forma unor 
movile, pe suprafaŃa cărora s-au găsit fragmente ceramice şi oase de animale.  
        Tot pe teritoriul satului Stejaru s-au găsit urmele unei aşezări romano-
bizantine, în locul numit prin tradiŃie „la Piatră”. 
        Pe teritoriul satului Dulgheru au fost descoperite urmele unei aşezări rurale 
romane (vicus), în care s-a găsit o stelă funerară de tip dunărean, cu chenar de 
iederă, aparŃinând unui locuitor trac înstărit (Attas Posei).1 

        Aproape de şoseaua care leagă Saraiu de Hârşova, pe malul dinspre 
Gârliciu al Ghiolului2, se mai văd şi azi ruinele unei vechi cetăŃi, urmele unui 
castru roman, Cius, ridicat în vremea împăratului Traian la începutul secolului 
al II-lea d.H.3  
        În timp, aproape de noua vatră a satului, s-a dat peste urme care spun că 
aici a existat o altă aşezare omenească, din vremea stăpânirii bizantine, cu sute 
de ani înainte de intrarea turcilor în Europa. La 1,5 km est de sat, pe coasta şi 
dealul din dreapta Derelei, s-au găsit temelii de case, pietre, moloz, bucăŃi de 
cărămidă. Tot aici s-au găsit monede de argint şi de bronz. Pe unele monede stă 
scris „Anastasia 495-518”; pe altele „Justina 558”. Erau monede bizantine, bătute 
la Constantinopol. Aceste dovezi materiale s-au găsit prin anul 1920, când s-au 
făcut săpături mai adânci, pentru a se planta viŃă de vie.  
        În vara anului 1952 apa ploilor a dezgropat un vas din metal, plin cu 
monede de bronz, la circa un kilomentru vest de sat, pe malul stâng al Derelei. 
Tezaurul a fost dus la Bucureşti. Cele câteva monede pe care le-am văzut4 spun 
că au fost bătute în anii 317-337. Pe una din feŃe scria “Constantin”. Am mers pe 
urmele tezaurului despre care aminteşte domnul învăŃător, descoperit din 

                                                           
1 Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a României, Ed. Enciclopedică, Bucuresti, 2002, p.1070. 
2 Lacul Hazarlâc. 
3 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, Istoria Dobrogei, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 1998, p. 111. 
4 Insemnările învăţătorului Constantin Gh. Tudoran. 
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întâmplare de Dobre C. Ion (Penciu ) şi PiŃigoi V. Ion. Acesta se află în prezent 
expus în Muzeul de Istorie şi Arheologie ConstanŃa (v. fotografia de mai jos). 
Citim în Repertoriul tezaurelor monetare din Dobrogea: „Descoperit în anul 
1950, tezaurul de la Saraiu e compus din 4164 monede de bronz romane, ultima 
fiind datată 361 d.H. Monedele se înseriază de la Constantinus I la Julianus 
Apostatul.”5  

         
 

Tezaurul de la Saraiu, sec. IV d.H. 
 

        De când se ştie, Dobrogea, loc deschis, situat la răscruce de drumuri, a fost 
teatrul a nenumărate conflicte militare, zonă de tranzit pentru trupe, zonă de 
refugiu sau de găzduire mai lungă sau mai scurtă pentru nenumărate popoare 
migratoare, mânate de foame, de conflicte militare sau, mai târziu, de politici 
etnice. PuŃine locuri au fost asemenea Dobrogei, unde satele să fie distruse în 
repetate rânduri, pentru a reapărea după trecerea puhoaielor, pe vechile vetre 
sau în alte locuri sau să dispară pentru totdeauna. 
 

De la Scythia Minor până la stăpânirea otomană 
 

        Coborând în istoria Dobrogei, amintim mai întâi de marea expediŃie a lui 

                                                           
5 Autori Gabriel Custurea şi Gabriel Tolmaţchi, în Biblioteca Tomitană VII, Ed. Ex Ponto, 2011, p. 233. 
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Darius din anul 514 î.H., care avea o socoteală cu sciŃii. După perşi, au trecut pe 
aici macedonenii: Filip al II-lea, Alexandru, Lysimach. Burebista a înglobat zona 
în statul dac între anii 55 şi 44. î.H. Să precizăm că geŃii sunt poporul autohton 
între Dunăre şi Balcani, după cum dacii sunt poporul de baştină între Dunăre şi 
CarpaŃii nordici, geŃii şi dacii fiind unul şi acelaşi popor. Pe geŃi îi găsim în 
Dobrogea în tot cursul antichităŃii, până târziu în secolul al III-lea, când se 
contopesc cu romanii6. În secolul I d.H., din anul 46, Ńinutul dintre Dunăre şi 
Marea Neagră a fost stăpânit de romani, zicându-i Moesia Inferior. Cucerirea 
romană a provinciei, începută în anul 27 î.H., este acum desăvârşită. 
        Pentru a se apăra de invaziile barbare, Imperiul Roman şi-a pus la punct un 
sistem defensiv pe limesul7 scitic, dar şi în interiorul provinciei. Început de 
Vespasian şi desăvârşit de Traian, sistemul era compus din valuri de pământ şi 
castre precum Capidava, Carsium, Cius ş.a. Castrul adăpostea o cohortă şi avea 
arondate aşezări civile indigene: vici8, vilae rusticae, sanctuarae. Aceste sate getice 
au primit cu timpul colonişti şi veterani romani, precum şi neamuri tracice 
aduse din sud. Castrul Cius, situat pe malul Lacului Hazarlâc (Asarlâc), la 8 km 
est de Carsium, adăpostea cohorta I Lusitanorum Cyrenaica, ce supraveghea 
câteva sate printre care Vicus Vergobrittiani9, situat în apropiere. Suntem 
îndreptăŃiŃi să credem că vechiul Sarai (Eski Saray), ale cărui urme se mai 
vedeau pe malul Ghiolului la începutul secolului al XX-lea în imediata 
apropiere a castrului roman, s-a clădit pe locul unde a fost împroprietărit 
veteranul roman  Vergobrittianus. Ca orice veteran, după 20-25 de ani de serviciu 
militar, era îndreptăŃit să primească pământ şi să se fixeze pe locul unde slujise 
Imperiul. 
        Numele satului vine de la turcescul saray, adică palat sau cetate fortificată. 
E uşor de presupus că, la aşezarea tătarilor şi a turcilor, vechile ruine vor fi fost 
destul de respectabile pentru a-i fi impresionat pe noii locuitori, care le-au 
comparat cu un palat. 
        După o perioadă relativ fastă, între Traian şi Aurelian, începând din secolul 
al III-lea, Dobrogea a cunoscut invaziile popoarelor migratoare, pe fondul 
anarhiei militare din Imperiul Roman. Au fost mai întâi carpii şi goŃii, de 
numele cărora se leagă devastarea cetăŃii Histria.10 Cu timpul, autoritatea 
romană i-a asimilat, aşezându-i în Dobrogea şi Tracia şi dându-le pământ. În 
timpul lui DiocleŃian, Dobrogea este separată de Moesia şi va fi numită Scythia 
Minor. Marea persecuŃie din vremea lui DiocleŃian şi Galeriu este prilejul 

                                                           
6 Constantin Moisil, Istoria Dobrogei – Populaţiunea străveche, Arhiva Dobrogei vol. III/1920, nr. 1, p. 30. 
7 Limes (limes romana) este numele frontierei fortificate a Imperiului Roman, care traversa, cu întreruperi, 
Europa de la Marea Neagră până în Scoţia de azi. Limes este la originea cuvântului românesc limită. 
8 Vicus, vici (lat), sat. 
9 Istoria Românilor, Academia Română, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 319; Adrian Rădulescu, Ion 
Bitoleanu, op. cit., p. 102-103.  
10 Alexandru P. Arbore, O încercare de reconstituire a trecutului românilor din Dobrogea, apud Analele 
Dobrogei, Anul II (1921), p. 237-291. 
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primelor mărturii despre creştinismul din Dobrogea. Sub Constantin cel Mare 
Imperiul cunoaşte o perioadă de acalmie, de numele lui legându-se 
recunoaşterea oficială a creştinismului.  
        În secolul al IV-lea au năvălit hunii, care au devastat întreaga Scythie. 
Aceştia grăbesc destrămarea Imperiului. În anul 476 se prăbuşeşte Imperiul 
Roman de Apus. În sfârşit, sub Iustinian, stăpânirea romană în Dobrogea îşi 
trăieşte ultimii ani.  
        Elementul care s-a impus în etnografia regiunii a fost cel slav, începând cu 
secolul al VI-lea. Dacă năvălirile de până acum nu au reuşit să dezrădăcineze 
viaŃa romană la gurile Dunării, nu acelaşi lucru s-a întâmplat cu slavii, care 
duceau o viaŃă primitivă, dar aşezată şi dotată cu elementele culturale necesare 
unei convieŃuiri liniştite. În acea perioadă s-a răspândit creştinismul în 
Dobrogea, de care au fost atraşi şi slavii. Ei s-au aşezat numai la sate, pentru că 
erau prea înapoiaŃi în cultură pentru a putea locui în oraşele părăsite de romani. 
În acelaşi secol, al VI-lea, avarii aduc alte nenorociri regiunii. Sub conducerea 
hanului Asparuh, bulgarii trec Dunărea în anul 620, împinşi de ruşi, după ce au 
stat câtva timp în Bugeac11.  Începând cu secolul al IX-lea, pe teritoriul Dobrogei 
apar primele populaŃii turcice: pecenegii, cumanii, tătarii, turcii selgiucizi, apoi 
turcii otomani (osmanlâi). În anul 1048, 20.000 de pecenegi au trecut prin 
Dobrogea, majoritatea stabilindu-se în Durostor. Triburile pecenege rămase aici 
au primit de la împăratul de la Constantinopol trei cetăŃi şi pământ, în schimbul 
misiunii de a păzi frontiera dunăreană. Cumanii s-au aşezat la gurile Dunării şi 
de-a lungul coastelor, ulterior s-au fixat în stepa dinspre Cavarna-Balcic. Sosirea 
acestor ultimi barbari de seminŃie turanică a fost cauza cea mai însemnată a 
depopulării Dobrogei şi Bulgariei răsăritene.12  
        După apariŃia łării Româneşti prin unirea voievodatelor de la nord de 
Dunăre, a fost meritul domnitorilor de a fi privit Dobrogea cu simŃ de 
răspundere, ca pe o veche vatră de vieŃuire românească sau ca o parte legitimă a 
Daciei străbune. Încă Basarab I (1310-1352), întemeietorul łării Româneşti, pe 
urmele lui Dromichete, Burebista şi Decebal, a Ńinut Delta Dunării şi nordul 
Dobrogei în statul său, stăvilind pentru o vreme incursiunile tătăreşti. În 1321 
geograful arab Abulfeda notează faptul că Isaccea se află în Ńara valahilor. Iar 
anatolianul Umur Beg precizează că în 1337-1338 Chilia se găsea la graniŃa 
Valahiei, aşadar voievodatul muntean stăpânea la acea dată ambele maluri ale 
Dunării.13 
        Între 1388-1389, Mircea cel Bătrân a alipit Dobrogea łării Româneşti. 
Ultimul stăpân (despot) important al Dobrogei, Dobrotici, murise în anul 1385. 
Un document din anii 1390-1391 îl numeşte pe Mircea Despot al łării lui 
Dobrotici şi Domnul Dristorului (Terrarum Dobroticii Despotus et Tristri 

                                                           
11 Ibidem. 
12 Ibidem 
13 C.C. Giurescu, D.C. Giurescu, Scurtă istorie a Românilor, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 94. 
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Dominus).14  Sub noul sultan Mahomed I, Mircea cel Bătrân pierde Dobrogea în 
anul 1417, fiind nevoit să încheie pace cu turcii.15  
 

Dobrogea sub stăpânirea otomană 
 

        Sunt opinii că stăpânirea românească în zonă s-a menŃinut până la anii 
1440, în timpul domniilor lui Vlad Dracul şi Vlad łepeş, după care a început 
dominaŃia turcească efectivă. Au mai fost nişte tentative de reluare în posesie a 
provinciei, care nu s-au dovedit mai mult decât operaŃiuni de hărŃuire. În iarna 
anului 1461-1462, Vlad łepeş întreprinde o expediŃie militară în dreapta 
Dunării, provocând pierderi mari turcilor, fără a reuşi să recucerească 
Dobrogea. La sfârşitul secolului al XVI-lea, Mihai Viteazu a făcut câteva 
incursiuni curajoase în Dobrogea.16    
        Interese în primul rând politice au determinat statul turc să urmeze o 
politică consecventă de populare a regiunii cu familii musulmane, apelând 
inclusiv la metoda deportării (surgün). Între anii 1445-1446, teritoriul este 
colonizat masiv cu turci şi tătari din Asia Mică, deveniŃi în scurt timp elementul 
majoritar şi aveau să fie timp de mai bine de patru secole. Aşezată în centrul 
regiunii, populaŃia turco-tătară avea în primul rând obligaŃii militare. Pe de altă 
parte, se ştie că  populaŃia românească, aşezată în special în vecinătatea Dunării, 
era scutită de la serviciul militar. Necontenitele campanii militare turceşti în 
łările Romane aveau să sporească numărul tătarilor în Dobrogea. La sfârşitul 
secolului al XV-lea, după cucerirea  cetăŃilor  Chilia  şi Cetatea de Baltă (în 1484, 
sub Baiazid I), Dobrogea a fost încadrată în sistemul administrativ otoman. 
După folosirea mai multor formule, spre sfârşitul secolului al XVII-lea, pe 
măsura creşterii importanŃei, Dobrogea a fost organizată ca provincie de sine 
stătătoare. Zona a devenit sangeacul17 Silistra, subîmpărŃit în opt cazale18 : Tulcea, 
Hârşova, Isaccea, Babadag, Carasu (Medgidia), Mangalia, Silistra şi ConstanŃa.19  
        Secolele XVI-XVIII au cunoscut mai multe valuri de tătari. Unul din acestea 
a fost după dezmembrarea Hoardei de aur (1502).20 După căderea  Crimeei sub 
Rusia Ńaristă, tătarii au fost alungaŃi în sudul Basarabiei, ca după 1812, când 
aceasta a intrat în componenŃa Imperiului Rus, ei să vină la sud de gurile 

                                                           
14 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit.,  p. 199.  
15 Părerile istoricilor nu sunt unanime, dar mare parte dintre ei situează pierderea Dobrogei la anii 1416-
1417 (Nicolae Iorga, Studii istorice asupra Chiliei şi Cetăţii Albe, Bucureşti, 1898, p. 70-71; C.C. Giurescu, 
Istoria Românilor, I, Bucureşti, 1938, p. 469; Gheorghe I. Brătianu, Marea Neagră, Bucureşti, 1988, p. 
238). 
16 Cetatea medievală Hârşova (Carsium), cucerită de turci in 1417, a fost recâştigată de Mihai Viteazu la 1 
ianuarie 1595 şi de Radu Serban in 1603. In anul 1829, după Pacea de la Adrianopol, a fost demantelată de 
turci. (apud Dan Ghinea, Enciclopedia geografică a Romaniei, Bucureşti, 2002, p. 659). 
17 Sangeac (turc), district, regiune. 
18 Caza (turc), ocol, plasă, raion. 
19 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op. cit., p. 205. 
20 Mehmet Ali Ekrem, Din istoria turcilor dobrogeni, Ed. Kriterion, 1994, p. 41. 
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Dunării. 
        Pe măsura redresării economice a provinciei şi, mai cu seamă, a comerŃului 
propriu şi de tranzit, s-au aşezat în Dobrogea grupuri entice nemusulmane, 
creştine sau de alte religii, aproape exclusiv în târguri şi oraşe: raguzani, armeni, 
greci, evrei. Poarta se folosea de aceştia pentru aprovizionarea capitalei şi a 
garnizoanelor otomane21.  
        Dintre neamurile nemusulmane aşezate în Dobrogea în secolele al XVIII-lea 
şi al XIX-lea, se cuvin menŃionate populaŃiile venite din diferite regiuni ale 
Rusiei, cazaci, lipoveni şi ruteni. Cazacii au cunoscut Ńinutul dintre Dunăre şi 
Marea Neagră ca inamici ai statului otoman. Ei au prădat ConstanŃa, Babadag, 
Isaccea. După bătălia de la Poltava (1709), hatmanul Mazepa al Ucrainei, însoŃit 
de un număr însemnat de cazaci zaporojeni, a primit de la autorităŃile otomane 
o porŃiune cuprinsă între braŃul Sf. Gheorghe şi Lacul Razim. După desfiinŃarea 
în 1775 a autonomiei cazacilor de către împărăteasa Ecaterina a II-a, alŃi cazaci 
zaporojeni au trecut în Imperiul Otoman, stabilindu-se la gurile Dunării. Alături 
de cazaci, s-au refugiat în Dobrogea şi ruşi lipoveni. Emigrarea lipovenilor sub 
presiuni religioase a început în timpul Ńarului Petru I şi a continuat în vremea 
Ecaterinei a II-a.  
       Având în vedere realităŃile anterioare cuceririi otomane, prezenŃa bulgarilor 

în Dobrogea este absolut firească, doar că prezenŃa lor în Ńinutul dintre Dunăre 
şi Mare a fost discontinuă şi redusă la număr. Ca rezultat al colonizării masive şi 
repetate cu populaŃie turco-tătară în Bulgaria orientală şi nord-orientală, s-a 
creat o zonă compact populată cu musulmani, ceea ce a făcut ca penetraŃia 
creştină să fie greu de realizat. Abia la începutul secolului al XIX-lea bulgarii au 
început să se facă simŃiŃi în Dobrogea22. 
        Românii au fost cei mai vechi şi mai statornici locuitori ai Dobrogei. 
Izvoare scrise arată că românii de la vadul Hârşovei i-au ajutat cu luntrele lor pe 
cruciaŃii învinşi la Varna în 1444 să-şi găsească salvarea în Tara Românească. 
Într-un document al cancelariei fiscului otoman, aflat în arhivele bulgare şi datat 
1574-1575, găsim: în localităŃile Hârşova, Topalu, Caraharman, Babadag, 
Isaccea, Tulcea, Măcin, Cernavodă plătesc dările locuitori purtând numele de 
Mircea, fratele lui Niculcea, Marcu Neagul, Vlaicu Gardan, Ioan Drăgoi, Marin 
Tudoran, Gheorghe Vlah, Călin Radu, Şerban Bogdan23. 
        În toată perioada stăpânirii otomane în Dobrogea, peste fondul românesc 
autohton, al acelor dicieni24, sau „români vechi”, cum se denumeau ei înşişi, au 
continuat să se stabilească locuitori din zonele riverane Dunării, precum şi din 
Transilvania.         

                                                           
21 Adrian Rădulescu, Ion Bitoleanu, op.cit., p. 212. 
22 Ibidem, p. 216. 
23 Ibidem, p. 224. 
24 Vasile Pârvan şi George Vâlsan erau de părere că dicienii se trag de la cetatea Vicina, citată de sursele 
medievale, între timp dispărută şi nelocalizată. 
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     Declinul Statului otoman, început în ultimele decenii ale secolului al XVI-lea, 
s-a accentuat necontenit. Pentru anul 1555 izvoarele turceşti vorbesc despre o 
răscoală ce a cuprins întreaga provincie şi la care au participat atât Ńărani 
creştini, cât şi mahomedani. Răzvrătitul Mustafa, capul răscoalei, ajunsese să 
stăpânească Ńinutul, reclamând intervenŃia beilerbeiului Rumeliei. Sfârşitul 
secolului al XVIII-lea, ca urmare a slăbiciunilor Imperiului Otoman şi a 
mişcărilor de trupe, aduce în Dobrogea o profundă criză economică şi 
demografică.25  
        Călători străini au remarcat starea de sărăcie a populaŃiei. În 1712, Francisc 
Gosciecki scria cu compasiune despre Ńăranii creştini: După casele lor, 
îmbrăcăminte şi înfăŃişare, se vede că sunt în robie. Casa creştinului e mică şi joasă, 
compusă dintr-o singură încăpere. În unele sate este compusă dintr-un acoperiş fără 
tavan, sprijinit de patru stâlpi26. Conflictele ruso-turce din anii 1806-1812 şi, mai 
ales, cel de la 1828-1829, cel mai pustiitor dintre toate, depopulează regiunea. La 
anul 1828, populaŃia Dobrogei nu depăşea 40.000 de oameni.27  
        După anul 1829, turcii au retras o parte a populaŃiei din Deltă, permiŃând 
românilor veniŃi din Moldova şi din Basarabia să se aşeze în localităŃi ca 
Murighiol, Beştepe, Mahmudia. Mai târziu, aceiaşi români avansează spre 
centre urbane, satele părăsite fiind ocupate de ucraineni şi de ruşi lipoveni.28 În 
anii 1828-1829, găsim sate româneşti vechi precum LuncaviŃa, Topolog, Pisica, 
Beştepe (Mârlan), Enisala, Visterna, Zebil şi altele nou apărute în timpul 
războaielor: Groapa Cioban, Stelniceni (de la Stelnicu din IalomiŃa), ulterior 
Seimeni.29  
        În anul 1850 Ion Ionescu de la Brad întreprinde în Dobrogea, din 
însărcinarea guvernului turc, o călătorie amănunŃită cu scop de evaluare, 
vizitând aproape 90 de sate. El reuşeşte o interesantă şi foarte utilă radiografie a 
regiunii, sub raport economic, demografic, geografic etc. Autorul constata că 
locuitorii care au populat Dobrogea au părăsit-o de mai multe ori. Cei care s-au 
întors din ultimul război au înfiinŃat sate noi. „Majoritatea satelor marcate pe 
hărŃile pe care ni le-am procurat nu mai există. Printre satele dispărute după 
razboiul ruso-turc din 1828-1829, numărăm: Topolog, Kartal, Dulgheru…” (lista 
întreagă cuprinde 65 sate)30.       
        Autorul studiului face o statistică intuitivă a locuitorilor care populau 
Dobrogea anului 1850. Judecând după numărul caselor, găseşte aici 15.764 de 
familii, dominate de musulmani (47,58%), apoi români (23,19%), bulgari (14,04% 

                                                           
25 Răzvan Limona, Populaţia Dobrogei în perioada interbelică, Ed. Semănătorul online, aug. 2009, p. 15. 
26 Al. P. Arbore, Noi informaţiuni etnografice, istorice şi statistice asupra Dobrogei, apud Analele 
Dobrogei, anul I (1920), p. 69. 
27 Răzvan Limona, op. cit., p. 16. 
28 Ibidem, p. 18. 
29 Ibidem. 
30 J. Ionesco (Ion Ionescu de la Brad), Excursion agricole dans la plaine de Dobrodja, Imprimerie du 
Journal de Constantinople, Constantinople, 1850, p. 76. 
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şi slavi (11,66%), adică puŃin peste 100.000 de persoane. Trăiau în provincie 12 
etnii, spune Ion Ionescu de la Brad, în bună înŃelegere.31  
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        Dacă ne raportăm la teritoriul Dobrogei actuale, raportul se schimbă şi  
constatăm că românii la 1850 numărau 3.656 familii, tătarii 2.225, turcii 2.168, 
bulgarii 1.194. Românii erau aşadar cei mai numeroşi dintre toate naŃionalităŃile 
dobrogene.32 
       Aşezarea organizată a etniilor turcă şi tătară face parte din strategia 
otomană de refacere în contextul distrugerilor provocate de conflictele vremii. 
Între 1785 şi 1870 au imigrat în Dobrogea peste 900.000 de musulmani, în 
proporŃie de 73% din stepele Mării Negre, dar şi turci anatolieni, turci din 
Cadrilater şi Ńigani turciŃi. Între anii 1855 şi 1861 sunt aşezaŃi în Dobrogea 76.000 
tătari din Crimeea, o resursă militară necesară în special în conflictele cu Rusia.33 
În 1862-1863, 400.000 de cerchezi alungaŃi de ruşi din MunŃii Caucaz, au cerut  
protecŃia Imperiului Otoman. 150.000 din ei au fost aşezaŃi în vestul Bulgariei, 
tampon între bulgari şi sârbi. În Războiul din 1877-1878 turcii s-au folosit de 
cerchezi împotriva cazacilor. În mod incredibil, la sfârşitul ostilităŃilor 
dispăruseră 200.000.34 Pentru liniştea zonei, după război, Guvernul României a 
împiedicat revenirea cerchezilor la vetrele lor. 
        În Dobrogea premergătoare Războiului ruso-turc din 1877-1878 se 
structuraseră trei zone de populaŃie: majoritar românească în satele de la 
Dunăre şi vecinătatea acesteia, ca şi în zonele păduroase, zona cu populaŃie 
majoritar tătărească în podişul şi stepa din centrul Dobrogei şi zona cu 
populaŃie majoritar turcească pe fâşia din vecinătatea Mării Negre. La mijlocul 
secolului al XIX-lea existau în Dobrogea peste 70 de sate româneşti. 
        În secolul al XIX-lea găsim şi o pendulare de păstori bulgari spre cazalele 
Babadag, Hârşova, ConstanŃa sau Mangalia. Ion Ionescu de la Brad a aflat că 
bulgarii găsiŃi aici erau stabiliŃi de 20 de ani, după ce îşi abandonaseră terenurile 
ingrate din sud pentru altele mai fertile.35 După 1878, alŃi bulgari s-au fixat în 
Dobrogea, o parte din ei ocupând casele abandonate de turcii plecaŃi, preferând 
să cumpere pământuri, mai ales în zona Babadagului. Între anii 1840 şi 1891 s-
au înregistrat trei valuri de imigrare de germani şvabi din Rusia, ca urmare a 

                                                           
31 Ibidem, p. 80-81. 
32 Const. C. Giurescu, Ştiri despre populaţia românească în Dobrogea în hărţi medievale şi moderne, 
Muzeul regional de arheologie Dobrogea, p. 42. 
33 Răzvan Limona, op. cit., p. 17. 
34 Analele Dobrogei, anul II, nr. 3/1921, p. 394-395. 
35 Ion Ionescu de la Brad, op. cit., p. 82. 
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persecuŃiilor guvernului Ńarist.  
        TranshumanŃa mocanilor transilvăneni a fost un fenomen practicat din 
timpuri imemoriale şi încheiat, practic, puŃin după Războiul de IndependenŃă. 
Toponime ca Târgul de Floci (târg de lână), Vadul Oii, Groapa Ciobanului, 
Movila łuŃuianului, Cornul Caprei, Stâna lui Oancea36 atestă vechimea 
obiceiului. 
        TranshumanŃa a caracterizat o populaŃie stabilă de oieri, cei mai mulŃi din 
zone din sudul Transilvaniei, care au pendulat periodic, după anotimp, între 
locul de baştină şi cel de păscut (Dobrogea, zonele din estul şi chiar sudul 
Bulgariei). 
        Pentru Dobrogea, acest fenomen a avut consecinŃe dintre cele mai 
însemnate, contribuind la popularea provinciei cu elemente etnice româneşti, 
exploatarea pastorală a cadrului natural favorabil - şi implicit dezvoltarea 
economică - precum şi la păstrarea identităŃii naŃionale. Mocanii cu stare au 
cultivat învăŃătura şi religia creştină, contribuind la construirea de şcoli şi 
biserici, pe care le-au dotat şi întreŃinut cu banii lor.37 Oierii ardeleni au săvârşit 
fără ştirea lor o adevărată descălecare.38 Fluxul de păstori spre Dobrogea s-a 
datorat slabei populări a regiunii, climei mai blânde şi, nu în ultimul rând, 
reglementărilor austriece tot mai restrictive faŃă de păstorit.  
        După zona de provenienŃă din Transilvania, erau mai multe categorii de 
mocani. Mai cunoscute sunt cele provenind din zona Braşovului (săceleni, 
brăneni, moroieni) şi din zona Sibiului şi poalele Făgăraşului (mărgineni, 
ŃuŃuieni). Mocanii care au rămas să locuiască în Dobrogea s-au aşezat mai întâi 
de-a lungul Dunării, în sate cu populaŃie predominant românească. Încet-încet, 
ei s-au deplasat spre inima Dobrogei, întemeind aşezări noi sau populând pe 
cele deja existente. Mocanii stabiliŃi în Dobrogea fie şi-au continuat meseria 
strămoşească, fie au vândut turmele şi au cumpărat pământuri, trecând la 
plugărie, fie le-au făcut pe amândouă. În toate cazurile, mocanii au prosperat, 
devenind buni contribuabili ai Imperiului Otoman. Erau mocani, puŃini la 
număr, cu turme mari, deci extrem de bogaŃi, o pătură de ciobani şi, categoria 
cea mai numeroasă, de mici proprietari de turme (100-500 oi). Între marii 
proprietari din Dobrogea, documentele citează pe Luca Oancea din Hârşova, 
care, pe lângă moară cu aburi şi negoŃ, mai dispunea de circa 2.500 ha pe lângă 
Hârşova, 1.374 ha la Peştera. Fratele său, Costache, dispunea cam de aceeaşi 
suprafaŃă la Peştera, Vulturul (392 ha), Ciobanu (220 ha) şi Carol I; Nicolae 
Oancea poseda aproape 1.000 ha în jurul Hârşovei, la Saraiu şi Stejaru. În 
aceeaşi categorie intrau I. Popea (Peştera – 2.400 ha), Şt. Nistor (Casimcea şi 

                                                           
36 D. Şandru, Mocanii în Dobrogea, Institutul de Istorie Naţională, Bucureşti, 1946, p.28. 
37 Gheorghe Băişan, Contribuţia mocanilor la dezvoltarea învăţământului în Dobrogea, apud. Steaua 
Dobrogei, p. 51. 
38 Simion Mehedinţi, Observări antropologice asupra Dobrogei, apud Analele Dobrogei, anul I/1920, nr. 1, 
p. 193/196. 
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Râmnic – 5.000 ha), fraŃii Munteanu din Casimcea (Sandu – 6.000 ha şi Ion – 
5.000 ha), Jalea şi Roşculet, tot din Casimcea. Nimeni precum mocanii nu a 
înŃeles mai bine şi mai repede valoarea economică în timp a pământului. Pe 
când cojanii se rugau de ingineri să nu li se dea pământ, pe motiv că nu au ce 
face cu el, mocanul tăcea şi cumpăra.39 
        În sfârşit, Ńiganii, nelipsiŃi aproape din nici o Ńară din Europa, reprezintă 
resturile a două curente de migrare: unul mai vechi, pornit din patria lor 
subhimalaiană pe drumul podişurilor asiatice spre Imperiul Bizantin, şi deci 
spre nord, altul mai nou, determinat de invazia tătară pe drumul stepelor 
ponto-caspice.40   
  

Primele atestări documentare 
 

     Un document de pe la mijlocul secolului al XVII-lea, aflat acum sub formă  
microfilmată în Arhiva naŃională din Bucureşti41, menŃionează numele Sarai 
(Saray) pentru prima oară, după cunoştinŃa noastră. Astfel, la data de 22 iunie 
1664, sultanul Mehmet al IV-lea adresează cadiului de Hârşova porunca de a-i 
obliga la plata dărilor pe nişte locuitori creştini din Hârşova, stabiliŃi în satele 
Dăeni şi Sarai: 
        Cadiilor de Hârşova şi (loc alb) poruncă: Creştinii (înregistraŃi) în condica târgului Hârşova 
făcând petiŃie la ordia mea împărătească, au înştiinŃat: „Noi achităm în fiecare an capitaŃia42 care 
cade în seama noastră, fără să avem vreo lipsă faŃă de poruncă şi registru. Dar, dintre supuşii 
care au fost înregistraŃi împreună cu noi, atunci când s-a făcut conscripŃia, unii au plecat şi s-au 
stabilit de şapte ani în Dăeni şi Sarai şi în satele dependente.” 
        Dând înapoi cei şapte ani despre care vorbeşte defterul de mai sus, rezultă 
că Saraiul exista în anul 1657. O mare coincidenŃă face ca în acelaşi an, 1657, 
eruditul turc Evliya Celebi43 să noteze în jurnalul său de călătorie prin 
Dobrogea:  
        Plecarea noastră de la Babadag la Silistra. Am mers spre apus şi am ajuns în satul Saray 
Karyesi, iar de aici, mergând tot spre apus, am sosit în orăşelul Daia Mare (Dăeni) … aşezat pe 
malul Dunării.44  
        Profesorul Al. P. Arbore45 dă o informaŃie care ne interesează: „călătorul 

                                                           
39 D. Şandru, op. cit., p. 50-52.  
40 C. Brătescu, Populaţia Dobrogei, apud Dobrogea, cinzeci de ani de viaţă românească (1878-1928), Ed. 
Cultura Naţională, Bucureşti 1928, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2003, p. 201-257. 
41 Relaţiile Tărilor Române cu Poarta Otomană în documente turceşti, anii 1601-1712, Direcţia Generală a 
Arhivelor Naţionale, Bucureşti, 1984, p. 319-320. 
42 Capitaţie, în original gyzie (turc). 
43 Evliya Celebi, istoric, geograf, scriitor, om de aleasă cultură şi călător pasionat, a vizitat Dobrogea de trei 
ori între 1651 si 1657. Insemnările sale din nenumăratele călătorii întreprinse în Imperiul Otoman începând 
cu anul 1640 au fost strânse în cartea intitulată Sayahatname, în 10 volume. În anul 2011, UNESCO a 
marcat 400 de ani de la naşterea lui. 
44 Călători străini despre Ţările Române, vol. VI, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1968, p. 449.  
45 Noi informaţii etnografice, istorice şi statistice asupra Dobrogei, apud Analele Dobrogei, anul XI/1930, 
p. 68. 
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polonez Rafael Leszczynski, trecând în 1700 Dunărea la Măcin, întâlneşte satele 
dobrogene Daia-Kioi (Dăeni), Sarai-Kioi, Băltăgeşti, de unde intrăm în Ńara 
Dobrogei.” 
        Acelaşi autor îl citează pe Iosif Podoski care, în 1759, pomeneşte satul 
Peceneaga, „de unde, după şase ceasuri ajungea în Saray, iar de aici, după alte 
cinci ceasuri, se întâlnea satul Straja, pe malul Dunării.”46 
        Dintr-un alt document turcesc, datat 4-12 august 176047, aflăm o poruncă a 
sultanului Mustafa al III-lea pentru pedepsirea unor răufăcători din Hârşova, 
care l-au ucis pe supusul creştin Nicula, fiul lui Dobrică din satul Sarai: 
          Răufăcătorii, dintre locuitorii Hârşovei, venind în satul zis Sarai, dintre satele vakafului 
de la Mecca şi Medina…, pe lângă faptul că l-au omorât, contrar legii, pe creştinul Nicula, fiul 
lui Dobrică, văcarul satului menŃionat, au întinat onoarea celorlalte sărmane raiale şi le-au 
prădat bunurile şi lucrurile, astfel că locuitorilor pomenitului sat nu le-a mai rămas nici un fel de 
siguranŃă. Tâlharii mai sus numiŃi să fie prinşi în locul unde se găsesc şi să li se aplice pedepse. 
        Cu denumirea Saraj, satul nostru apare pe o hartă austriacă din anul 1778. 
        Cu denumirea Saray, satul apare într-o hartă a Dobrogei din anul 1789.48 
        Cu denumirea Serai, localitatea apare marcată pe o hartă austriacă de pe la 
1790.49    
        O hartă rusească din 183850, a cărei copie fotografică se află la Academia 
Română, înseamnă satele existente, cu numărul caselor sau al curŃilor: Karapelit 
24, Sarai 5-20 şi, pentru comparaŃie: Groapa Ciobanului mai puŃin de 5 curŃi, Hârşova 270, 
Kustendje (ConstanŃa) 68. 
        Căpitanul M. D. Ionescu, în Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, face 
unele precizări: 
        Eni-Sarai se deosebeşte de Eschi-Sarai, distrus de ruşi în 1828. Ruinele lui se văd pe Ńărmul 
lacului Hazarlâk. Eni-Sarai era locuit pe la 1850 de tătari şi ocupa tot bazinul inferior al râului 
Saraiu51. 
        Iar în partea a II-a aceleiaşi lucrări: 
        Tătarii nou veniŃi în urma războiului din 1856 … între primele sate înfiinŃate de tătari: 
Saraiu (1864). 
        Îl mai citez odată pe George Ioan Lahovari, care afirmă că locuitorii Eschi 
Sarai s-au mutat mai spre est, întemeind actualul sat, pe la începutul secolului al 
XIX-lea (Marele dicŃionar geografic al României, p. 314) . 
        Până în acest loc, din documentele de care dispunem, putem trage 
următoarele concluzii: 
- conform dovezilor materiale şi documentare, vatra satului Saraiu a fost locuită 

                                                           
46 Ibidem, p. 70. 
47 Relaţiile româno-otomane în anii 1711-1821, DGAN, Bucureşti, 1984, p. 383-384. 
48 Franz Johann Joseph von Reilly, Das Koenigreichs Bulgarien, Viena 1789, apud Dobrogea documente 

cartografice, selecţie de Adriana Dumitru. Este singura hartă din Evul Mediu dedicată exclusiv Dobrogei.  
49 Anca Ghiaţă, Toponimie şi geografie istorică apud Dobrogea medievală şi modernă, p. 54.  
50 Alexandru P. Arbore, Din etnografia Dobrogei, în Analele Dobrogei, anul IV/1924, nr. 3, p. 332. 
51 Cpt. M. D. Ionescu-Dobrogianu, Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Ed. Bul. SocietăŃii Regale 
Române de Geografie, Bucureşti, 1904, p. 424. 
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în timpul stăpânirii romane în Dobrogea şi mai înainte de aceasta, cu 
continuitate în timpul Imperiului Bizantin; 
- prima menŃiune documentară a satului Saraiu datează din anul 1664, cu 
referire la anul 1657. Satul a fost înfiinŃat de tătarii colonizaŃi între mijlocul sec. 
al XV-lea şi nu  mai târziu de mijlocul secolului al XVII-lea. Satul a fost locuit şi 
de o minoritate românească; 
- în urma războiului ruso-turc din 1828-1829, satul a fost distrus în totalitate; 
- satul va fi fost mutat către noua vatră (Eni Sarai sau Saraiul Nou) între 1830 şi 
1850;  
- în urma războiului Crimeei (1853-1856), Noul Sarai a fost distrus de armatele 
ruseşti; 
- satul a fost repopulat între anii 1856 şi 1864 de către aceiaşi tătari, refugiaŃi din 
calea războiului, dar începe să se facă simŃit şi elementul românesc; 
- războiul din 1877-1878 a adus o nouă distrugere a satului, după care a fost 
repopulat cu români, pe fondul emigrării populaŃiei musulmane; 
- pentru statistică, Saraiul are trei date de naştere: Saray în 1657, Eni Sarai în 
1830 şi Saraiul românesc în 1878. 
        În decurs de un secol, satul a dispărut şi a renăscut de trei ori, adică odată 
la o generaŃie. Mai adăugaŃi la nenumăratele suferinŃe ale populaŃiei civile 
faptul că aproape fiecare război era urmat de epidemie de ciumă, iar războiul 
Crimeei, ale cărui operaŃiuni au început pe teritoriul Dobrogei, a fost însoŃit de 
holeră. 
        InformaŃii despre prezenŃa mocanilor în Saraiu înainte de mijlocul veacului 
al XIX-lea ne parvin şi din studiile lui Tudor Mateescu.52 
        În 1838, Ion Busoiu din Râşnov arată că venise în toamna precedentă la dreapta Dunării cu 
turma lui Ion StănculeŃ, dar după două luni intrase în slujba unui turc numit Alis din satul 
Saraiu. Prăpădindu-i-se mai multe oi din turmă şi fiindcă stăpânul acesteia voia să-l omoare, 
păstorul s-a refugiat pe ascuns în Tara Românească. 
        AlŃi trei mocani s-au tocmit, în toamna anului 1842, la Murat Mola stăpânul tătarilor din 
satul Saraiu, doi ca ciobani, iar al treilea că herghelegiu. La oi se mai afla un mocan, Gheorghe 
TuŃuianu, care slujea de un an şi pe care stăpânul l-a dus într-o zi în pădurea Ciucurova, unde l-
a tăiat şi l-a aruncat într-un puŃ. Şi aceşti trei mocani au fost nevoiŃi să se refugieze peste 
Dunăre,  la carantina IalomiŃei. 
        Poveşti pastorale cu multă violenŃă, parcă rupte din MioriŃa sau din Baltagul 
lui Mihail Sadoveanu. Iar vechiul cântec, în care fata părăsită blestemă cu năduf, 
abia în acest context capătă înŃeles: 
   Du-te, neică, să te duci, 
   Să te văd slugă la turci.53 

                                                           
52 Tudor Mateescu, Ştiri noi despre prezenţa mocanilor în Dobrogea, 1978, p. 407-408. 
53 Aşa am auzit-o eu de la mama. Recent, am găsit cuvintele în Folclor muzical dobrogean vechi de Emil 
Riegler-Dinu, apud Dobrogea, cincizeci de ani de viaţă românească, 1878-1928, Ed. Cultura Naţională, 
Bucureşti 1928, reeditată de Ed. Ex Ponto, Constanţa 2003: “Du-te, neică, să te duci / Până te-ai face rob la 
turci, / Rob la turci pe Marea Neagră, / Să-mi petreci o viaţă-ntreagă.” (Cântec de dor din Sarai). 
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       Mocanii, aflaŃi în Dobrogea înainte de 1877, au cumpărat pământ de la  
turco-tătarii care părăseau provincia şi s-au aşezat definitiv pe aceste locuri. 
PreŃul de cumpărare al unui hectar de pământ, după informaŃiile culese de 
învăŃătorul Ion Mogâldea de la bătrânii satului, în perioada anilor 1934-1945, 
echivala cu cinci oi.54 
        Despre tătarii care au populat satul Saraiu înainte de afluirea creştinilor 
deŃinem doar informaŃii vagi, dar ştim că Ńăranul român le recunoaste o calitate 
„pentru care îi laudă”: sunt cinstiŃi, mai ales bătrânii, care ajung „până la 
virtute”; este cu totul rar ca un tătar să nu se Ńină de cuvânt. 
        Savantul elveŃian Eugène Pittard îi vedea pe tătari: „Muncitori, economi, şi 
sobri. SoŃiile lor stăteau în case, supraveghind menajul şi făcând broderie. Aveau locuinŃe 
construite din pământ întărit cu paie, joase, săpate în sol, cu acoperişul până la nivelul 
pământului sau, cel mult, înalt de un stat de om. De regulă, casele lor dispuneau de două camere, 
una pentru bărbaŃi, alta pentru femei. Bucătăria se făcea afară sau în prima cameră; doar bogaŃii 
aveau o bucătărie servind de încăpere centrală.  
        Zidurile erau spoite cu var. Fiecare gospodărie era înconjurată de un zid lutuit. Aproape 
pretutindeni un craniu de cal, albit de ploaie şi de soare, era înfipt în capul unei prăjini în faŃa 
casei."55   
        Turcii şi tătarii crimeeni care au locuit în Saraiu (Eni Sarai) înainte de 1877 
ocupau partea sa estică, împărŃită distinct în două mahalale. La nord se afla 
mahalaua turcilor şi la sud cea a tătarilor. Astăzi se mai păstrează încă pietre 
funerare din cimitirul musulman.56 Totalul familiilor se ridica la 120. Cultivau 
grâul de primăvară (arnăut), mei, orz, ovăz, cânepă, porumb. Creşteau cai, oi, 
vite cornute. Nu aveau grădini cu pomi fructiferi. Din vremea când satul era 
curat turcesc/tătăresc au rămas trei peri pădureŃi. Aveau geamie, mori de vânt, 
cafenea, dugheană. RelaŃii despre aşezarea tătarilor aici am căpătat57 de la unul 
din primii colonişti români. Acest om a fost Năstase Constandache, născut în 
Dobrogea, în satul Gârlici, în anul 1836. În anul 1878 a plecat din satul în care şi-
a trăit copilăria şi o parte din tinereŃe, pentru a-şi întemeia gospodărie în Saraiu. 
A trăit 96 de ani.  
        Bătrânul ştia că satul Eni Sarai (Saraiul Nou) a devenit aşezare omenească 
prin strămutarea tătarilor de la Eschi Sarai (Saraiul Vechi). Conform tradiŃiei, 
ultimul Bey şi cu neamul de fii, nepoŃi, strănepoŃi au părăsit acest loc şi au 
întemeiat sat nou. Se bănuieşte că motivul cel mai puternic care i-a determinat 
pe vechii locuitori să-şi ia calabalâcul şi să plece, a fost că era un punct izolat, 
lagătura cu alte sate şi chiar cu târgul cel mai apropiat, Hârşova, se făcea pe 
drumuri ocolite. După cum am văzut din documente, satul vechi a fost complet 
distrus în războiul din 1828-1829 şi era un lucru obişnuit că, după trecerea 
puhoiului, oamenii să revină şi să reconstruiască satul mai la o parte.  

                                                           
54 Citat dintr-un studiu monografic inedit, aflat în anul 2000 în arhiva Primăriei.  
55 Constantin Cioroiu, Călători străini  la Pontul Euxin, Ed. Sport-Turism, Bucureşti, 1984, p. 106. 
56 Cu regret spun că azi, în 2013, în fostul cimitir musulman se mai vede o singură piatră funerară. 
57 Insemnările învăţătorului Constantin Gh. Tudoran. 
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        Zelul memorialistic al unui consătean de-al nostru, Nicu Irimia 
Munteanu58, a salvat de la uitare povestea unui trăitor din Saraiul acelor 
vremuri. Stan Purice s-a născut pe anul 1856. Era ştiutor de carte românească. 
Mai târziu a devenit dascăl la biserică, citea şi în alfabetul chirilic. Bunicul lui şi-
a adus familia în Dobrogea cu mult înainte de Războiul de IndependenŃă. Mai 
jos este povestea acestui om, spusă prin anul 1928, pe când avea 72 sau 73 de 
ani: 
 

        „Până la vârsta de 18 ani, tata mă repartiza în fiecare primăvară şi vară la cârdul de mioare. 
Mai târziu, am devenit mânzărar la cârdul de mânzări59. În fiecare primăvară puneam tărhatul 
pe măgar, un car tras de doi cai încărcat cu legume, mălai, bolovani de sare pentru oi, să ne 
ajungă câteva luni de zile. Plecam primăvara, când începea să mijească niŃel iarba. Umblam pe 
distanŃe lungi, căutând  locurile mai ferite de frig, după păstorit clandestin. Nu plăteam nici un 
ban, că eram tot în treacăt şi ajungeam până în MunŃii Pindului. Înainte de 1877, cum turcilor 
nu prea le plăcea să muncească pământul, erau multe locuri pârloagă pe Ńarnă. Ei puneau un 
pogon cu pepeni şi toată vara acolo îşi făceau veacul. 
        După ce ne pregăteam de plecare, o luam cu turma de mioare pe partea dreaptă a Dunării, 
prin Tichileşti, Topalu, Cernavodă. Pe Valea Carasului stăteam întotdeauna câteva zile, că 
găseam iarbă bună şi la adăpost. După aceea, treceam prin apropiere de Medgidia , pe la Movila 
Săpată, către Lacul Mârleanu, Dealul şi Valea Mârleanu, unde mai stam două sau trei zile, că 
găseam iarbă şi prin văgăunile de acolo. Apoi ne lăsam pe Drumul Caravanelor sau Drumul 
Carelor sau al Mocanilor, pe care-l luam ziua drept călăuză. Pe timpul nopŃii, ne depărtam de la 
drum 5-6 km şi mai bine, după păscut clandestin cu toată turma de mioare. Unde găseam iarbă 
bună şi multă, stăteam câteva zile şi tot aşa făceam până în MunŃii Pindului. După ce rămâneam 
acolo 10-15 zile, luam drumul înapoi, dar pe altă cale, pe malul Mării Negre. Făceam în aşa fel să 
fim acasă toamna de Sfântul Dumitru, sfârşitul anului păstoresc. Atunci se făcea răvăşitul oilor, 
spartul stânilor şi se băgau berbecii în oi pentru mârlit. 
        Satele prin care treceam noi pe malul drept al Dunării, Tichileşti, Topalu, Cernavodă, 
Cochirleni, Rasova, până dincolo de Silistra, erau locuite în majoritate de diciani (dicieni) şi mai 
puŃin rumâni de baştină (români vechi).60 Pe malul Mării Negre, pe la Gura Dobrogei, Cogealac 
erau numai dicieni. Ei aveau şcoli româneşti şi biserici în unele sate mai mari: la Cernavodă 
şcoală şi biserică, la Rasova şcoală, la Măcin şcoală românească, la NiculiŃel şcoală şi biserică, la 
Babadag biserică. 
        Când s-a apropiat războiul ruso-turc, eram flăcău mare, aveam 20 de ani când tata m-a 
trimis în baltă, de cu primăvara, cu cârdul de oi sterpe. PoliŃia turcă mă căuta să mă ia la oaste şi 
toŃi tinerii români de prin satele dobrogene au stat ascunşi. Când s-a primit veste, prin 
informatori ai armatei române, că Ńara noastră va intra în război contra turcilor, românii 
dobrogeni au început să-şi ascundă averile prin gropi săpate-n pământ, rotunde şi strâmte la 
gură şi largi la fund, prin păduri, râpi şi pe baltă. Şi vitele, oile la fel. Au stat ascunşi, cu averea 
lor cu tot, până a trecut urgia. Au rămas pe la casele lor numai bătrânii”.61 
 

                                                           
58 Nicu Irimia Munteanu (1920-2005), vezi amănunte în anexa V. 
59 Oi mulgătoare. 
60 Sunt nevoit să precizez că Nicu Irimia Munteanu are o teorie proprie, conform căreia românii de baştină 
(vechi) se trag direct şi exclusiv din daco-geţi. 
61 Nicu Irimia Munteanu, Caiet 4, p. 42-46. 
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        Şi povestea babei Paraschiva Grecu (născută Flaut) face lumină în legătură 
cu aşezarea mocanilor în Saraiu şi despre războiul ruso-turc: 
 

        „Am venit în Dobrogea şi ne-am aşezat în Eni-Sarai, pe locul satului din vechime, cu mult 
înainte de 1877, pe când aveam opt ani. Tata venea aici de mic copil, cu taica moşu, cu turmele 
de oi. Am găsit în Sarai vreo 130-140 de familii, care locuiau mai mult pe deal, pe unde aveau 
târle frumoase. În capul dinspre Hârşova al satului, stăteau vreo 35-40 de familii de veterani, 
printre care ne-am făcut şi noi târle, aşa cum avusesem la Săcele în Satulung. Am găsit aici şi 
mulŃi turci. ToŃi trăiau în bordeie, pe deal către Valea Cişmelei, unde aveau şi un mic cimitir.   
        Vorbeam aceeaşi limbă cu românii de baştină, veteranii şi dicienii. Aveau aceleaşi obiceiuri 
de Crăciun şi de Anul Nou ca şi noi, serbau şi ei, la Sfântul Dumitru, sărbătoarea adunării 
bucatelor de pe Ńarnă şi sfârşitul şi începutul anului păstoresc. Lui tata îi plăcea că era mult izlaz 
pentru oi. Din Lunca Mare până dincolo de Pochină, cinci-şase kilometri, era multă pană de stuf, 
pe care noi o tăiam cu cosoarele pentru nutreŃ la vite. În anii secetoşi, când nu se făcea destul 
nutreŃ, mânam cârdul de oi până pe baltă, la 10-12 km distanŃă, la muguri de salcie. Asta Ńinea 
tot timpul iernii. Spre primăvară, când mugurii se iuŃeau şi se apropiau de îmbobocit, nu-i mai 
mâncau oile, că se îmbătau, unele chiar şi mureau. Atunci veneam cu oile acasă, şi cu nutreŃul 
adunat de vara, ne ajungeam până când venea timpul de ieşit la iarbă pe izlaz. Dacă timpul era 
tot friguros, plecam iar cu oile în baltă, că acolo e adăpost şi iarba mijeşte mai devreme.  
        Când a început răzbelu rusu cu turcu şi românu, eu eram fată de 14 ani. Au venit turcii şi 
la Sarai să ia la răzbel pe rumânii noştri şi pe veterani şi pe mocani. Dar majoritatea lor s-au 
răsfirat prin văgăuni, iar unii au fugit pe baltă, la desiş şi s-au ascuns. Tata a luat-o pe la ColŃan, 
pe Valea Gârliciului şi a trecut pe Miriştei, pe la Petriş, în Valea Nămoliciului, unde era pe 
atunci un desiş mare şi apă de băut pentru oi şi pentru oameni. Nişte sărăieni s-au ascuns tocmai 
în Insula Pastrama, în dreptul Gârliciului. Unii s-au răsfirat prin Insula Mare a Brăilei, în Cotu 
Baciului, Cistia şi în alte părŃi. 
        Au fost atunci zile de grea cumpănă pentru noi românii civili. La Hârşova a fost bătaie 
mare. Românii au stat ascunşi pe malul Dunării şi, când au trecut barabaftele turceşti, au tras în 
ele cu tunul şi au lovit una mare, de s-a răsturnat în mijlocul apei şi s-a dus la fund. Trăgeau cu 
ghiulele şi turcii şi românii de pe mal, era o bubuitură de ziceai că se scufundă pământul. Se 
auzea aici la noi, la 15-16 km. 
        Ce bucurie a fost în satele din Dobrogea când am primit vestea că românii noştri i-au biruit 
pe turci. Tata a intrat în cârdul de oi, a prins una mai frumoasă şi a tăiat-o. A făcut un foc mare 
în fundul oborului, lângă pomosteaua de pământ, şi a pus oaia pe jeratec. Mama a făcut o 
mămăligă mare şi vreo 5-6 pâini de grâu, că se făcuseră bucatele în acel an. Au adus vin cu 
găleŃile de muls oile şi au adunat pe toŃi vecinii. S-a încins o petrecere mare, până dimineaŃa.”62  
 

De la Războiul de IndependenŃă  
la Primul Război Mondial 

 

        OperaŃiunile militare întreprinse de armata rusă pe teritoriul Dobrogei au 
fost secundare, menite să abată atenŃia de la traversarea Dunării în cu totul alt 
sector. Până la capitularea cetăŃii Plevna în toamna anului 1877, în Dobrogea s-a 
menŃinut o stare de acalmie, dar plină de incertitudine şi nesiguranŃă. În 
intervalul iunie 1877-iulie 1878 în Dobrogea s-a instaurat administraŃia rusă. Pe 
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lângă abuzurile şi arbitrariul acesteia, a mai fost favorizat şi elementul bulgar.63  
        Etnologul Theodor Burada consemnează cu amărăciune: 
        „Am rămas pătruns de jale văzând calamităŃile şi pustiirile făcute de ultimul război: oraşe 
distruse, sate întregi pustiite cu desăvârşire, încât abia se mai cunoaşte că prin acele locuri au 
locuit oameni; pietrele cimitirelor mai dovedesc călătorului că în apropierea lor au fost cândva 
aşezări omeneşti.”64 
        Războiul de IndependenŃă şi Congresul de pace de la Berlin aduc 
deznodământul câştigării Dobrogei, provincie ce se va dovedi esenŃială pentru 
economia României moderne. Revizorul şcolar Vasile Helgiu descrie în cuvinte 
emoŃionante momentul integrării provinciei în Ńara mumă:  
        „La 14 noiembrie 1878 sunet de clopote vestea alipirea Dobrogei pentru totdeauna la sânul 
României. Musulmanii fură cuprinşi de îngrijorare, hanul prădător al cerchezilor nestatornici, 
cât mai rămăsese în urma invaziei cazacilor furioşi, se trezi din zăpăceală şi luă calea pribegiei 
înspre Constantinopol şi dincolo peste Bosfor. După dânşii, an după an, prin mijlocul Dobrogei 
şi de-a lungul mării, rămase o stepă nearată, nu puŃin de temut, cu iarbă înaltă şi buruieni până 
la creştetul calului, cu răufăcători furioşi şi vestiŃi”.65 

        Despre cum arăta Saraiul după Războiul de IndependenŃă, ne putem face o 
idee citând din expunerea situaŃiei judeŃului făcută de prefectul Remus Opreanu 
la 18 ianuarie 1881 către Consiliul de atunci:  
        „Când am venit (la 23 nov. 1878), o mare parte a judeŃului era acoperită de ruine. Sate 
bogate şi prospere altădată dispăruseră sau nu mai rămâneau dintr’însele decât ziduri dărâmate. 
Ce erau Agar-Memet, Sarai, Muslui, Şiriu etc… ca să nu numesc decât satele mai importante. 
Locuitorii ne rugau cu lacrimi siguranŃa vieŃii cel puŃin. Câte vite mai rămăseseră din resbel, 
tâlharii se duceau armaŃi în bande şi le luau de unde le găseau ca avere proprie a lor. Fiecare era 
lăsat la sate în voia soartei şi propriilor sale mijloace de apărare. PopulaŃia musulmană, mai cu 
seamă, câtă nu fugise sau se întorsese în urma păcii, era fără curaj, fără moral, părăsită 
destinului ei.” 
       După reanexarea Dobrogei, s-a accentuat colonizarea satului cu români: 
printre primele venite fiind cinci familii din Gârliciu, care s-au deplasat cu 8 km 
mai la sud, atrase de pământul ceva mai bun şi de faptul că aici se făcea mai 
uşor legătura cu satele învecinate. AlŃi colonişti proveneau din aşezările de pe 
malul Dunării – Dăeni, Ciobanu şi Topalu.66 

        În studiul lui D. Şandru, privitor la stabilirea mocanilor în Dobrogea, apar 
referiri la un număr de 120 familii de ardeleni aflate în comuna Saraiu. Acelaşi 
autor indică şi numele câtorva comercianŃi ardeleni statorniciŃi în comună – 
Nicu Oprea, Gh Stănei, Nicolae Moşoi, DuŃu D. Bercu67. 
       În prima publicaŃie a Prefecturii ConstanŃa din august 1880, citim 
componenŃa primului consiliu comunal din Saraiul repopulat: 
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64 Theodor Burada, O călătorie în Dobrogea în 1880, Ed. Tineretului, Bucureşti, 1962, p. 20, 21. 
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        „Alegerile consiliilor populare din judeŃul ConstanŃa validate. Ocolul Hârşova. Comuna 
Eni Sarai. Aleşi, Mula Mustafa, Musa Isa, Gheorghe Domnescu, Dimitrie Bădică, Gealu Memet. 
NumiŃi, NiŃă Boldea, Emin Muratu. Primar, NiŃă Boldea.”68 

        Din 1881, numeroase familii din judeŃele IalomiŃa şi Brăila căutau a se 
coloniza într-unul din satele dobrogene69. După ce treceau Dunărea pe la Vadu 
Oii, mânau înainte spre răsărit, spre pădure sau mai aproape de mare. Cum 
drumul trecea prin Saraiu, românii care îşi însăilaseră gospodării aici îi 
întâmpinau pe călători, căutând să-i convingă să pună capăt drumeŃiei. O parte 
dintre ei au rămas în Saraiu pentru totdeauna. Pe la sfârşitul anului 1883, 
populaŃia satului a sporit prin dejugarea aici a mai multor familii provenind din 
satele de la poalele CarpaŃilor şi de peste munŃi, din Transilvania. Unii erau 
burlaci. Toată averea: gluga şi băŃul. Simpli ciobani, dar ştiau să facă brânză 
bună. Bucur Gágiu era din Dragoslavele, sat de lângă Câmpulung Muscel. Încet-
încet, îşi întemeiase gospodărie frumoasă. S-a dus de mult dintre cei vii. Dar 
pentru aceia care l-au cunoscut, moş Bucur a rămas un personaj. În serile de 
primăvară, ca şi în cele de toamnă, cânta din buciumul moştenit de la părinŃi şi 
adus de el în Dobrogea. Îşi avea gospodăria pe coasta dealului din partea de sud 
a satului. Lângă casă, pruni, meri, cireşi. În spate, pe coastă, salcâmi. De sub 
deal pornea sunetul peste vale, învăluind satul. Bucur Gágiu, de statură 
mijlocie, bine legat, roşu în obraz, purtând cioareci, cămaşă albă, chimir şi 
cojocel, a făcut să se audă cântec de bucium de la poalele CarpaŃilor, peste 
Dunăre, aici în valea Saraiului. 
        Dan Oprea s-a născut într-un sat din MunŃii Apuseni. Povestea că l-a văzut 
pe Avram Iancu. Nu şi-a schimbat portul ardelenesc. Cunoştea bine îngrijirea 
oilor. Făcea operaŃii de căpială (Cenurius cenurius), cu îndemânare. 
        Odată, la un păhăruŃ, unul dintre feciorii mocanilor, în vârstă de 75 de ani, 
îmi spune70 că mulŃi dintre bătrânii veniŃi din Transilvania, aici şi-au schimbat 
numele. Şi mi-a dat exemple. Nu mult după aflarea acestei noutăŃi, s-a făcut un 
recensământ. Una din rubrici cerea să se treacă locul naşterii recenzatului. Ion 
Bobeş, despre care ştiam că şi-a schimbat numele, acum – anul 1932 – în vârstă 
de aproape optzeci de ani şi despre care portul şi vorba spuneau că venise de 
peste munŃi, mi-a declarat limpede că este născut în Sarai. Cu toată stăruinŃa 
depusă, nu s-a lăsat convins să declare adevărul. Deduc că, acolo de unde a 
plecat, a făcut vreo boroboaŃă. Pe cine o fi strâns de gât? Pe logofăt? Pe boier? 
Sau pe unul care i-a luat iubita? FuncŃionarii din Dobrogea nu cereau acte de 
naştere şi nici buletine de identitate. 
        În anul 1886, în Saraiu s-a socotit colonizarea terminată. Cei veniŃi mai 
demult au continuat cu organizarea gospodăriilor; cei mai noi s-au pus pe 
treabă vârtos pentru a-şi face un rost. Cu toate că nu se cunoşteau înainte să 
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devină consăteni, nu s-au văzut cazuri de neînŃelegeri. Au împrumutat reciproc 
din obiceiuri, din expresii. Au contribuit cu munca în natură şi cu bani la 
construirea clădirilor de interes public. Dobrogenii, ialomiŃenii, brăilenii – 
cojanii - aveau vite şi ceva unelte agricole. O bună parte din transilvăneni – 
mocanii – erau lipsiŃi de aceste bunuri. Luau oi în pază, de la unul sau de la mai 
mulŃi stăpâni. 
        Tot pe la 1886 s-a definitivat prima împroprietărire, cu 10 ha de teren pe 
cap de locuitor, (8 ha teren agricol şi 2 ha izlaz), de care au beneficiat şi etnicii 
turci şi tătari care nu au părăsit satul. La cea de-a doua împroprietărire, din 
1904, terenul de 10 ha revenea unei familii, indiferent de numărul membrilor 
acesteia. După prima împroprietărire, unii dintre tătarii care se bucuraseră de 
drepturi egale cu ale coloniştilor au început să-şi vândă pământul. Plecau din 
sat, fie că emigrau, fie că se mutau în alte localităŃi. Primul care a beneficiat a 
fost Nicolae Oancea, care avea bani întotdeauna. PreŃul unui hectar era de 70-80 
lei. Unii spuneau că au vândut turcii hectarul de pământ pe două oi. Emigrarea 
musulmanilor a durat ani consecutivi. 
        La sfârşitul secolului al XIX-lea, în componenŃa comunei Saraiu se aflau 
satul de reşedinŃă Eni Sarai, sat mare, împărŃit în vreo cinci trupuri distincte şi 
strânse, ale cărui case nu sunt aşezate pe uliŃi regulate, satul Balgiu (Albina), satul 
Carapelit (Stejaru) şi satul Dulgheru. 
        În anul 1899, la Saraiu a fost secetă cum nu se mai văzuse. Semănăturile şi 
izlazul erau arse ca de foc. Sătenii au dus vitele în Delta Dunării, la peste o sută 
de kilometri distanŃă. Au cosit fân şi au stat cu oile acolo şi pe timpul iernii. 
Când povesteau despre seceta din 1899, cu plecarea cu vitele în Deltă, după 
hrană, oamenii nu uitau a pomeni şi despre unele întâmplări care, după atâŃia 
ani, ajunseseră amintiri hazlii71.  
        „Printre ciobanii duşi de stăpâni cu oile, a fost şi Gh. O. Depărtarea de sat şi şederea 
îndelungată făcuseră ca ciobanul nostru să rămână fără mălai. Chiar dacă o singură zi nu 
avusese din ce face mămăligă, omul suferea de foame. În timp ce mărginea turma pe lângă fânul 
oprit pentru coasă, ciobanul flămând observă că Gh. T., care strânsese fânul, întinde ştergarul şi 
se aşează la masă, împreună cu cei doi feciori. Gh. O. se apropie de consăteanul lui, cu nădejdea 
că-şi va potoli foamea. Ajuns lângă cei care înfulecau, le urează „Poftă bună!”, la care Gh. T. îi 
răspunde: „MulŃămim, poftim la masă! Ori ai mâncat? Da bărbat ai fost!” „Am mâncat”, a 
răspuns. Îl luase cam repede. Mai târziu, la un păhăruŃ, Gh. O. a povestit întâmplarea, cu 
următoarea completare: „Ceriul şi alŃi sfinŃi! El mi-o zâs că am fost bărbat şi eu aghea mă mai 
Ńineam pe chicere de foame!” 
       În ciuda eforturilor noii administraŃii româneşti pentru imbunătăŃirea 
situaŃiei economice, nu se puteau face minuni şi peste tot domnea încă sărăcia. 
Cu prilejul unui periplu dunărean, efectuat în anul 1904, Carmen-Sylva nota: 
„Acum s-a început cu împământenirea veteranilor în Dobrogea. Ei sunt mulŃumiŃi, dar 
începutul este greu. Când este secetă nu au ce mânca şi mor de foame împreună cu vitele lor. Şi 
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anul acesta lipsa de ploaie apasă greu: cu frica în sân, ei îndreaptă privirea spre cer. Prin multe 
locuri firul grâului abia a răsărit din pământ.”72 

        SituaŃia nu era întâmplătoare. Anul 1904 a înregistrat o secetă severă la 
nivelul întregii Ńări, influenŃând recolta de cereale. Abia în anul 1906 clima a fost 
favorabilă şi recoltele mulŃumitoare.73 Dacă adăugăm la aceasta suficienŃa 
terenului agricol, avem explicaŃia că Răscoala Ńăranilor din anul 1907 nu a 
cuprins şi Dobrogea. 
        Între 1907-1908 populaŃia satului a crescut numeric datorită veteranilor, 
foşti luptători în Războiul de independenŃă, veniŃi din Oltenia, Muntenia şi 
Moldova, care au fost împroprietăriŃi cu câte 10 ha teren, loc de casă, plug cu o 
brazdă şi două vite de muncă. În aceeaşi perioadă, cinci familii din sat au 
emigrat în America, după ce şi-au vândut pământul. 
       Seceta a revenit în anii 1909-1910. Între timp, sporise numărul vitelor în sat. 
Dar cum izlazul, ars de soare, era departe de a oferi animalelor iarba necesară 
supravieŃuirii, sătenii au fost nevoiŃi să închirieze pentru păşunat Ostrovul 
Cistia, situat în Balta Brăilei, la vreo opt kilometri de sat.  
        În 1916, Saraiul avea 370 familii, din care 20 de familii erau de musulmani. 
Turci şi tătari săraci. Fără pământ, fără vite. Cel mai bogat – ziceau ei – era 
Sadâc, care avea căruŃă cu un cal. Munceau pe la alŃii, cu luna sau cu ziua. 
Gospodăriile tuturora, numai bordeie, ocupau o suprafaŃă de circa 1000 m2.  

  
Comuna Saraiu între cele două Războaie Mondiale 

 

        La două luni de la intrarea României în Primul Război Mondial, locuitorii 
satului au luat drumul pribegiei. łinând direcŃia nord, vedeau scăparea de 
moarte în oraşul Brăila. Sileau, aşadar, să ajungă la Dunăre şi să se salveze pe 
malul celălalt. Câteva familii au trecut Dunărea pe la Isaccea, în Basarabia, unde 
au rămas până la sfârşitul războiului. Cei care au ajuns în Brăila, au fost trimişi 
în satul Muftiu, din acelaşi judeŃ. Alte familii, mai norocoase, au mers tot spre 
nord, în Moldova. RefugiaŃii încartiruiŃi în satul Muftiu - copii, femei, bătrâni – 
au avut de îndurat destule necazuri, întrucât frontul a ajuns şi aici. În primăvara 
lui 1917, au plecat spre Gura IalomiŃei, căutând rude şi adăpost în satele Bobu, 
Chioara, BrăiliŃa, Cotul lui Iepure, Piua Pietrei. Însă Ńinta lor era să ajungă acasă. 
Şi până la sfârşitul primăverii, aceste familii s-au văzut în satul părăsit. 74 

        În noiembrie 1916, trupele inamice, nemŃi şi bulgari, au fost oprite pe 
aliniamentul Hârşova, Saraiu, Casimcea, până la Mare. După două săptămâni, 
au fost respinse. Odată cu retragerea, au pus foc tuturor localităŃilor, inclusiv 
satului nostru. Au rămas în picioare doar 4-5 case, din cele acoperite cu tablă, 
aparŃinând lui Nicolae Moise, DuŃu Nacu, Ion Odor, Gheorghe Stan. 
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„Norocoşii” au adăpostit şi alte familii. Unii şi-au încropit adăposturi provizorii 
(bordeie, etc.) până şi-au ridicat case. Cea mai bună casă din sat încă adăpostea 
comandamentul german.  
        Avem, însă, o declaraŃie de martor ocular care aruncă o lumină oarecum 
diferită asupra evenimentelor. Este evocarea lui Mihalcea Cărăratu din Dăeni, 
participant la luptele desfăşurate pe raza comunei noastre:75 
 

        „De la ConstanŃa, armata noastră a opus o rezistenŃă dârză pe linia cătunului Băltăgeşti, 
pentru a da răgaz grosului armatei să treacă Dunărea în voie pe la Vadu Oii. Germanii, bulgarii 
şi turcii, văzând că nu ne pot da peste cap la Băltăgeşti, au înaintat cu forŃe armate pe drumul 
judeŃean ConstanŃa–Pantelimonul de Sus şi de Jos-Runcu-Vulturul (Cartalu)-Dulgheru-
Carapelit-Balgiu. łinta lor era satul Sarai, punct strategic, prin care trecea drumul national 
Tulcea–Bucureşti. Aici noi aveam numai un regiment de apărare, uşor de dat peste cap. Trupele 
de la Băltăgeşti erau în primejdie de a fi încercuite şi făcute prizoniere, dar şi trecerea trupelor 
româneşti peste Dunăre. 
        De îndată ce a primit informaŃia de primejdie, comandantul armatei de la Băltăgeşti a 
ordonat ca două batalioane de infanterie, din care am făcut şi eu parte, să plece în marş forŃat la 
Sarai, la circa 20-25 km. Era aproape de asfinŃitul soarelui când comandanŃii noştri ne-au pornit, 
când în marş forŃat, când în fuga mare. La căderea întunericului, am ajuns pe Dealul Căşeriei 
din marginea Saraiului. Din sat venea miros greu de fum şi de scrum, amestecat cu miros de 
carne arsă de animale. Mai ardea câte o casă, dar multe şiri şi clăi de paie erau cuprinse de 
flăcări. Am început a lăcrima, la gândul că poate şi casele noastre din Dăeni au ars. 
        A doua zi am văzut o jale mare. Casele satului Sarai erau dărâmate şi arse, mulŃi pomi tăiaŃi 
cu toporul şi trântiŃi la pământ. Câinii urlau, pisicile moirlăiau. Sute de oameni rămaşi pe 
drumuri, săraci lipiŃi pământului. Printre dărâmături, am văzut câini fugărind câte o găină sau 
raŃă care scăpaseră de ruşi. Într-un coşar am văzut un cal şi o vacă făcute scrum. Satul Sarai 
fusese jefuit şi apoi incendiat de armata rusă; casele dărâmate şi populaŃia evacuată forŃat. 
Aceeaşi soartă au avut şi multe alte sate dobrogene în timp ce noi luptam să apărăm ConstanŃa.  
        Din 350-370 de case câte existau în Sarai, numai 16 au rămas nedărâmate şi nearse. Casele 
voastre, cumnate Irimia, mai aveau numai două ziduri. Într-o curte am găsit doi godaci băgaŃi 
într-o groapă de bucate, guiŃând de mama focului. Într-o pivniŃă, butoaiele cu vin şi Ńuică erau 
împuşcate şi conŃinutul scurs pe jos. Am trecut pârâul Romano (Topolog) şi am urcat pe dealul 
de alături, unde casele erau mai dese, şi am găsit un bărbat şi o femeie, tineri, amândoi împuşcaŃi. 
Am pus mâna şi i-am îngropat. Ce să spun, jale mare, cu cât mergeam, vedeam mai multe 
nenorociri. Dar unul dintre camarazi a zis: „HaideŃi, băieŃi, la companie, că ne-am depărtat 
mult, să nu ne dea dezertori.” Când ne-am apropiat de ai noştri, am auzit anunŃându-se din om 
în om să nu se bea apă din fântâni că au fost otrăvite de ruşi. Prima căruŃă care intrase în sat a 
scos apă dintr-o fântână să dea cailor să bea şi caii au căzut morŃi. Până să-şi dea seama că toate 
puŃurile sunt otrăvite, au mai murit câŃiva cai. Am săpat în malurile pârâului, unde am găsit 
izvoare cu apă bună de băut.” 
 

        Vara anului 1918 a fost ploioasă şi pe multe tarlale crescuseră orz şi grâu 
din boabele scuturate din recolta neculeasă din vara trecută. Au adunat oamenii 
câte ceva, să-şi amăgească foamea. Tinerii şi bărbaŃii maturi erau obligaŃi să 
presteze munci istovitoare. Erau trimişi cu zecile de zile să taie lemne în 
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pădurile aflate la 25-40 km de sat. În acest timp, neamŃul făcea recensământul 
orătăniilor, obligând gospodinele să se prezinte la comandament, în fiecare 
dimineaŃă, cu ouăle în legătură.76  
        La 13 mai 1919, primarul Hârşovei, în scrisoarea către Prefectură, descrie 
cum a fost găsit oraşul după retragerea inamicului: „După ce a schingiuit ce e român, 
a incendiat şi devastat tot ce orăşelul nostru avea mai de seamă, lăsându-l la izgonire într-o 
movilă de ruine. Reîntoarsă populaŃia din pribegie, nu puŃină bucurie a surprins-o când a găsit 
intact lăcaşul bisericesc care face fala oraşului, însă lipsit de orice odor sacru cu care a fost 
înzestrat, fiind prădat de duşmani.”77 În schimb, Şcoala din Hârşova a ars. Tot aşa, în 
afară de casele sătenilor, în Saraiu au ars Şcoala şi Primăria. Biserica din Saraiu a 
fost pângărită şi odoarele furate. Numai Biserica din Stejaru a rămas neatinsă. 
        Până în primăvara anului 1919, s-au reîntors din refugiu majoritatea celor 
scăpaŃi cu viaŃă. Nu puŃine familii au îngropat copii şi bătrâni prin locurile pe 
unde au bejenit. Lipseau 78 bărbaŃi, morŃi pe câmpul de luptă sau în spitale de 
campanie, de tifos exantematic ş.a. Mai lipseau la apel 30 bătrâni, femei şi copii, 
morŃi pe drumul pribegiei.  
        Am avut în comună 39 văduve de război şi doi invalizi, care au primit 
pensie prin Ministerul de Război. Am avut şi un fals erou, Alexe TuŃuianu. 
Când văduva lui a venit la Primărie pentru pensia de urmaş, satul s-a revoltat. 
Acest om, scăpat din lagărul de la Piteşti, s-a întors în sat şi s-a pus în serviciul 
inamicului, care l-a făcut poliŃai timp de doi ani. După declaraŃiile slt. 
Constantin Gh. Tudoran şi ale lui Ion Grecu, zelosul poliŃai lua lucruri de la 
femei şi le vindea la germani, punea femeile la corvoadă şi le bătea, le fura 
mălaiul din casă şi făcea din el rachiu pentru vânzare. Pe vremea când armata 
bulgară se pregătea să părăsească satul, prin octombrie-noiembrie 1918, 
poliŃaiul s-a îmbolnăvit de tifos şi a murit.78    
        Războiul a produs efecte, neaşteptate, multă vreme de la stingerea focului. 
Cu ocazia inspecŃiei din 11 oct. 1920, administratorul plăşii, Anghel Hristea, 
constata că, în Saraiu, numărul concubinajelor se ridica la 11, din care 10 
provocate de văduve de război.79 Au fost semnalate în comună cazuri de sifilis.80 

         De pârjol nu au fost scutite nici Primăria, nici Şcoala. În vara anului 1921, 
cu ceva ajutor de la judeŃ, cu sprijinul bănesc şi contribuŃia voluntară a 
cetăŃenilor, s-a construit local nou pentru Şcoală. Doar două săli de clasă şi o 
cameră pentru director, dar contribuŃia cu bani a fost un adevărat sacrificiu 
pentru săteni. Fiecare familie lupta cu nevoi mari: să-şi înjghebeze un adăpost, 
să însămânŃeze. În primăvara anului 1919, s-a semănat numai porumb. Nu a 
putut nimeni să procure alt fel de seminŃe. Au fost familii care nu au avut vite 
pentru plug şi nici bani să plătească aratul. Câte doi-trei muncitori au săpat cu 
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cazmaua şi cu sapa un hectar sau o jumătate de hectar, ca să semene porumb, pe 
pământ care nu mai fusese arat de ani.  
        O imagine a satului Saraiu în urma Primului Război Mondial o găsim într-o 
monografie sumară, trimisă de notarul Florea Popa prefecturii ConstanŃa, la 16 
mai 1937:  
 

       „Satul a progresat uimitor, ajunsese cu adevărat palat – gospodării frumoase, Şcoala, 
Biserica, Primăria cu local propriu, în care erau PercepŃia şi o farmacie aproape complet asortată, 
întrucât era, ca şi azi, reşedinŃa medicului de plasă. Erau în proiect mai multe îmbunătăŃiri de 
făcut şi chiar se începuse pavarea unei străzi prin fata Şcoalei şi a Bisericii. 
        A venit, însă, prăpădul din 1916, care a distrus tot ce se clădise o jumătate de veac de nişte 
oameni cu dor de muncă şi cu dragoste de glie şi gospodărie. Urgia celor setoşi de a nimici n-a 
mai lăsat… decât prin minune şi la diferite extremităŃi ale satului au rămas 7 case nearse, însă 
complet distruse, fără uşi, geamuri, podele etc. 
        Azi satul s-a refăcut foarte puŃin, contribuind anii secetoşi care au succedat în această 
regiune.”81 

 

        În anul 1922, primar fiind Avram Petre, Consiliul comunal a aprobat 
ridicarea unui monument în memoria eroilor comunei din Primul Război 
Mondial. Într-un document al Primăriei din 30 mai 193682 aflăm că 
monumentul, aşezat atunci în faŃa localului Primăriei, a costat 21.000 lei şi a fost 
executat de „un sculptor italian din ConstanŃa”. Banii au provenit din 
contribuŃia voluntară a sătenilor. În ziua de „ÎnălŃarea Domnului” - Ziua Eroilor 
– lumea mergea la Biserică şi, de aici, la Monumentul Eroilor, unde se făcea 
slujbă, se sfinŃeau colivele, se Ńineau cuvântări, după care urma serbarea 
câmpenească pregătită de elevii şcolii din sat. Erau ani când la această serbare 
luau parte şi şcolile din satele vecine. 
       În 1927, sătenii au hotărât să reconstruiască localul Şcolii, cu ziduri din 
cărămidă. Au contribuit cu muncă şi bani şi cei mai nevoiaşi din sat. Florea 
TuŃuianu, în vârstă de peste şaptezeci de ani, nu avea copii la şcoală şi nici bani, 
dar a pregătit mâncare pentru meşteri, când i-a venit rândul. Nicolae Oancea a 
refuzat să ajute. „Nu am copii la şcoală”, a spus. Terenul pe care se aflase 
Primăria până la război a rămas un maidan aproape douăzeci de ani. După anul 
1937, s-a hotărât că acest teren să fie dat Bisericii şi Jandarmeriei. S-au construit 
Casa parohială şi sediul Postului de jandarmi. Ambele clădiri s-au ridicat cu 
munca şi banii locuitorilor. Primăria îşi construise local propriu încă din 1936. 
Alegerea terenului s-a făcut Ńinându-se seama numai de interesele politice. În 
centrul satului, lângă şosea, între două cârciumi şi în faŃa unei cafenele.  
         În deceniul 1919-1929, au fost mulŃi ani cu luni de vară secetoase. Câteva 
familii, deşi posedau zece hectare şi mai lucrau încă pe atâtea în dijmă, nu au 
scăpat de nevoi. Au vândut gospodăria, vitele şi pământul şi s-au oprit în 
ConstanŃa. Cei mai mulŃi s-au angajat ca muncitori la CFR. Erau oameni 
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vrednici, pricepuŃi şi economi. Dar trebuia să trăiască. 
        Din cauza secetei, s-a ajuns la neînŃelegeri între săteni. Posesorii de animale 
s-au văzut nevoiŃi să închidă Dereaua, întrucât debitul apei nu era suficient 
pentru adăpat. AcŃiunea îi nemulŃumea pe producătorii de zarzavat din aval. 
Cu răbdare şi înŃelegere, soluŃia a fost găsită, de a se folosi surplusul de apă 
adunat pe timpul nopŃii.83 

        În anul 1930, câteva familii de tătari din satul Cloşca au plecat spre alte zări. 
Emigrau în Turcia asiatică. Această mişcare s-a oprit în 1936. Adevărul este că n-
au ajuns toŃi în Turcia. Multe familii s-au oprit în satele de pe lângă drumul de 
fier sau în oraşele Medgidia şi Mangalia. Dar gospodăria şi pământul de la 
Cloşca le-au vândut. Au cumpărat şi sărăienii, iar Nicolae N. Oancea şi-a 
adăugat la moşie încă 50 hectare. 
        În anul 1925, Comisia interimară a Primăriei a hotărât să înfiinŃeze în Saraiu 
un târg săptămânal de vite, motivând că cel mai apropiat târg de profil se afla la 
Medgidia, iar cel de la Hârşova se Ńinea anual.84 Un prieten al satului şi martor 
ocular, Nicolae Ifrim din Gârliciu, face o descriere plină de culoare a târgului de 
joi (la început a fost de miercuri), aşa cum se prezenta acesta în anii ‘30. Se 
întindea pe malul drept al Derelei, pe câteva sute de metri, de la podul din 
centru spre Topologu. Târg animat şi pitoresc, cu animale: oi, miei, cârlani, 
capre, porci-grăsuni, noateni, mânzaŃi, vite şi produse din gospodărie. Începea 
dimineaŃa în zori şi se „spărgea” spre amiază. 
        Sărăienii veneau, în mod obişnuit, cu brânză, lână scărmănată, trasă sau 
toarsă în sculuri, pielicele argăsite, hârşii de miel pentru căciuli, săpun de casă, 
dar şi pere (prisade), lubeniŃe de plăcintă sau tiugi pentru păstrat sarea sau 
pentru luat apă. 
        Gârlicenii erau nelipsiŃi, dar şi căutaŃi. Ei veneau cu maldăre de papură şi 
stuf, rogojini, lemne de foc, peşte sărat, pepeni. Peştele proaspăt – crap, somn, 
ştiucă, avat – se vindea pe furiş, de cu noapte, prin spatele grădinii lui Petcu 
Ghioc, ascuns prin gărdurariŃă, de ochii jandarmilor. Se vindea „la ochi”, adică 
tocmeală dintr-o privire, la bucată. La târg, era cunoscut hămurarul Radu 
Frumosu (Jarcă), el venind cu piese de harnaşament: căpestre, căpiŃele, dârlogi, 
hăŃuri. 
        De prin alte părŃi, se venea cu târguieli, precum Ńesături textile: aŃică, 
pânzeturi, americă, stambă, tulpane, caşmire sau cojocele, pieptare, opinci, 
putinele, miere de albine, bocan (fard), pudră, săpunele, odicolon, sacâz de 
mestecat. Nu lipsea din târg vestitul Picioruş, cârciumarul din Şiriu, căruia i se 
dusese faima pentru ghiudemul lui, din carne de oaie, dar şi pentru pastrama de 
capră. Ghiudemul se vindea la şir, iar pastrama la halcă, dar trebuia să te 
grăbeşti la cumpărat dacă voiai să mai prinzi. 
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        Devenise „notabilitate” cadâna lui Akâ, mecanic la moara lui Bercu. łinea 
alături putina cu limonadă, lângă jurnalul de dinaintea ei, pe care se găseau 
şechire şi susan. Era cât se poate de nostimă în şalvarii şi bluza înflorată, cu 
salba la gât şi cu floricele în păr, dar desculŃă. 
        Din acest fascinant decor nu puteau lipsi Ńigăncile, cu reclama la piepteni 
(„Cheptinii, cheptinii!”) din corn de bovină şi cu nelipsitul ghioc sau cărŃile 
pentru aflarea norocului. 
        Târgul de joi se desfăşura în orânduială, linişte şi bună înŃelegere. Târgul 
nu crea probleme celor de la postul de jandarmi. Şi, atenŃie, era obligaŃia fiecărui 
târgoveŃ să lase locul curat în urma lui. Spartul târgului se simŃea printr-o 
agitaŃie crescută: se strângeau „bulendrele”, iar târgoveŃii, cărora le mersese 
gheşeftul, se grăbeau să bea adălmaşul. 
        ViaŃa politică nu s-a făcut prea mult simŃită până la Primul Război Mondial. 
Începând cu 1898, s-a remarcat în sat existenŃa a două partide politice, liberal şi 
conservator. Organizarea şi înscrierea sătenilor în partide a dat naştere la 
rivalităŃi. Ca linie dominantă, liberalii aveau mai mulŃi simpatizanŃi în sat. După 
anul 1919, a sporit numărul organizaŃiilor politice. Toate partidele, care au 
apărut mai târziu în Ńară, aveau reprezentanŃi şi în Saraiu.  
        Numai legionarii au lucrat discret. Au apărut, ca partid organizat, în 
momentul când au pus mâna pe putere. Apărută în anul 1927, prezenŃa în 
Dobrogea a Mişcării legionare s-a semnalat după câŃiva ani. În primăvara anului 
1933, studentul Ion Caratănase a pus bazele unor cuiburi legionare în zona 
adiacentă oraşului său natal, Hârşova, la Ciobanu, Ghindăreşti, Dulgheru, 
Gârliciu, Saraiu ş.a. Totuşi, cele mai multe din cuiburile legionare create în 
Dobrogea au fost înregistrate în localităŃile cu populaŃie aromână, pe fondul real 
de nemulŃumiri şi dezamăgiri ale unei populaŃii mutate aici de la sud de 
Dunăre.85 

         În condiŃiile ascuŃirii tensiunilor între marile puteri foste beligerante în 
prima conflagraŃie mondială şi ale apariŃiei mişcărilor de extremă dreaptă, la 11 
februarie 1938, prin decret regal, s-a instituit starea de asediu pe întregul 
teritoriu al Ńării. La 27 februarie 1938 s-a dat o nouă ConstituŃie, în locul celei din 
1923. S-au desfiinŃat partidele politice şi s-a dizolvat Parlamentul. Primarii nu 
mai erau aleşi, ci numiŃi de Prefectură. La Saraiu a fost numit Constantin Moga, 
5 clase, plugar, 38 ani şi la Dulgheru Nicolae Moşoiu, 5 clase, plugar, 44 ani.86 
BraŃul de fier al acestei guvernări arbitrare a ajuns până la noi.  
        În ziua de 2 septembrie 1939 preotul Ioan Secăreanu din Dulgheru a fost 
executat prin împuşcare de către şeful Postului de jandarmi, în baza unui ordin 
cifrat al Legiunii de jandarmi ConstanŃa (nu de către legionari, cum am auzit în 
sat). ReŃinem că pe şeful de post l-a mustrat constiinŃa din moment ce , singur, a 
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îngropat cadavrul preotului în cimitirul satului şi, un an mai târziu, i-a pus la 
cap o cruce de lemn.87 Bănuiala mea se leagă de o iniŃiativă a preotului Ioan 
Secăreanu de a fi colectat o cantitate de fier vechi. O notă confidenŃială intrată la 
Prefectură pe data de 29 iunie 1938 precizează: „Clandestin şi ilegal (legionarii) 
continuă să acŃioneze sperând într-o schimbare a actualului regim. Ei vor să 
strângă fonduri pentru a-şi ajuta camarazii.” RezoluŃia prefectului suna foarte 
ferm: „A se comunica comandantului Legiunii de jandarmi pentru a lua măsuri 
de urmărire.” Este greu acum să ne închipuim cât de mult greşise preotul 
Secăreanu printr-o acŃiune altfel paşnică: „A contravenit Legii stării de asediu, 
Legii pentru apărarea ordinei de stat şi Legii pentru reprimarea unor 
infracŃiuni.” (scrisoarea şefului Serviciului Contencios către prim-procurorul 
Tribunalului Militar ConstanŃa). Şi, dacă nu era de ajuns: „Preotul I. Secăreanu 
nu încetează a activa sub ascuns în propagandă legionară.”88  
        Ca să vedem că dictatura regală nu a fost mai brează decât alta mai 
apropiată de noi, pe data de 8 iunie 1938 s-a serbat în întreaga Ńară împlinirea a 
10 ani de „paşnică şi rodnică domnie” a Regelui Carol al II-lea.89 La iniŃiativa 
Regelui, la 15 decembrie 1938 se înfiinŃează Frontul Renaşterii NaŃionale90, 
organizaŃie politică unică, menită „să regenereze morala naŃională, să întărească 
familia, să dezvolte credinŃa creştină, să crească disciplina socială pe timp de 
pace”, mai pe româneşte, să consolideze regimul monarhic autoritar. S-au făcut 
următoarele propuneri de secretari ai F.R.N. în comune: Saraiu - NiŃă Bobeş, Ion 
I. Odor, Ion T. Moga; Dulgheru - Vartolomei CarapeŃ, Constantin Gh. N. 
Moşoiu, Mandache Duicu.91    
        Cu imaginea şifonată în urma rapturilor teritoriale din vara anului 1940, la 
6 septembrie Regele Carol al II-lea abdică, după ce l-a numit pe generalul Ion 
Antonescu prim-ministru „cu puteri sporite”. De fapt, lui Antonescu nu i se 
spunea prim-ministru, ci Conducătorul statului. Astfel łara a trecut pe 
nesimŃite dintr-o dictatură într-alta. În comuna noastră nu am mai avut alegere 
de primar din anul 1933. După Constantin Moga, nealiniat politic, a fost numit 
primar un legionar, Dobre Tănase. Remarcăm tonul milităros al circularelor care 
vin la Primărie de la M.A.I., Prefectura judeŃului ConstanŃa sau Pretura plăşii 
Hârşova. Acestea se cheamă acum „ordonanŃe” şi conŃin termene precise de 
executare, nu de puŃine ori precizând şi ora. 
        Au început concentrările. Au fost concentraŃi inclusiv toŃi învăŃătorii 
bărbaŃi: doi din Saraiu, unul de la Şcoala din Albina, care se şi închide şi patru 
din comuna Dulgheru. Şi secretarul-casier al Primăriei Dulgheru este 
concentrat, drept urmare încasările scad întratât încât aduc comuna în prag de 
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desfiinŃare.92 Au apărut cantine pe lângă şcoli, care serveau o masă pe zi copiilor 
provenind din familii nevoiaşe. La cantina şcolară din Saraiu 12 copii primeau 
ceai, magiun şi pâine. Ulterior sătenii nu au mai susŃinut cantina, pretextând că 
nu sunt atât de săraci încât să nu-şi poată hrăni copiii. 
        Din septembrie 1940 toŃi agricultorii valizi, bărbaŃi şi femei, având vârsta de 
12-70 ani, erau rechiziŃionaŃi pentru agricultură. Aceasta însemna că nu aveau 
voie să părăsească localitatea fără aprobare şi nu puteau refuza nici o muncă: 
efectuarea lucrărilor agricole la timp, repararea drumurilor, constituirea de 
convoaie de căruŃe care să transporte lemne de la pădure la gara numită ş.a.  
        RechiziŃiile pentru armată începuseră încă din anul 1939, când 19 săteni au 
predat câte 5 cai.93 Pe lângă cai, se rechiziŃionau: căruŃe, hamuri, sârmă 
ghimpată, unelte de săpat şi tăiat, lână, haine, grâu, făină, piei, fân ş.a. La 20 
decembrie 1940 a venit de la Prefectură ordin de blocare a tuturor cantităŃilor de 
grâu şi porumb. 
        La doar trei săptămâni de la intrarea României în război, Primăria comunei 
Saraiu a emis 64 decizii de mobilizare, din diferite contingente, fireşte peste 
numărul celor încorporaŃi la vârstă.94 Este adevărat că agricultorii cu pământ 
mult şi proprietarii a peste 200 de oi primeau scutire de mobilizare, pentru a-şi 
vedea de gospodării. Dar nici aceia care rămâneau acasă nu erau scutiŃi de 
mizerii. Erau obligaŃi să sape tranşee în curŃi şi în spaŃii publice, să achite 
rechiziŃiile fără număr, să are şi să semene terenurile văduvelor şi ale celor 
concentraŃi sau mobilizaŃi, să cultive bumbac pentru nevoile armatei. Nici un 
petec de pământ nu trebuia să rămână nelucrat.  
        Cerealele nu se cumpărau, astfel că agricultorii nu-şi puteau valorifica 
recolta pentru a-şi satisface nevoile gospodăreşti. FrecvenŃa în şcoli avea de 
suferit pe motiv că şcolarii nu aveau ce încălŃa şi ce îmbrăca. 
        Cel mai greu a fost când au început să curgă notificările de deces „pe 
câmpul de onoare”: soldat Dionisie Ion, soldat Purice Ion, soldat Moga Vlad, 
soldat Pară Avram. La Primărie a fost instalat ColŃul pios al al eroilor, unde erau 
înscrişi, unul câte unul, cei căzuŃi pentru patrie. Deasupra tabelului stătea o 
candelă mereu aprinsă.  
        Cine mai ştie că în aprilie-mai 1944 au trecut prin satul nostru, timp de 11 
zile, peste 30.000 de germani civili, refugiaŃi din Ucraina? Erau oameni paşnici şi 
civilizaŃi, iar consătenii noştri le-au dat ce au avut: pâine, fân pentru cai. Se zice 
că Nicolae N. Oancea a fost „boier”, arătându-se foarte generos cu refugiaŃii. 
Mult mai rău a fost după ce a intrat în Ńară armata sovietică „eliberatoare”. Dacă 
în urma germanilor Prefectura judeŃului ConstanŃa a întrebat comunele ce 
bonuri de rechiziŃie au rămas neachitate, răspunsul a fost unanim: nemŃii 
plătiseră în bani toate rechiziŃiile. Acum aveam o situaŃie nouă. La comună 
                                                           
92 Ibidem, dosar 33/1940, p. 265 
93 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 21/1939. 
94 Idem, dosar 5/1941. 
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veneau cu o frecvenŃă cel puŃin săptămânală cereri de rechiziŃii de la cetăŃeni. La 
4 septembrie 1944 s-a înfiinŃat Comisia pentru rechiziŃionarea bunurilor de 
origine vegetală şi animală necesare aprovizionării armatei sovietice (vite mari, 
oi, ouă ş.a.). 
        Lucrurile nu s-au oprit aici, căci militarii sovietici au luat de la populaŃie şi 
alte produse, fără a mai emite bonuri de rechiziŃie. Este un tabel întocmit de 
Primărie la 10 decembrie 1944, la cererea Preturii Hârşova, cu bunurile 
rechiziŃionate fără forme de către armata sovietică la trecerea prin comună:95 
- 14.000 kg orz   - 10 cai 
- 6.000 kg ovăz  - 15 căruŃe  
- 8.000 kg porumb  - 37.000 kg paie şi fân 
- 1.100 kg făină  - 100 kg brânză 
- 3 vaci    - 660 kg caşcaval 
- 5 oi    - 3 plăpumi de lână 
Să nu mai vorbim de modul neglijent şi sfidător al militarilor ruşi de a se purta 
cu localnicii. Pe 28 septembrie 1944 o unitate motorizată sovietică, trecând prin 
Saraiu, a lovit taurul comunal, fracturându-i un picior. Taurul de prăsilă a 
trebuit să fie sacrificat.96 Când intra rusul într-o curte, fetele se ascundeau şi nu 
era lucru rar să împuşte câinele în faŃa gospodarului. 
        Dar cum comentaŃi ordinul năucitor al Comandamentului Armatei 
sovietice de a confisca aparatele de radio de la populaŃie? O fi fost un mod de 
cenzurare al propagandei antisovietice făcute prin posturile de radio occidentale 
şi n-am ştiut noi, căci nu s-a dat vreodată o explicaŃie. În dimineaŃa zilei de 5 
septembrie 1944, s-a primit de la Pretură ordin scris ca, până la ora 18, să se 
colecteze la Primărie toate aparatele de radio. Primarul Ion S. Tudoran s-a 
conformat primul, predând radioul său marca Mediator. A doua zi, 6 
septembrie, Primăria raporta conformarea. S-au strâns din sat toate cele 11 
aparate de radio.97  
        Nu ştiu dacă e locul potrivit, dar caut un colŃ de pagină în care să amintesc 
că în acele vremuri de război, de dictatură, de privaŃiuni fără număr, viaŃa îşi 
urma cursul şi oamenii se gândeau la viitor. Din ordinul Prefecturii, la Căminul 
cultural s-au organizat cursuri pentru bărbaŃi şi femei, unde au conferenŃiat 
intelectuali ai satului. La bărbaŃi, preotul paroh Vespasian Cernescu vorbea 
despre cultura pomilor roditori, Augustin Zaharia despre creşterea albinelor, 
Veniamin Vanea despre creşterea oilor, preotul Constantin Cernescu despre 
învăŃările Evangheliei. La cursurile pentru femei, Elena Bercu vorbea despre 
tuberculoză şi despre conservarea fructelor, Maria Cernescu despre combaterea 
imoralităŃii şi aerisirea locuinŃei, Maria Vanea despre Avram Iancu.98  

                                                           
95 Ibidem, dosar 10/1944, p. 276-277. 
96 Ibidem, dosar 6/1944, p. 213. 
97 Ibidem, dosar 10/1944, p. 207 şi 212. 
98 Ibidem, dosar 3/1944, p. 7 şi 12. 
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        Cine crede că în mai 1944 comuna Saraiu avea 21 de tineri înscrişi în şcoli 
secundare teoretice, practice şi de meserii?99 
 

1. PiŃigoi Constantin Liceul teoretic Buzău  cl. I 
2. Bobeş Ion   Seminarul GalaŃi  cl. IV 
3. Gheorghe Oprea          “          “             cl. VIII 
4. Dumitru Stănei          “          “                cl. VIII 
5. Traian Stănei          “          “                cl. I 
6. Constantin Moga          “           “                cl. II 
7. Cosma Ion  Şcoala PTT Bucureşti  cl. I 
8. Costandache ViŃa  Şcoala normală Lugoj  cl. II 
9. Muşat I. Elena      “      “     “  cl. II 
10. Muşat Gh. Elena      “             “       Brăila  cl. II 
11. Ionescu Aneta      “             “     “  cl. VI 
12. Nicolae M. Topoleanu Liceul teoretic Bucureşti  
13. Aurel Bucur  Liceul militar Chişinău 
14. Popescu LetiŃia  Şoala normală Chişinău 
15. Zaharia Alexandrina     “             “              “ 
16. Dumitru C. Topoleanu Liceul comercial ConstanŃa cl. II 
17. Odor Ion       “            “                 “  cl. II  
18. Dumitru C. Dima Liceul muzical militar Buc.  cl. II 
19. Ion Purece  Seminar GalaŃi   cl. V 
20. Constantin D. Tudorică Seminar GalaŃi   cl. I 
21. Tudoran Elena   Liceul teoretic ConstanŃa cl. V 
    

        La 25 august 1944, primarul raportează Preturii că Şcoala este reparată în 
interior, gata pentru începerea cursurilor. ReparaŃiile exterioare urma să fie 
terminate în scurt timp. Straşnic primar Ion S. Tudoran. Era în grafic cu 
rechiziŃiile, chiar şi cu prestaŃia în muncă. Unchiul lui, Ion Gh. Tudoran, l-a 
rugat să-l scutească de restul de prestaŃie cu braŃele, fiind bolnav, cum avea să şi 
moară trei ani mai târziu. Dar primarul nu a făcut excepŃie pentru ruda 
apropiată şi l-a somat să se execute.  
        De pe Frontul de Răsărit nu s-au mai întors 12 bărbaŃi. La 15 august 1944, 
Primăria comunei Saraiu raporta pretorului plăşii Hârşova pierderile suferite de 
comună până la acea dată: 
- 4 morŃi pe câmpul de luptă 
- 8 soldaŃi dispăruŃi în război 
- 4 invalizi de război clasaŃi 
- 4 văduve de război 
- 11 copii orfani de tată 
RechiziŃii suportate în aceeaşi perioadă: 
- 68 cai 
- 5 hamuri 

                                                           
99 Ibidem, dosar 3/1944, p. 34. 
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De la începutul războiului, au fost concentraŃi şi mobilizaŃi 230 locuitori ai 
comunei. Primăria a ajutat 80 de familii ale concentraŃilor şi mobilizaŃilor.100 

        În luptele pentru alungarea cotropitorilor fascişti, şi-au mai dat viaŃa încă 
cinci fii ai satului.       
        Războiul l-a câştigat tovarăşul Stalin şi, cum se zice, învingătorul ia tot. Noi 
ne-am bucurat, nu-i aşa, că am fost eliberaŃi de glorioasa armată sovietică şi am 
mulŃmit pentru realipirea Ardealului la łară, în timp ce de Basarabia nu puteam 
sufla o vorbă. În continuare, aveam să plătim Uniunii Sovietice despăgubiri de 
război, ca orice Ńară învinsă, pe lângă rechiziŃiile cerute de armata sovietică 
rămasă în Ńara noastră după încetarea ostilităŃilor. Aveam deja ConvenŃia de 
armistiŃiu din 12 septembrie 1944, încheiată la aproape trei săptămâni de la 
întoarcerea armelor împotriva germanilor, prin care România se obliga să 
predea U.R.S.S. până la 1 august 1945 49.000 bovine, 86.310 ovine şi 45.335 
porcine. Acesta a fost doar începutul. 
 

Istorie contemporană 
 
        Nu s-a terminat bine războiul şi românii, dotaŃi cu guvern pro-sovietic, au 
trecut repede la reforma agrară pentru împroprietărirea veteranilor şi a altor 
categorii de Ńărani fără pământ sau cu pământ puŃin. Numai că de data aceasta 
ne aştepta o surpriză: socializarea agriculturii, ca şi a industriei şi a tot ce mişcă-
n Ńara asta... Dar să nu anticipăm. 
        Până la Legea agrară (a împroprietăririi) din 23 martie 1945, o parte a 
pământului fusese deja împărŃit în mod abuziv, comisiile de împroprietărire 
neavând altceva de făcut decât să recunoască situaŃia de fapt. Pe 6 aprilie 1945 
pretorul de plasă era mulŃumit, notând în procesul verbal de inspecŃie în 
comună: „Lucrările de reformă agrară sunt aproape terminate, urmând să se 
facă exproprierile de la câŃiva proprietari mijlocii”101 Câteva luni mai târziu, în 
raportul către Prefectură, acelaşi pretor este ceva mai nuanŃat: „Reforma agrară 
este terminată afară de împroprietăririle făcute pe nedrept. În comuna Saraiu 
circa 50% s-au împroprietărit, deşi aveau pământ, printre care se numără toŃi 
membrii comitetului de împroprietărire. S-au luat măsuri să se ia pământul şi să 
se redistribuie la cei în drept.”102  
        Procesul verbal al Comisiei de reformă agrară din comuna Saraiu, semnat 
„Flaut” justifica exproprierile: Având în vedere Legea nr. 187 pentru înfăptuirea 
reformei agrare din 23 martie 1945, având în vedere Art. 3, având în vedere 
terenurile care nu au fost cultivate în regie în ultimii 7 ani, cu excepŃia 
terenurilor sub 10 ha şi proprietarii ce au cultivat în regie terenuri ce depăşesc 
50 ha, se expropriază următoarele proprietăŃi: 

                                                           
100 Adresa Primăriei comunei Saraiu nr. 907/944 din 15 august 1944. 
101 SJCAN, Fond 73/Prefectură, dosar 39/1945, p. 68. 
102 Ibidem, dosar 5/1945, p. 56. 
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- Nicolae Oancea         din 140 ha      se expropriază  59 ha 
- Emilia Oancea                    55                                         5 
- Aneta Niculescu                32                                        26 1/2 
- Elena Spânu                       95                                        45 
- Eliza Papuc                         37                                        30  
- Ion I. Bobeş                         67                                        17 
- Ion Gh. PiŃigoi                    69                                        10103 

        Lui Nicolae Oancea i se mai expropriază 2 tractoare şi o batoză.104 

        Comisia a avut mult de furcă cu interpretarea legii, fiind nevoită să ceară 
lămuriri în mod repetat. De altfel, lista de exproprieri a fost refăcută de 
nenumărate ori în cursul anului 1945. 
        Pentru scurtă vreme, a părut să se găsească o portiŃă pentru evitarea 
exproprierii marilor proprietari prin declararea fermelor model. Consiliul 
pentru reformă agrară a inclus în vara anului 1945 ferma lui N. Oancea între 
fermele model: „Conac cu clădiri aferente, foarte curat întreŃinute. Foarte bună 
agricultură şi creştere de animale. Notă caracteristică: creşterea oilor.” Dar a fost 
doar o iluzie, cărŃile erau făcute.105 
        Motivată în primul rând de imperative politice şi nu de considerente 
economice, reforma agrară din 23 martie 1945 nu a urmărit consolidarea micii 
proprietăŃi, cum s-a pretins, ci distrugerea marilor proprietăŃi agricole. 
Campania tacită de confiscarea unor noi categorii de proprietăŃi rurale a 
continuat cu Decretul nr. 83/2 martie 1948 care viza proprietăŃile de peste 50 
hectare. HCM 308/1 februarie 1953 pentru confiscarea terenurilor nelucrate a 
fost o deposedare „la cerere” a celor care, chipurile, nu puteau lucra pământul 
(funcŃionari, cadre didactice, Ńărani înstăriŃi). În fine, Decretul 115/30 martie 
1959 expropria ultimele proprietăŃi de peste 20 hectare. 
        În raportul informativ pe luna septembrie 1945 al prefectului judeŃului 
ConstanŃa citim că muncile agricole sunt mult întârziate din cauza rechiziŃiilor 
şi a transporturilor cerute de armata sovietică, precum şi din cauza lipsei de 
combustibil. Stocurile de mărfuri sunt epuizate prin cumpărările masive ale 
armatei sovietice, greu de refăcut.106 În continuare, animalele şi cerealele erau 
recenzate şi se rechiziŃionau în vederea aprovizionării oraşelor şi îndeplinirii 
livrărilor prevăzute în ConvenŃia de armistiŃiu. Alimentele erau cartelate, dar 
greu de găsit. Şi mai greu de găsit erau articolele industriale. „Comunele sunt 
aprovizionate în parte cu articole de primă necesitate, consemnează pretorul 
plăşii Hârşova în raportul de activitate din 26 noiembrie 1945. Lipsesc zahărul şi 
articolele de încălŃăminte.”107 

                                                           
103 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 11/1945, p. 5-8. 
104 Ibidem, p. 9. 
105 SJCAN, Fond 73/Prefectură, dosar 86/1945, p. 229 şi 240. 
106 Ibidem, dosar 19/1945, p. 55-56. 
107 Ibidem, dosar 5/1945, p. 56. 
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        După ce şi-a arătat colŃii încă din 1945, în vara anului 1946 seceta s-a 
dezlănŃuit cum nu s-a mai pomenit de generaŃii. NerefăcuŃi după război şi cu 
armata rusească pe cap, românii aveau să suporte doi ani de foamete. Statul 
socialist nu voia să lase nimic la voia întâmplării. S-au înfiinŃat în judeŃe 
comandamente pentru însămânŃări. Timorate, autorităŃile din M.A.I. şi din 
Ministerul Agriculturii strigau ordine prin Prefectura judeŃului ConstanŃa: 
„Aratul pământului se va face în orice condiŃii, chiar şi cu sapa, pentru că de 
aceasta depinde independenŃa noastră naŃională. CăruŃaşii şi birjarii de la oraşe 
să iasă la arat şi semănat.”108 Cei care nu declarau corect suprafeŃele însămânŃate 
erau pasibili de arestare şi judecare pentru sabotarea însămânŃărilor. Prefectul a 
organizat trimiterea în judeŃ a unor echipe de muncitori pentru repararea 
uneltelor şi a maşinilor agricole. 
        RechiziŃiile se făceau greu, cu multe poticneli. Primarul comunei Dulgheru 
a fost ameninŃat că va fi înlocuit în faŃa rezultatelor slabe la colectarea de 
cereale. În acelaşi timp, Consiliul de colaborare declara că nu se mai găseşte 
grâu în coună. La Saraiu, primarul Florea Flaut dovedea lipsă de interes pentru 
colectări.109  
        Raportul informativ al pretorului plăşii Hârşova pe luna august era fără 
echivoc: „Întreaga recoltă de cereale din plasă a suferit din cauza secetei.”110 Cu 
ocazia inspecŃiei din 23 august 1946 efectuate în comuna Dulgheru, acelaşi 
pretor este şi mai specific: „Am cercetat la satul Stejaru situaŃia recoltei de 
păioase. In proporŃie de 70% nu s-a putut secera. Treieratul a produs sub 100 
kg/ha.”111 În pofida dezastrului, prefectul judeŃului ConstanŃa anunŃa cu 
mândrie în raportul de activitate pe luna septembrie: „S-a colectat grâul în 
proporŃie de 88% la 30 septembrie, judeŃul ConstanŃa fiind fruntaş pe Ńară. 
Luându-se aproape tot disponibilul producătorilor, colectările nu vor mai putea fi 
decât pentru scurt timp.”112 
        Partidul Muncitoresc Român (comunist), care între timp s-a organizat şi în 
comuna noastră, nu a stat degeaba. Deschid o mică paranteză pentru a-i 
enumera pe unii din primii membri de partid (comunişti) din comună, după un 
tabel din 17 mai 1947 cu membrii Comitetului cultural pe comună: Florea Flaut, 
primar, Augustin Zaharia, casier, Ion Pârvu, Gheorghe Flaut.113 După ce l-au 
făcut din boier Ńăran înstărit, populaŃia satului a fost segregată în trei categorii 
sau clase sociale: chiaburi, Ńărani mijlocaşi şi săraci. În timp ce mijlocaşii şi 
săracii erau „oamenii buni”, cei pe care se baza partidul muncitorilor pentru 
apropiatul experiment socio-economic după model stalinist, chiaburii erau 

                                                           
108 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 1/P/1947, p. 45. 
109 SJCAN, Fond 73/Prefectură, dosar 8/1946, p. 31, 36 şi 37. 
110 Ibidem, dosar 8/1946, p. 205. 
111 Ibidem, p. 215. 
112 Ibidem, p. 228. 
113 Ibidem, p. 191. 
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exploatatorii, „vampirii” care nu numai că au supt sângele poporului, dar aveau 
să fie în veci duşmanii muncii în colectiv şi, prin urmare, trebuia să fie distruşi. 
        Să ne reamintim cum se recunoştea un chiabur. Simplu: chiaburul era acel 
proprietar care deŃinea atâta pământ sau vite, încât nu le putea lucra sau îngriji 
singur ori cu familia sa şi, prin urmare, era nevoit să angajeze mână de lucru 
străină. Să vedem şi cum „exploata” proprietarul munca străină. Mai întâi se 
înŃelegea cu cel care voia să-i lucreze în curte, la câmp sau la oi, cădeau la 
învoială asupra retribuŃiei, apoi mergeau împreună la Primărie şi semnau în faŃa 
primarului un contract de angajament. Acesta se incheia pe un an de zile şi 
prevedea salariul total, suma achitată salariatului în avans şi eventuala 
retribuŃie în natură, de obicei haine. Timbrat de Primărie, contractul de 
angajament era un act cât se poate de legal, rezultat al voinŃei liber exprimate a 
părŃilor, nefiind nicidecum vorba de muncă la negru. Fireşte că s-au găsit mulŃi 
din foştii argaŃi care, simŃind că ceva s-a schimbat, au dat, la cerere, declaraŃii 
împotriva foştilor angajatori, cum că i-au snopit cu munca sau că s-au purtat rău 
cu ei. 
        Unul din instrumentele de sărăcire a fost cel al cotelor, introdus deja prin 
Decretul din 16 iulie 1945. Acesta obliga gospodăriile Ńărăneşti să predea cote 
din producŃia de cereale, oleaginoase, carne, lapte şi cam tot ce se găsea în 
curtea săteanului. Sistemul cotelor obligatorii, menŃinut până în anul 1956, când 
a fost desfiinŃat, nu se aplica precum rechiziŃiile din vremea războiului şi 
imediat după aceea, adică progresiv, în funcŃie de veniturile familiei de 
agricultori, ci a fost conceput ca formă de deposedare a gospodăriilor Ńărăneşti, 
începând cu cele mai prospere. 
        Iarna dintre anii 1946 şi 1947 a fost deosebit de rece. Culturile de toamnă s-
au pierdut în proporŃie de 80%. Dar oamenii aveau plan de cultură şi cote de 
rechiziŃie nu după condiŃiile meteorologice, ci în funcŃie de suprafaŃa de teren 
(încă) deŃinută şi după sarcinile venite „de sus”. La data de 10 septembrie 1947 
Primăria comunei Saraiu adevereşte că NiŃă Bobiş, agricultor în această comună, 
nu a obŃinut nici un fel de cereale din recolta de păioase din vara anului 1947, 
din cauza secetei care a bântuit în acestă regiune.114 Animalele au fost sacrificate 
sau au fost vândute pe nimic. Gheorghe Boldea din Saraiu a vândut la Musluiu 
în anul 1947 cel mai bun cal al său şi poate printre cei mai frumoşi din comună 
pentru o baniŃă de mei.115 
        Primarul Ion Mitu, sătul să joace comedia colectărilor şi să-şi umilească 
consătenii, a explodat: „Dacă aveŃi nevoie de cereale, să le colecteze Pretura sau 
Prefectura, că eu nu pot să mă pun rău cu cetăŃenii!”116 Până la disperare nu mai 
era decât un pas. Au fost oameni care au fugit din comună pentru a se sustrage 

                                                           
114 Ibidem, p. 320. 
115 Informaţie furnizată de Nicolae Gh. Boldea. 
116 SJCAN, Fond 73/Prefectură, Raportul de inspecţie din 4.04.1946 al pretorului în comuna Saraiu, dosar 
9/1946, p. 79. 
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de la predare. „Starea de spirit este alarmantă”, notează pretorul în raportul de 
inspecŃie din 19 iunie 1947. „Peste 200 locuitori nu au alimente. Cei înfometaŃi 
vin zilnic la Primărie să ceară de mâncare.”117 
        La 10 august 1947 s-a înfiinŃat în comună Comandamentul pentru secetă, cu 
rolul principal de a coordona planul de însămânŃări. Rolul secundar era 
impulsionarea predării cotelor.  
        Combinat cu spolierea prin cote, s-a umblat la trecutul posibililor duşmani: 
„Spune, chiaburule, ce politică ai făcut?” Să fim serioşi! Într-un sat de gospodari, 
politica nu era un subiect de interes. Aveam în sat ceva liberali, mult mai puŃini 
Ńărănişti, mai nou Frontul Plugarilor, că suna bine şi nişte legionari nostalgici, 
anticomunişti şi trecuŃi pe linie moartă sau ataşaŃi din mers la alte partide. 
Pentru că, ştim bine, Mişcarea legionară a strălucit meteoric în politica Ńării, 
doar între septembrie 1940 şi rebeliunea din 21 ianuarie 1941. Iar legionarii 
Saraiului, neparticipanŃi la acŃiuni vizibile, erau de nivelul “să vedeŃi că or să 
aducă ruşii colhozurile şi la noi” şi “aşteptaŃi că acuşi vin americanii”. 
        AcuzaŃiile de politică reacŃionară au mers mână în mână cu jefuirea 
avutului Ńăranilor înstăriŃi. Între timp, forŃele de represiune ale noului regim s-
au pus la punct, sub mâna de fier a lui Alexandru Drăghici şi sub îndrumarea 
consilierilor sovietici. Au început să fie ridicaŃi de acasă consăteni de-ai noştri 
sub diferite pretexte. Unul a vorbit împotriva Uniunii Sovietice şi a Guvernului 
Groza, altul a găzduit un legionar în drum spre Babadag, altuia i s-a găsit o 
armă în casă sau a exploatat muncă străină. Au început cu ridicarea celor mai 
„periculoşi”: Dumitru Negroiu, Constantin Muşat, Ion PiŃigoi, Constantin 
Tudoran, Vasile Oprea, Ion I. Odor, Alexandru Oprea, Gheorghe Bobeş, arestaŃi, 
judecaŃi pentru „uneltire împotriva securităŃii statului” în anul 1949. Au urmat 
Ion Gavrilă şi lotul mai consistent al legionarilor din Dulgheru. În anul 1950 au 
fost arestaŃi şi condamnaŃi Ion Muşat, Nicolae I. Odor, Gheorghe Moroianu, 
Ghorghe Leca, Nicolae Baciu, preotul Aurel Lazarov.  
        Cu Legea sfaturilor populare din martie 1949 au fost înfiinŃate Comitetele 
provizorii judeŃene, de plasă, orăşeneşti şi comunale. AdministraŃia avea acum, 
la toate eşaloanele, oameni de-ai partidului, cu origine socială „sănătoasă”. 
Preşedintele Comitetului provizoriu judeŃean ConstanŃa era strungar, pe locul 
fostului prefect, doctor în ştiinŃe; adjunctul său era ajutor de maistru, iar 
secretarul tâmplar. ÎmputerniciŃii comitetelor provizorii judeŃean şi de plasă 
cutreierau judeŃul cu mai multe obiective deodată: planul de însămânŃări, 
ajutorarea G.A.S.-urilor recent înfiinŃate şi lămurirea în masă a Ńăranilor săraci şi 
mijlocaşi de foloasele muncii colective, precum şi organizarea cursurilor de 
alfabetizare.118 Prin alfabetizare se ridica nivelul cultural şi politic al maselor, 
altfel spus, se învăŃa limba şi modul de gândire ale stăpânului. Planul de 
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118 Ibidem, dosar 4/1949, p. 58. 
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însămânŃări era cheia de aur a agriculturii. De ce ar fi acceptat statul să-i ajute 
pe agricultori cu sămânŃă? Pentru că în acest fel controla tot: îi dădea Ńăranului 
sămânŃa şi planul de cultură, apoi urmărea suprafaŃa însămânŃată şi estima 
recolta. Apoi se calculau cotele: de la 5% la 1 ha până spre 70% peste 40 ha. Şi 
chiaburul ce făcea? 
        „Chiaburul Vlad Purice are o vacă aptă pentru sacrificare şi are de dat 330 kg 
carne şi 330 litri lapte. Din cantitatea mai sus arătată nu a dat nimic. Manifestă 
duşmănie contra organelor Sfatului popular că dacă vă trebuie carne să daŃi voi că eu nu 
dau. Cu tovărăşie vă rugăm a dispune trimiterea în judecată a acestui element 
duşmănos contra regimului de democraŃie populară.”119 La 14 aprilie 1953, Tribunalul 
popular Hârşova cerea Sfatului popular relaŃii despre Chira I. Odor, care avea 
soŃul închis: „Munceşte singură 33 ha, toate recoltele 4.500 kg cereale au fost predate la 
colectare; în trecut a avut mijloace de muncă, în prezent nu are decât doi cai, braŃe de 
muncă nu are decât inculpata chiaburoaie; în prezent nu şi-a îndeplinit planul la 
însămânŃări epoca I a anului 1953.“120 
        Reproduc în continuare confesiunea StăncuŃei Mitu (n. 1940), care a trăit 
acele vremuri de apocalipsă, fiind „fiică de chiabur”:  
 

         „Nu trebuia să facă cineva politică pentru a fi „ridicat”. Tata (Ion S. Tudoran) era liberal, 
dar nu se lăuda cu asta. „Greşeala” lui a fost că avea mai mult de 50 ha de pământ. Tot timpul 
cât tata a fost dus, noi am avut plan de cultură şi am predat cote după cum ni s-a cerut. 
Ajunsesem să nu mai avem în casă nimic de mâncare. Mergeam la şcoală flămânzi, îmbrăcaŃi şi 
încălŃaŃi ca de bogdaproste. AscuŃeam creionul până când de-abia îl mai puteam Ńine în mână. Ca 
să cumpăr altul, dacă se găsea, îmi trebuia cartelă. Era cartelă pentru zahăr, cartelă pentru făină, 
cartelă pentru produse de manufactură, dar dacă nu erai cu cotele la zi, nu primeai cartele. Dar 
când erai cu cotele la zi? Niciodată! Într-o seară a predat mama cota până la ultimul kilogram. A 
doua zi aveam din nou cotă! Odată, aproape de Paşti, am întrebat-o pe mama, nu facem şi noi 
măcar un cozonac, să se cunoască că au venit Paştile. Mama a oftat în loc de răspuns şi nu ştiu 
dacă a pus geană peste geană în noaptea aceea. A doua zi s-a dus la prăvălie, a cumpărat 
jumătate de kilogram de bomboane, le-a topit într-o crăticioară, în loc de zahăr, şi a făcut un fel 
de cozonac. Înduram şi alte umilinŃe. Odată, la un bal, un băiat a urcat pe scenă şi a strigat: 
„Chiaburii afară din sala de bal!” Tot într-o zi de Paşti ne-au scos la câmp la arat.” 
 

        Mihai Brăteanu (n. 1938) a trăit aceleaşi vremuri ca StăncuŃa Mitu: 
 

        „E adevărat, comuniştii ne terfeleau sărbătorile. Au găsit o unealtă, pe Ion Gâtlea, şi l-au 
trimis în ziua de Paşti cu plugul prin sat şi cu un tricolor pe plug: „HaideŃi, oameni buni, la 
arat, ca să avem recoltă la toamnă!” Oamenii şi-au dat ghies. După o vreme, de frică, unii chiar l-
au urmat. Ce credeŃi, agitatorul îşi încheiase misiunea, trăsese la umbră şi dormea. ÎnvăŃătoarea 
Bercu Elena a dat-o afară din şcoală pe Bercu R. Elena, nepoata ei, pe atunci în clasa a IV-a. I-a 
reproşat că e fiică de chiabur. Fata era bună la învăŃătură, dar nu a mai putut să continue şcoala. 
Cât despre cote? DuŃu Bercu se aştepta să-l calce echipa de colectare a cotelor. A adunat din 
vreme tot porumbul bun şi l-a urcat în pod. A venit echipa de colectare, formată din primarul 
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120 Ibidem, dosar 8/P/1952 
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Costică Constantin şi Mitu Ion. Ei au întrebat ce are să predea, el că nu mai are nimic, apoi 
primarul, venit de curând în sat, a urcat scara la podul casei. Mitu a întrebat le jos: „Ce are, 
mă?” Primarul, a răspuns calm: „Nu văd nimic.” „Dă să văd şi eu.” „Te asigur, nu are nimic în 
afară de găinaŃ de porumbei.” 
 

        Tudosia (Sica) Bogdan (n. 1925) a pătimit de asemenea: 
 

        „După ce cotrobăiau gospodăria şi se convingeau că nu mai era nimic de luat, ne chemau la 
Primărie. „Să vină bărbatu-tău diseară la Primărie!” „Dar soŃul meu e plecat din sat şi nu ştiu 
când vine.” „Atunci vii dumneata, că tot aia e.” Mergeam seara la Primărie, iar ei ne puneau în 
faŃă o foaie de hârtie să declarăm unde avem cereale ascunse. Ce să scrii? Nu mai aveam nimic. Şi 
ceilalŃi la fel. Ne duceau la Postul de miliŃie, şapte-opt-nouă bărbaŃi şi femei. Şi ne Ńineau acolo 
până la miezul nopŃii sau până dimineaŃa, „să ne aducem aminte”.   
 

        Încă puŃină răbdare şi nu vom mai auzi de chiaburi. „Ultimele legi votate 
de MAN au avut darul de a doborî elementele reacŃionare. Singura piedică în 
calea însămânŃărilor de primăvară a rămas seceta. „Marii proprietari manifestă 
dorinŃa de a ceda terenurile Statului, pe motivul că nu mai pot face faŃă 
cheltuielilor. Era o formă de sabotare a lucrărilor, alta fiind de a-şi vinde vitele 
de muncă pentru plata impozitelor.” Am citat din Raportul de activitate pe luna 
ianuarie 1949 al Prefecturii judeŃului ConstanŃa.121 Mai sunt şi alte metode de 
constrângere, cum găsim în Hotărârea organizaŃiei PMR a raionului Hârşova: 
„Chiaburilor nu li se va da nici un fel de sămânŃă. Ei trebuie să-şi procure 
personal.” Şi, dacă mai era nevoie: „Fiscul are dispoziŃii să ridice obiecte din 
casele chiaburilor până la achitarea sumelor datorate, lăsând doar paturi.”122 În 
sfârşit, lovitura de graŃie: „Pentru neîndeplinirea planului la însămânŃări au fost 
daŃi în judecată 107 chiaburi (din raionul Hârşova).”123 Ca să scurtez, în anul 
1955, la revizuirea categoriilor sociale din comuna Saraiu (cu satele Albina şi 
Bălăceanu), din 42 chiaburi au mai rămas 14: Oancea Gheorghe, Vasea Ion, 
Gavrilă P. Ion, Bercu I. Ion, Braşoveanu Ion, PiŃigoi Gh. Vasile, Oprea A. Ion, 
Iuga A. Marin, Bobiş Gheorghe, Avisalon Dumitru, Avisalon Ilie, Soare Drăgan, 
Ilie Gh. Ion şi Brumă Gheorghe.124 Pentru că nu au fost cuminŃi, dulgherenii au 
fost încadraŃi, până târziu, în şapte clase sociale: Ńărani fără pământ, Ńărani 
săraci, Ńărani mijlocaşi, chiaburi cu pământ, soŃii de chiaburi, chiaburi fără pământ 
şi deŃinuŃi.125 Multă vreme – până în anul 1961 – a rămas în vigoare o directivă 
care restricŃiona accesul fiilor oamenilor foşti înstăriŃi la şcolile medii şi 
superioare, prin acel certificat de stare socială şi materială. 
        Încă din 1945, tovarăşul Stalin pusese problema colectivizării în Ńara 

                                                           
121 SJCAN, Fond 73/Prefectură, dosar 3/1949, p. 40-41. 
122 Ibidem, dosar 81/1949, p. 67 
123 Ibidem, Raportul de activitate al Comitetului provizoriu al raionului Hârşova octombrie-noiembrie 

1950, dosar 4/1950, p. 12. 
124 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar nr. 6/P/1956. 
125 Ibidem, dosar Dulgheru – 1956. 



 

 55 

noastră, în timp ce tovarăşii din conducerea de partid şi de stat încercau să-i 
explice că nu se terminase nici aplicarea reformei agrare. Actul ce a stat la baza 
colectivizării agriculturii a fost RezoluŃia Plenarei P.M.R. din 3-5 martie 1948. 
Odată consolidaŃi la putere, comuniştii au lansat în 1949 ceea ce avea să fie cea 
mai lungă şi mai criminală campanie de inginerie socială cunoscută în România, 
colectivizarea agriculturii, cu scopul declarat de modernizarea agriculturii 
româneşti şi introducerea structurilor socialiste la sate. Procesul a durat mai 
mult de o decadă (1949-1962).126 Procesul de colectivizare apare în fapt ca un 
adevărat război împotriva Ńărănimii.127 Cei vizaŃi erau în special chiaburii. În 
materialele de presă ale timpului apăreau insistent cazuri de demascări pe 
motiv de sabotaj: rea-voinŃă la procurarea seminŃelor, eschivare de la arat şi 
semănat pe motiv de secetă, ascunderea utilajelor, dosirea seminŃelor, 
sustragerea de la colectări. În presa locală au apărut două exemple de „sabotori” 
din Saraiu, Ghe. Bălăşică şi Alexandru Oprea, demascaŃi în faŃa satului pentru 
sustragere de la însămânŃări.128 Pentru că, să se ştie, venise vremea când nu mai 
hotăra Ńăranul când trebuia să însămânŃeze, ci activiştii partidului comunist!129 
        Au început să se perinde în comună activişti şi instructori de partid, de la 
raion şi de la regiune, în vederea atragerii Ńăranilor mijlocaşi şi săraci în 
gospodăria colectivă. Au fost adunaŃi sătenii la Căminul cultural pentru a fi 
lămuriŃi de avantajele muncii laolaltă. Colectiv, colhoz, tot cioara aia vopsită era 
şi parcă nu trecuse mult de când consătenii noştri întorşi de pe Frontul de Est ne 
spuneau că aşa ceva avea să vină şi la noi. Unii, puŃini, au avut curajul să spună 
„nu” pe faŃă colhozului din import. În anul 1949, în timpul unei astfel de 
adunări populare ce se Ńinea în salonul lui Vasile Oprea, Ion Muşat şi Ion 
Topoleanu au tras un foc de armă prin fereastra sălii de adunare. A fost, după 
ştiinŃa mea, singurul protest făŃiş din Saraiu faŃă de colectivizarea forŃată. 
        Adunările populare nu au convins lumea, de aceea s-a recurs la „munca de 
la om la om”. S-au alcătuit echipe de lămurire, formate din salariaŃi ai Sfatului, 
cadre didactice şi oameni săraci din sat. Cei de la Sfat şi învăŃătorii se foloseau 
de prestigiul şi autoritatea lor să convingă consătenii să se înscrie. CeilalŃi... Într-
o echipă de „lămurire” era şi Stana lui Popia, căsătorită cu Crăciun Ciupercă. 
Ajunşi la casa lui Gheorghe Vasea, Stana a încercat să fie convingătoare: „VeniŃi, 
bre, în gospodărie, să muncim cot la cot şi să vedeŃi ce bine o să fie!” Înfuriat, 
gospodarul i-a tăiat-o: „Stano, nu te băga, că nu-i treaba ta!” Vorba a rămas de 
pomină, în situaŃiile când un nechemat se băga în treaba altuia, replica era: 
„Stano, nu te băga, că nu-i treaba ta!”130 
        În anul 1950 s-au înfiinŃat gospodăriile agricole colective (G.A.C.) în satele 

                                                           
126 Comisia prezidenţială pentru analiza dictaturii comuniste din România, Ed. Humanitas, 2007, p. 238. 
127 Ibidem, p. 239. 
128 Cuget Liber din 11 aprilie 1947. 
129 Citat apocrif. Se zice că sunt cuvintele lui Gheorghe Gheorghiu Dej, rostite într-un cerc restrâns. 
130 Mihai Brăteanu (n. 1938). 
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comunelor Saraiu şi Dulgheru. G.A.C. Dulgheru s-a înfiinŃat la 4 iunie 1950 cu 
36 membri. G.A.C. Saraiu şi G.A.C. Stejaru au luat fiinŃă în ziua de 16 iulie 1950, 
cu 38, respectiv 37 familii.131 În satul Albina a fost o tentativă de a încropi 
gospodăria colectivă în anul 1953. Dar, fiindcă delegaŃii Raionului nu s-au 
prezentat, albinenii au lăsat vitele adunate vreo două săptămâni, apoi le-au luat 
acasă. G.A.C.-ul s-a înfiinŃat, în sfârşit, în anul 1956. În Saraiu, pe lângă 
gospodăria colectivă a existat şi o întovărăşire agricolă de tip TOZ, care a 
rezistat vreo şase ani. 
        În anul 1957 judeŃul ConstanŃa a realizat recordul de neinvidiat de a fi 
primul colectivizat. În raionul Hârşova, procesul s-a încheiat la 22 decembrie 
1956. În satele noastre, am văzut, lucrurile au mers şi mai repede. Şi ce am 
cules? Munca în colectiv s-a lovit de la început de greutăŃi enorme. Cum să pui 
să lucreze laolaltă tineri şi bătrâni, oameni cu mentalitate de salariat alături de 
foşti proprietari? Nu aveau specialişti: ingineri, socotitori, medici veterinari. Nu 
aveau furaje pentru animale. După strângerea recoltelor, se calcula câştigul 
membrilor G.A.C. Restul de producŃie se împărŃea la numărul de zile lucrate, 
după deducerea cantităŃilor prelevate la fondul de stat, la preŃul de achiziŃie 
impus. Aici avem şi motivul pentru care gospodăriile agricole colective, 
cooperativele de mai târziu, nu au fost niciodată rentabile. 
        Gospodăria Agricolă de Stat (G.A.S.) Saraiu, înfiinŃată în primăvara anului 
1949, a adus spre sfârşitul toamnei lumina electrică în Sfatul popular şi în casele 
câtorva zeci de locuitori din centrul satului. La sfîrşitul anului 1949 a fost gata 
clădirea Dispensarului uman din Saraiu. 
        Anul 1951 a venit cu confiscarea averilor celor condamnaŃi pe diferite 
termene de către Tribunalul Militar ConstanŃa: Elena Pripici, Gheorghe şi 
Alexandru Plopeanu din Albina, Gheorghe Bobeş, Ion Topoleanu, Nicolae I. 
Odor, Ion C. Muşat. Cârciumile lui Gheorghe Stănei şi Vasile Oprea au fost 
atribuite Primăriei în anul 1954 şi confiscate câteva luni mai târziu.  
        La 18 iunie 1951 s-a înfiinŃat primul oficiu poştal din Saraiu, fiind instalat în 
casa lui Gheorghe Oancea. Primul diriginte al oficiului poştal a fost Danciu 
Gheorghe din satul Ion Corvin.  
        Toamna anului 1951 a venit cu o nouă revărsare catastrofală a râului 
Topolog. În ziua de 3 septembrie apele umflate ale râului au dărâmat 19 case şi 
22 grajduri, au avariat alte 6 case, au distrus grădina da legume şi au dus la vale 
sute de păsări, fân şi, cereale. ReŃinem gestul Consiliului parohial Bălăceanu, 
care a îndemnat locuitorii satului să vină în ajutorul sinistraŃilor din Saraiu.132 
        În 1952 Ion Mitu părăseşte scaunul de preşedinte al comitetului executiv al 
Sfatului popular. Următorii 5-6 primari nu au mai fost din comună, ci erau 
numiŃi şi schimbaŃi din funcŃie după rezultatele la temele standard date de 
                                                           
131 SJCAN, Fond 73/Prefectură, dosar nr. 6/1950, p. 81-88. Constantin Grosu, în Monografia satului 
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132 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dorar 4/P/1951. 
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Sfatul popular Hârşova şi de Comitetul raional de partid: 
- colectarea şi predarea cotelor obligatorii; 
- planul de însămânŃări; 
- executarea autoimpunerii, o taxă benevolă menită a fi folosită pentru lucrări în 
folosul comunităŃii locale; 
- sistematizarea satelor, adică alinierea gardurilor, amenajarea şanŃurilor şi a 
trotuarelor, construirea gardurilor model pe străzile principale. 
Rar care rezista pe post mai mult de un an de zile. Primarul nu mai reprezenta 
comuna, el era vulnerabil în faŃa dispoziŃiilor şi aroganŃei activiştilor care erau 
tot timpul „invitaŃi” la şedinŃe, sesiuni şi adunări generale.  
        A fost o luptă acerbă şi fără sorŃi de izbândă pentru creşterea productivităŃii 
muncii în gospodăriile colective. S-a spus de la început că se doreşte a se 
demonstra avantajul muncii în colectiv faŃă de cea individuală. Au fost 
promovate metodele de lucru sovietice: semănatul în pătrat, metoda rapidă de 
legare a snopilor, irigaŃia fără motor, prin „sifonare”. Periodic au fost lăudaŃi 
fruntaşii, cărora li se acordau scrisori de mulŃumire, insigne şi steaguri de 
fruntaşi. Ani de zile, cadrele didactice au fost antrenate să iasă cu elevii pe 
ogoarele G.A.C. în timpul liber şi duminica. La un moment dat, s-a instituit 
practica agricolă, tot un fel de muncă voluntară la început de an şcolar. Preotul 
însuşi a fost antrenat, începând cu „lămuritul” până la îndemnarea 
credincioşilor pentru îndeplinirea planului de stat în campaniile agricole. Venea 
şi concurenŃa fermelor agricole de stat, pe care Sfatul popular nu se băga, 
întrucât Ńineau de Ministerul agruculturii. Dispuneau de tehnică agricolă 
proprie, plăteau salarii mici, dar la timp, lună de lună. Mai „furau” şi zilieri de 
la colectiv, unde parcă toate mergeau pe dos. De ce salariaŃii G.A.S. pleacă 
dimineaŃa la muncă la ora 7, iar pe colectivişti îi prinde ora 8-9? a întrebat un şef 
de la G.A.C. Ai noştri se odihnesc mai mult în pauza de prânz şi seara ajung 
primii acasă. Mai trebuie adăugat un amănunt fără care nu ar fi funcŃionat 
gospodăriile colective: furtul. Se fura din sectorul zootehnic, ca şi de pe câmp, 
fără discriminare. Nu venea nimeni acasă fără să aducă ceva în sacoşă. La 
Albina se pârlesc porcii cu coceni de la animale, a zis cineva într-o şedinŃă. La 
Saraiu se dă ovăz la porci. De unde au ovăzul? Pot să răspund eu: de acolo de 
unde munceau, căci din retribuŃie nu se putea trăi. 
        Pentru rezultate slabe, în ianuarie 1955, întovărăşirea de tip TOZ din Saraiu 
a cerut să alipească cele 800 ha de teren la gospodăria colectivă. Anul acesta şi 
următorul, s-a dat ultima luptă pentru convingerea majorităŃii locuitorilor 
satelor comunelor Saraiu şi Dulgheru pentru a se înscrie în colectiv. Capii de 
familie erau chemaŃi la Sfatul popular, seară de seară, până au cedat în 
majoritatea lor şi au semnat. MulŃi dintre cei înscrişi la urmă nu au făcut nici o 
zi muncă, dar trebuia raportată încheierea scriptică a colectivizării. 
        Adunarea populară a locuitorilor din 15 aprilie 1958 a aprobat planul de 
electrificare a satelor comunei şi contribuŃia pe fiecare sat în parte: 46.100 lei 
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Saraiu, 14.000 lei Bălăceanu, 4.100 lei Albina. Banii s-au adunat în anul următor 
şi atunci a început electrificarea.133 Pe măsura avansării lucrării, sumele au mai 
crescut, mărindu-se corespunzător cotele de participare ale locuitorilor şi ale 
G.A.C. Aici vedem şi contributorii amenajărilor şi construcŃiilor edilitare, fie că 
era vorba de electrificare, cămin cultural, grădiniŃă sau şcoală: locuitorii satelor 
şi G.A.C., adică tot ei. În primii ani de democraŃie populară, Statul nu a investit 
nimic în zonele rurale. 
        Gospodăriile colective sufereau de lipsă de forŃă de muncă. Pe lângă 
sectoarele majore, agricol şi zootehnic, gospodăriile colective au fost Ńinute să 
înfiinŃeze grădini de zarzavat, vii şi livezi, care pretindeau un mare volum de 
muncă, cu precădere manuală. În special femeile refuzau să iasă la muncă. Se 
cerea tot mai des ajutorul Şcolii pentru plivitul manual al culturilor 
neprăşitoare. Se mergea din casă în casă pentru a convinge oamenii să iasă la 
câmp. S-a ajuns să se taie din zilele de muncă pentru nesupunere.  
        Pe lângă obligaŃiile cu campaniile agricole, în toamna anului 1958 
colectiviştii din satele comunei au fost atraşi la munca de îndiguire a malului 
drept al Dunării în zona Gârliciu-Dăeni, lucrare ce va continua şi în anul 
următor. În luna decembrie a aceluiaşi an, G.A.C.-urile şi sectorul particular au 
primit sarcini de participare la construcŃia şoselei Hârşova-Vadu Oii, în legătură 
cu apropiata ridicare a podului fix peste Dunăre. Un mare aspirator de forŃă de 
muncă de la sate a fost industrializarea socialistă. Noile fabrici de la ConstanŃa, 
Tulcea, Cernavodă şi Medgidia, apoi extinderea portului ConstanŃa au atras 
multe braŃe de muncă tinere din mediul rural. Pentru un venit acceptabil şi 
regulat, pentru siguranŃa de a-şi da copiii la şcoli şi ca să meargă pe asfalt, mulŃi 
locuitori ai satelor şi-au abandonat gospodăriile şi au umplut cartierele 
ConstanŃei şi localităŃile din jur, Ovidiu, Năvodari, Palazu Mare.    
        Între două campanii, locuitorii comunei erau scoşi la contribuŃia voluntară 
pentru gospodărirea şi înfrumuseŃarea satelor. Se căra piatră din carieră pentru 
repararea drumurilor, se săpau şanŃuri, se amenajau trotuare se construiau 
garduri, se aliniau şi se văruiau garduri, se plantau pomi fructiferi în curŃi şi pe 
marginea drumurilor. Periodic, nişte comune de care nu auzise nimeni lansau 
mobilizatoare chemări la întrecere, ocazii pentru analiză şi de luat angajamente.  
Se mai luau angajamente in cinstea zilelor de 1 Mai, 23 August, 7 Noiembrie, 
care trebuia cinstite, nu-i aşa, cu mari realizări. 
        În ianuarie 1959, colectiviştii din Albina hotărăsc să se unească cu G.A.C. 
Saraiu, motivând că terenul lor e nefertil şi că primesc doar 6 lei la ziua muncă. 
Deducem de aici că colectiviştii din Saraiu câştigau mai mult, dar cât, nu ştim. 
Valoarea zilei muncă nu se regăseşte în materialele G.A.C. sau ale Sfatului 
popular. La scurt timp, membrii G.A.C. Bălăceanu se alătură şi ei demersului, 
dar unirea nu a depăşit durata unui an agricol. În caz de reuşită, gospodăria 

                                                           
133 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar nr. 1/P/1959. 
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mare trebuia să se numească chiar aşa: „Unirea”. Dar n-a mers.  
        În gospodăriile colective se munceşte de mântuială. Nu se asigură paza şi 
se face o mare risipă. Sectoarele zootehnice au mortalităŃi nepermis de mari. 
Apar efectele creşterii forŃate: sunt probleme de organizare, lipsă de 
medicamente şi lipsă acută de specialişti. Preşedintele G.A.C. Bălăceanu se 
plânge că le-au fost repartizate mai multe oi decât pot ei hrăni. GreutăŃi cu 
supradimensionarea şeptelului raportat la suprafaŃa izlazului vor fi şi la 
Dulgheru. 
        Ne întoarcem să vedem ce mai era de făcut pe linie de înfrumuseŃarea 
localităŃilor. Comuna Saraiu a fost încadrată comună de centru. În curând avea 
 

 
Cu Pluguşorul şi cu tricolorul (pe lângă gardul model) 

 

să se modernizeze şoseaua care traversează satul de reşedinŃă. Era obligatoriu 
ca pe ambele părŃi ale şoselei să se amenajeze şanŃuri, trotuare şi garduri model. 
Instructorii de la raion cereau Primăriei angajamente mobilizatoare şi acestea se 
luau cu promptitudine, altfel nu era permis. Nu am eu la bancă atâŃi bani câŃi 
metri liniari de gard model şi câŃi metri pătraŃi de trotuar au fost raportaŃi ca 
executaŃi. Pomii fructiferi au fost plantaŃi de două-trei ori, pentru că se primeau 
puieŃi uscaŃi. Locuitorii au aflat că vor avea noi cămine culturale. Acestea vor fi 
gata în anii 1961-1963, întârziate cu doi ani de electrificarea satelor. 
        Noul Cămin cultural din Saraiu, cu toate viciile de construcŃie (ex. IniŃial nu 
avea prevăzute hornuri pentru sobe), a adus sală de spectacole spaŃioasă, 
cameră de proiecŃie pentru filme. Tinerii din sat veneau la activităŃi, fiindcă în 
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sat nu erau multe alte distracŃii. Aparate de radio erau puŃine, iar televizoarele 
mai aveau câŃiva ani până să apară şi la noi. Tot cadrele didactice aveau sarcini 
de mobilizare a tinerilor la viaŃa culturală, dar şi multe altele, precum Ńinerea de 
conferinŃe de genul: Cum să ajutăm la creşterea producŃiei de carne, lapte şi lână 
în gospodăria colectivă. Şi elevii Şcolii prezentau pe scena Căminului programe 
de sfârşit de an şi cu alte ocazii. 
        După câŃiva primari schimbaŃi cu uşurinŃă, cum aminteam mai sus, a spart 
gheaŃa Demir Marin, sărăian la prima generaŃie. În primul raport prezentat în 
sesiunea Sfatului popular în calitate de preşedinte al Comitetului executiv, după 
ce a prezentat realizările predecesorului, a încheiat apoteotic: „Toate aceste 
realizări îl fac pe vizitator să uite ruinele ce existau şi sărăcia ce bântuia.”134 Scria 
urât şi vorbea asemenea. Nu ştiu cine îi compunea discursurile. A pornit de jos 
domnul Demir, însă avea un dar deosebit: era iute la autocritică, şi asta plăcea. 
„Este numai vina mea că nu am dat de pământ cu cutare şi cu cutare!” A stat în 
funcŃie şapte ani şi numele lui a ajuns să se confunde cu gardurile model. 
 

 
 

Costică Dogaru, prof. Aurelian Dragu, Alexandru Păcuraru şi prof. Nicolae Maraloi 
 

        Anul 1961 a fost cel mai bun an agricol de la înfiinŃarea gospodăriilor 
colective. S-a încheiat alinierea străzilor principale. JudeŃul ne-a construit pod 

                                                           
134 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 20/P/1961. 
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nou, în centru, peste râul Topolog. MulŃi colectivişti şi-au ridicat case noi; mici şi 
scunde, dar noi. S-a hotărât scoaterea din Ceair a caselor supuse pericolului 
inundării şi mutarea lor în centru,135 lucru ce se va materializa în scurt timp. În 
materialele Sfatului popular apar în discuŃii şi teme mai aproape de oameni: 
aprovizionarea cu legume a populaŃiei sau aprovizionarea populaŃiei în 
perioada de iarnă. 
        În anul 1963 Saraiu a obŃinut diploma de comună fruntaşă pe raion. Aceasta 
obliga. Începând de a doua zi, salariaŃii şi UTM-iştii din comună aveau să fie 
scoşi la muncă patriotică pentru a onora diploma.  
        Anul 1964 a adus o oarecare relaxare în viaŃa politică a Ńării noastre. La 
presiunile făcute de Ńările occidentale prin OrganizaŃia NaŃiunilor Unite (ONU),  

România a trebuit să declare oficial că nu mai are deŃinuŃi politici. După ştiinŃa 
mea, în comuna noastră, ultimul eliberat din închisoare a fost Ion S. Tudoran, 
fostul primar, arestat în 1960. Şi la Sfatul popular subiectele date spre dezbatere 
sunt mai atractive: îngrijirea animalelor membrilor G.A.C., activitatea grădiniŃei 
sezoniere, starea localurilor de şcoli şi aprovizionarea cu combustibil pentru 
iarnă, preocuparea cadrelor sanitare pentru prevenirea şi înlăturarea bolilor. 

        Cred că am descoperit cum a pătruns televizorul în satul nostru. În şedinŃa 
din 6 decembrie 1964, un membru al comitetului executiv îşi informează colegii: 
„Braşoveanu Ion a contractat doi mânzaŃi şi, cu banii obŃinuŃi, a cumpărat 
televizor pentru familie.” Scump, dar face: eşti în pas cu vremea. Fireşte, nu e 
totul perfect. Sătenii reclamă (pot să reclame!) că nu s-a găsit gaz de lampă la 
cooperativă; că nu se găsesc sobe, aparate de radio, frigidere, mobilă. Ba uneori 
lipsesc brânza, măslinele şi chiar uleiul. Se observă că membrii C.A.P. primesc 
acum ceva mai mulŃi bani. În anul 1965 ziua de muncă s-a plătit cu 42 lei (25 lei 
numerar şi 17 lei produse).136 
        În cursul anului 1965 s-a construit Şcoala de 7 ani din MioriŃa şi a fost 
reparată, pentru ultima oară, clădirea Şcolii de 8 ani din Saraiu. În anul 1966 a 
fost reparat Dispensarul din Saraiu şi s-a pus la punct o casă de naşteri cu 5 
locuri. Aplicarea Decretului nr. 770/1966 cu privire la reglementarea 
întreruperii sarcinii a făcut să crească numărul gravidelor în evidenŃă de la 34 în 
1966 la 81 în anul următor. La sfârşitul semestrului I 1968 se înregistrau 54 
naşteri şi erau în evidenŃă 105 copii sub un an.137 A fost un vîrf de activitate 
pentru moaşa Ana Flaut (Taflan), căreia i s-a mai adus o colegă. 
        În urma reorganizării teritoriale din anul 1968, au fost integrate în comuna 
Saraiu satele Dulgheru şi Stejaru şi a ieşit MioriŃa (Bălăceanu). Satul Albina va 
dispărea în mai puŃin de doi ani, prin depopulare. În centrul Saraiului se 
demolează vechiul sediu al Cooperativei de consum, ceea ce va permite 
amenajarea spaŃiului din faŃa Consiliului popular. Acum apare cererea de 
                                                           
135 Ibidem. 
136 Ibidem, dosar 27/P/1966. 
137 Ibidem, dosar 18/P/1967. 
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suplimentare a clădirii Şcolii din Saraiu cu încă două clase. Însă foarte curând îşi 
va face loc ideea unui nou local de şcoală în perspectiva extinderii duratei 
învăŃământului obligatoriu la 10 clase. 
        O comună are şi probleme sociale. Comitetul de sprijin pentru asistenŃă 
socială are în atenŃie cazuri de copii cu handicap, copii cu părinŃi rataŃi, lipsiŃi de 
mijloace de trai, copii agresaŃi de părinŃi. Mai sunt copii şi adulŃi cu înclinaŃie 
spre turbulenŃă. Un gospodar îi dă copilului spirt să bea, iar o familie refuză să-
şi trimită copiii la şcoală. SituaŃiile sunt rezolvate amiabil, pe cât posibil, prin 
aplicarea de amenzi unde e cazul şi prin întocmirea de dosare de ocrotire socială 
atunci când se justifică. 
        Preocuparea factorilor de decizie se leagă şi de protejarea localităŃii de 
inundaŃii. Satul Saraiu, prin aşezare, are două surse de inundaŃii: una 
principală, râul Topolog, care inundă centrul de la est la vest când apele sale vin 
umflate de ploile din amonte şi Valea Cişmelei, care ameninŃă periodic partea 
sudică a satului în urma ploilor abundente. Pentru digul de protecŃie din Valea 
Cişmelei, Consiliul popular a întocmit documentaŃia, o echipă de ingineri 
urmează să vină pentru măsurători şi se aşteaptă avizul pentru începerea 
lucrării. Primarul Simion Dumitru se implică serios şi digul va fi amenajat în 
cursul anului 1972. Tot lui îi punem în cont, alături de profesorul Maraloi, 
ridicarea noii clădiri a Şcolii de 10 clase din Saraiu, dată în folosinŃă în 1973. 
        În anul 1974 a început alimentarea cu apă potabilă a satului Saraiu şi 
asfaltarea şoselei spre Dulgheru, pe când primar era Cabuz Gheorghe. Teza 
sistematizării localităŃilor rurale este pusă din nou pe tapet. S-a dat schiŃa de 
sistematizare a comunei, pentru redarea în circuitul agricol a noi suprafeŃe de 
teren prin reducerea perimetrelor construibile. Cei care deŃin două proprietăŃi 
sunt obligaŃi să vândă una din ele, altfel va intra în proprietatea statului. Din 
păcate, prea puŃini cetăŃeni mai sunt interesaŃi să ridice case noi. Tinerii pleacă 
la ConstanŃa, la meserii, şi nu mai revin. Ca măsură de stopare a noului exod, 
Nicolae Ceauşescu a semnat la 15 decembrie 1975 un decret prin care limita 
drastic intrarea în oraşele mari – municipii - declarându-le oraşe închise. 
        România avea şi aşa populaŃie rurală în exces. Măsura aceasta venea 
împotriva cursului istoriei. Dar obsesia dezvoltării industriei grele care nu se 
putea autofinanŃa trebuia suportată de undeva. Şi a fost găsită soluŃia: 
agricultura. A început recenzarea animalelor la fiecare început de an şi 
înscrierea lor în registrul agricol. După ce se stabilea potenŃialul gospodăriilor 
particulare, se repartiza plan de contractare cu statul: lână, carne, lapte, piei, 
legume ş.a. În septembrie 1975 s-a constituit în comună Comitetul pentru 
verificarea cantităŃilor de vin obŃinute de producătorii particulari. Coşmarul 
cotelor de colectare părea să reînvie. „Agentul agricol să se deplaseze în 
gospodăriile oamenilor şi să verifice modificările survenite la numărul de 
animale prin fătări şi cumpărări. Consiliul popular nu are niciodată o situaŃie 
clară fiindcă lumea nu mai anunŃă schimbările. Se desfiinŃează chioşcurile de 
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zarzavaturi din sate; cetăŃenii să-şi producă zarzavat pe loturile luate în 
folosinŃă.”138 
        A început un joc de-a câinele şi pisica. Agricultura avea planuri măreŃe. 
Pentru cincinalul 1976-1980 se prevedea irigarea unei suprafeŃe de 2.000 ha la 
C.A.P. Dulgheru şi se pregătea darea în exploatare a sistemului de irigaŃii 
Gârliciu-Dăeni ce avea să acopere terenurile din dreapta râului Topolog. C.A.P.-
urile crescuseră până la limita critică impusă de nivelul tehnologiilor agricole 
disponibile în acei ani. Şi în tot acest timp, alte valuri de locuitori a comunei se 
trăgeau spre oraş. Depopularea satului Stejaru era tot mai evidentă. În zilele de 
5-12 ianuarie 1977 s-a desfăşurat recensământul populaŃiei, locuinŃelor şi 
animalelor. În logica evoluŃiei ultimilor ani, faŃă de recensământul din 1966, 43 
gospodării au dispărut prin părăsirea comunei şi urmarea deceselor, după care 
au rămas numai locuinŃele fără căutare. 
        Să amintim că în intervalul 1976-1977 s-au dat în folosinŃă în Saraiu reŃeaua 
de canalizare şi blocul cu 16 apartamente şi s-a amenajat digul de protecŃie 
împotriva inundaŃiilor. 
        Constanta anului 1978 în preocupările Consiliului popular a fost sarcinile 
pe linie de agricultură ce reveneau săptămânal în biroul executiv, fără îndoială 
din dispoziŃii superioare. Tot aşa, începând din luna octombrie 1978, mai mult 
de un an, la fiecare întâlnire a biroului executiv era obligatoriu a se lua în 
discuŃie modul de îndeplinire a Legii nr. 1/1978 privind rezolvarea scrisorilor, 
propunerilor şi sesizărilor oamenilor muncii. Intrând în anii 1980, apare tot mai 
evidentă nerăbdarea autorităŃilor de a aservi sectorul particular din zonele 
rurale. Programul privind autoconducerea şi autoaprovizionarea populaŃiei cu 
produse agroalimentare şi bunuri industriale fusese trasat prin Legea 13/1980 şi 
Decretele 313 şi 410/1981. Aceasta însemna maximizarea cantităŃilor de produse 
provenind din gospodăriile populaŃiei şi raŃionalizarea prin cartelare a 
produselor de primă necesitate, ca ulei, zahăr ş.a. 
        În cooperativele agricole colective nu se reuşeşte mobilizarea forŃei de 
muncă, oricum insuficientă. Sunt veşnice probleme de organizare. Se produc 
sustrageri de produse agricole şi distrugeri de recoltă. Sunt antrenaŃi la muncile 
agricole oameni ai muncii din unităŃi neagricole şi elevi. Sunt aduşi la muncă 
lucrători din alte judeŃe. Din intravilanul comunei se disponibilizează 343 ha 
teren pentru agricultură. Şi suprafaŃa de păşuni a proprietarilor individuali a 
fost ciuntită. În şedinŃe revine tot mai des tema contractării produselor agricole 
şi mărirea participării la fondul de stat. Se cere tot mai mult şi se lasă oamenilor 
minimum de subzistenŃă. Să nu fie criză? În grădiniŃele comunei copiii sunt 
hrăniŃi cu cartofi, fasole şi paste făinoase, fără carne. 
        Ceva nu se potrivea. În documentele oficiale totul arăta superb. SuprafaŃa 
agricolă a comunei a crescut în doi ani (1987-1989) cu peste 400 ha, iar suprafaŃa 

                                                           
138 Ibidem, Şedinţa biroului executiv al Consiliului popular din 19 martie 1976, dosar 25/P/1973. 
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arabilă cu mai mult de 1.100 ha. Se irigau 10.000 ha, adică 88% din totalul 
suprafaŃei arabile a comunei. În ciuda problemelor organizatorice, cu forŃa de 
muncă şi de climă, producŃia agricolă din 1989 a fost cea mai mare din istoria 
unităŃilor agricole. Suna frumos. Dar nu a folosit. Firul istoriei s-a rupt în 
decembrie 1989. 
        Am văzut la televizor „revoluŃia în direct”, singura violentă din Ńările 
Europei de Est, având pe fundal mult popor servind drept decor. Unii au 
câştigat şi au rămas în fotolii, iar poporul a mers acasă, respirând aerul libertăŃii. 
Câştigătorii au oferit poporului circ, împuşcându-l pe Ceauşescu în prima zi de 
Crăciun, din motive doar de ei ştiute, în urma unei parodii de proces. 
        Cooperativele agricole din comună s-au desfiinŃat în anul 1991. Cu 
pământul retrocedat cu Legea nr. 18/1991, foştii cooperatori din Saraiu s-au 
constituit în două societăŃi agricole. S.C. Orizont, condusă de Virgil Păcuraru, 
desfiinŃată după circa doi ani şi S.C. Sara, condusă de Georgeta Papuc şi Vintilă 
Nicolae, care a rezistat până în 2003. Micii proprietari din Dulgheru şi-au 
adunat terenurile într-o societate condusă de Gheorghe Balaban, care 
funcŃionează. În vreme ce posesorii de suprafeŃe  mici de teren au ales să-şi 
lucreze singuri pământul, s-au conturat o seamă de mari proprietari de teren 
agricol şi de turme de oi.  
        S.C. AGRO Group International deŃine în comună în jur de 2.500 ha teren 
arabil, Şufană Constantin circa 500 ha, familia Oprişiu 400 ha. Crescători de oi 
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sunt fraŃii Toma, Constantin şi Petru Oprişiu cu 2.500 oi la Stejaru, Şendrescu 
Traian la Saraiu cu circa 1.000 oi şi Halep Tănase şi Enache Panait la Dulgheru 
cu 1.000 oi. Aceştia din urmă au şi un centru de colectare a laptelui şi, cred eu, 
nu e departe timpul când se va reface căşeria comunei Saraiu.  
        Comuna Saraiu a fost una din primele localităŃi din judeŃ care au accesat 
fonduri SAPARD139. Prin acest program au fost pietruiŃi 12,6 km de drumuri 
comunale, respectiv 6,4 km în Saraiu şi 6,2 km în Dulgheru. Programul a 
finanŃat 80% din costul lucrării, care a fost recepŃionată pe data de 20 octombrie 
2004. Din acest an, 2004, în Saraiu funcŃionează şi o şcoală de arte şi meserii, cu 
specialitatea mecanici agricoli.140 
        Să mai amintim ultima inundaŃie devastatoare care a lovit Saraiul. În data 
de 3 iulie 2005, ca urmare a ploii torenŃiale produse în bazinul râului Topolog, 
în amonte de Saraiu, s-au înregistrat 131 l/m2, din care 113 l/m2 în intervalul 
6.00-9.00 dimineaŃa. Viitura a afectat digul de apărare împotriva inundaŃiilor. 
Nivelul apei a depăşit cu 202 cm cota de pericol. Digul amplasat pe malul stâng 
al râului a fost construit în 1975. Ca urmare a debitului înregistrat, digul a fost 
deversat cu 50-60 cm, pe o lungime de 400 m, timp de trei ore. La capătul din 
amonte al digului s-a produs o breşă de 30-40 m. Dimensiunea inundaŃiei a fost 
accentuată de şoseaua ce străbate satul, a cărei înălŃime nu a permis retragerea 
rapidă a apei deversate. Pagubele suferite de comună, fără precedent, au fost 
următoarele: 

- 13 case dărâmate; 
- 18 case avariate; 
- patru poduri şi două podeŃe afectate; 
-  şcoala nouă inundată. 

        În urma unor expertize tehnice, Primăria a hotărât să reconstruiască 24 de 
case, pe un teren alocat la ieşirea din sat spre Dulgheru, pe o coastă ferită de 
pericolul altor inundaŃii. Casele au fost gata în toamna anului 2006, cu ajutorul 
Prefecturii, al Consiliului judeŃean şi al Guvernului.141 

        În vara anului 2007, comuna a fost din nou lovită de o secetă puternică. În 
prag de iarnă, oamenii nu aveau furaje pentru animale, „îşi lăsau animalele să 
iasă din curte, să nu le vadă cum mor”. Unii săteni au folosit ajutorul de 
încălzire pentru a cumpăra furaje.142 
 

        În întreaga existenŃă cunoscută a Saraiului, două rele l-au lovit preriodic: 

                                                           
139 Program Special de Pre-aderare pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (Special Accession Programme 
for Agriculture and Rural Development), stabilit în 1999 de Consiliul Uniunii Europene pentru ajustarea 
sectoarelor agricole şi zonelor rurale. 
140 Cerasela Arsinte, La Saraiu au fost finalizate lucrările de pietruire a drumurilor comunale, Ziua de 
Constanţa din oct. 2004, p. 1. 
141 Cosmin Zaporojan, Inundaţiile au îngropat Saraiu în datorii şi greutăţi, Cuget Liber din 24 oct. 2006, p. 
2. 
142 Ada Codău, Seceta din vară i-a adus pe ţărani la limita subzistenţei, Cuget Liber din 18 dec. 2007, p. 2 
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seceta şi inundaŃiile. De secetă părea că am scăpat după 1975, când sistemele de 
irigaŃii Dăeni-Gârliciu şi Hârşova ajunseseră în zona noastră. Din păcate, după 
1990 unităŃile agricole mari s-au fărâmiŃat şi au dispărut, iar micii proprietari 
agricoli nu au mai putut susŃine sistemul. Sunt semne că factorii de decizie iau 
în calcul reconsiderarea irigaŃiilor şi eu sunt optimist. În ce priveşte riscul de 
inundaŃii, s-au făcut unele lucruri şi numai lipsa de bani a blocat lucrările. 
AdministraŃia bazinală a apelor Dobrogea Litoral a proiectat regularizarea 
cursului râului Topolog pe o lungime totală de 3,25 km de albie şi construirea a 
două poduri, investiŃie realizată în proporŃie de 90%. În intervalul 2003-2012 a 
fost reconstruit podul din centrul Saraiului şi au fost regularizate trei tronsoane 
de albie, în lungime totală de 2,223 km, în aval de pod. Malurile au fost 
consolidate cu gabioane, nişte cuşti de plasă umplute cu piatră. După ce se vor 
găsi bani, se va relua lucrarea, în următoarea ordine: 
- racordarea şi recepŃia celor trei porŃiuni executate din aval de pod; 
- lărgirea şi consolidarea albiei pe o porŃiune de 920 m în amonte de pod; 
- construirea unui pod şi regularizarea cursului pe o lungime de 50 m în dreptul 
satului Stejaru.143  
        Am motive să cred că satul şi comuna Saraiu au viitor. 
        Căutând o formulă de încheiere, mi-am amintit o vorbă rostită recent de un 
cunoscut istoric dobrogean. Spunând că are în bibliotecă 35 de monografii şi că 
a citit şi mai multe, profesorul Gheorghe Dumitraşcu, căci la dânsul m-am 
gândit, s-a întrebat retoric: „Nu ştiu de ce mai toate monografiile sfârşesc la anii 
‘50.” Nu se cade să comentez spusa specialistului, dar mă opresc pentru a nu mă 
îndepărta prea mult de la regulă. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
143 Informaţiile ne-au fost furnizate de doamna Violeta Burnaz din serviciul Investiţii al Direcţiei bazinale a 
apelor Dobrogea Litoral. 
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CAPITOLUL III 
 
 
 

POPULAłIE ŞI DEMOGRAFIE 
 
 

Cei mai vechi locuitori 

 
        Aşa cum am arătat în partea istorică a lucrării de faŃă, în timpul stăpânirii 
otomane a Dobrogei, satul Saraiu a fost populat cu tătari. Saraiul Nou (Eni 
Saray) avea populaŃie mixtă, tătărească şi turcă, aşa cum i-au găsit primii 
colonişti români la mijlocul secolului al XIX-lea. Punctul de cotitură a fost 
Războiul de IndependenŃă şi alipirea provinciei la România, când populaŃia 
musulmană a fost practic înlocuită cu români. A rămas în Saraiu şi Stejaru, până 
în jurul anului 1920, un mic procent de turco-tătari. Dulgheru, după ce a fost 
populat de transilvăneni pe la 18601, a avut numai populaŃie românească. 
 

EvoluŃia numerică a populaŃiei; statistică 
 

       În 1896, populaŃia comunei Saraiu (satele Balgiu, Carapelit, Stejaru şi 
Dulgheru)2, indicată de Grigore Dănescu în DicŃionarul geografic, statistic, 
economic şi istoric al judeŃului ConstanŃa, era de 2.249 de suflete. Pe fiecare sat 
în parte, autorul a numărat: 35 familii cu 161 locuitori în Balgiu, 65 familii cu 298 
locuitori în Carapelit, 140 familii cu 737 locuitori în Dulgheru şi 200 familii cu 
1.070 locuitori în Saraiu. Pe total comună erau 440 case şi 3.266 locuitori.3 
        În anul 1902 cele patru sate numărau, conform recensământului general, 
2.414 locuitori. Structura populaŃiei, pe naŃionalităŃi, era următoarea4: 
  

 români turci/tătari germani Ńigani TOTAL 
Balgiu 147 - - - 147 
Carapelit 275 63 - - 338 
Dulgheru 792 - - 7 799 
Saraiu 1.029 72 9 12 1.130 

                                                           
1 Cpt. M. D. Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti 1904, p. 644. 
2 În această formulă vor rămâne satele până în anul 1898. 
3 Grigore Dănescu, Dicţionar geografic, statistic, economic şi istoric al judeţului Constanţa, Ed. Atelierele 
Grafice I.V. Socecu, Bucureşti 1897, p. 44, 420, 526, 664-665. 
4 Situaţia generală a judeţului Constanţa la începutul anului 1903, expunere prezentată Consiliului judeţean 

de către Scarlat C. Varnav, prefectul judeţului, Ed. Tipogr. „Aurora Fraţii Grigoriu”, Constanţa, 1904, p. 8. 
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TOTAL 2.243 135 9 19 2.414 
  

       Creşterea populaŃiei a fost susŃinută până în 1916, datorită sporului natural 
şi afluxului de populaŃie românească. 
        În anul 1920, populaŃia comunei (Saraiu + Balgiu) era de 1.280 locuitori, din 
care 225 capi de familie. Supuşi străini erau doi.5 
        Din expunerea prefectului N.T. Negulescu privind situaŃia judeŃului 
ConstanŃa în anii 1916 şi 1922, putem aprecia, comparativ, componentele etnice 
ale satelor noastre6: 
 

 Anul Balgiu Carapelit Dulgheru Saraiu TOTAL 

români 
1916 229 311 1228 1621 3389 

1922 151 286 1034 1138 2609 
turci / 
tătari 

1916 - 88 4 52 144 
1922 - - 3 12 15 

Ńigani 
1916 - - - 63 63 

1922 - - - - - 

sârbi 
1916 - - - 2 2 

1922 - - - - - 

bulgari 
1916 - - - - - 

1922 - - - 1 1 

TOTAL 
1916 229 399 1232 1738 3598 

1922 151 286 1037 1151 2625 
  

      Prima concluzie este că populaŃia celor patru sate a atins un vârf în anul 
1916. Depopularea satelor din cauza războiului este cu atât mai evidentă. 
Acelaşi raport menŃionează 735 de case în anul 1916, din care 45 Balgiu, 111 
Carapelit şi 265 Dulgheru şi 314 Saraiu; faŃă de 570 în anul 1922, din care 36 
Balgiu, 76 Carapelit, 208 Dulgheru şi 250 Saraiu.   
        Poate că este de interes să dăm o statistică germană întocmită la 15 
februarie 19187, unde se vede cum s-a înjumătăŃit populaŃia celor patru sate în 
timpul ocupaŃiei germano-bulgare din 1916-1918: 
 

 români turci germani bulgari diverşi total 
Balgiu  118 - - - - 118 
Carapelit 208 14 - - - 222 
Dulgheru 744 - 1 - 14 759 
Saraiu 679 - - 3 20 702 

 

                                                           
5 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, P.V. din 11 oct. 1920, Registrul de inspecţii administrative pe anii 1920-
1928. 
6 Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922/23, expunere prezentată Consiliului judeţean de către prefectul 

N.T. Negulescu, Ed. Tipografia „Victoria”, Constanţa, 1924, p. 233-234 şi 255-256, p. 233-234 şi 255-256. 
7 Constantin Brătescu, Două statistici germane în Dobrogea, apud Arhiva Dobrogei, vol. II, nr. 1, ianuarie-
aprilie 1919, p. 70. 
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        Recensământul din anul 1930 a găsit populaŃia satelor noastre după cum 
urmează:8 
 

Comuna Saraiu români ruşi sârbi bulgari evrei turci 
Albina  148 - - - - - 
Saraiu 1.187 2 1 1 2 12 
Total 1.335      

 
Com. Dulgheru români ruşi  sârbi bulgari germani găgăuzi 
Dulgheru 1.113 - - - - - 
Stejaru  415 3 1 5 1 1 
Total 1.539      

 

        În anul 1931 Primăria comunei Saraiu dădea următoarea statistică 
demografică9: 1.383 locuitori, din care:  
 

 români turci/tătari bulgari sârbi TOTAL 
Saraiu 1.225 12 1 1 1.239 
Albina 144 - - - 144 
TOTAL 1.369 12 1 1 1.383 

 

       Raportul statistic al prefectului către Institutul demografic al României din 
19 martie 1938 prezenta următoarea situaŃie demografică pentru anul 193710: 
 

 români turci/tătari 
Comuna Saraiu 1725 10 
Comuna Dulgheru 1883 - 

 

        În dosarul nr. 4/193811, la pagina 121, găsim recapitularea situaŃiei 
demografice a comunei Saraiu în anii 1932-1937: 
    

Anul Naşteri Decese Excedent 
1932 61 38 23 
1933 74 19 55 
1934 62 29 33 
1935 59 24 35 
1936 68 28 40 
1937 56 33 23 

 

        În anul 1937 s-au inregistrat în comuna Dulgheru 78 naşteri şi 36 decedaŃi 
(+52), un spor natural foarte bun, înregistrat în tot deceniul ’30. 

                                                           
8 Recensământul general al populaţiei României din 29 decembrie 1930, vol. II, Ed. Monitorul Oficial, 
Bucureşti, 1938, p. 142  
9 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 1c/1931. 
10 SJCAN, Fond 73/Prefectură, dosar 56/1938. 
11 Arhiva Primăriei comunei Saraiu. 
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        În ciuda sporului natural deosebit, populaŃia comunelor noastre nu a 
crescut cum ar fi fost de aşteptat. Aşa cum arătam şi în altă parte12, după Primul 
Război Mondial satele nu au mai atins nivelul de dezvoltare dinainte. Unii 
locuitori s-au adaptat mai uşor şi au reuşit să cumpere pământ, distanŃându-se 
în fruntaşi ai satului. AlŃii şi-au vândut avutul şi au luat drumul oraşului, în 
căutarea unui trai mai sigur, cu venit fix. DestinaŃiile obişnuite erau ConstanŃa, 
Mangalia, Medgidia, Călăraşi. O statistică a Primăriei comunei Saraiu ne dă o 
idee despre raportul dintre numărul cetăŃenilor veniŃi în comună şi al celor ce 
au migrat la oraş între anii 1931 şi 193713: 
 

Anul SosiŃi în comună PlecaŃi din comună 
1931 - 6 
1932 - 5 
1933 1 2 
1934 - 14 
1935 - 7 
1936 8 6 
1937 6 11 
Total 15 51 

 

        PopulaŃia comunelor la 1 ianuarie 1939:14 
 

  Total din care  
Comuna Saraiu 1431 728 B + 703 F 
Comuna Dulgheru 1204 599 B + 605 F 

 

        In timp ce populaŃia Dulgherului era 100% românească, Saraiu număra un 
etnic bulgar şi un sârb. 
        Datele recensământului din 6 aprilie 1941 au fost publicate în Indicatorul 
localităŃilor din România15: 
 

Satul Clădiri PopulaŃia 
1941 1939 

Albina 39 167 148 
Saraiu 284 1.380 1.210 
Dulgheru 258 1.218 1.113 
Stejaru 98 464 426 

 

         În anul 1963 populaŃia satului Saraiu se ridica la numărul de 399 familii, cu 
1.293 suflete. 
        La data de 15 martie 1966 aveam următoarea situaŃie demografică:16 

                                                           
12 Cap. II, Comuna Saraiu între cele două războaie mondiale. 
13 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 4/1938, p. 93-95. 
14 Ibidem, dosar 17/1939 
15 Op. Cit., Imprimeria Institutului Statistic, 1943, p. 214, 218, 223-224. 
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 Total din care  
Comuna Saraiu 1.925 964 B + 961 F 
Saraiu 1.198 602 B + 596 F 
MioriŃa 581 284 B + 297 F 
Albina 146 78 B + 68 F 
 Total din care  
Comuna Dulgheru 1.280 642 B + 638 F 
Dulgheru 933 471 B + 462 F 
Stejaru 347 171 B + 176 F 

 

        EvoluŃia numărului de gospodării în satele Albina şi Stejaru17: 
 

 1965 1968 1970 1975 
Albina 44 38 20 4 
Stejaru 96 81 79 75 

 

        PopulaŃia comunei Saraiu, la 1 iulie 1970, era de 2.653 locuitori (1.313 
bărbaŃi şi 1.340 femei). Pe sate, la recensământul din 1966, populaŃia era 
repartizată astfel: Saraiu 45,7%, Albina 5,6%, Dulgheru 35,5% şi Stejaru 13,2%.18 
        Recensământul din 1992 arată următoarea situaŃie:19 
        Din totalul de 1.463 locuitori, erau 723 de sex bărbătesc şi 740 de sex 
femeiesc. 1.454 din total erau români, 6 Ńigani şi 3 lipoveni. După religie, erau 
1.442 ortodocşi şi 21 romano-catolici.  
        După studii, erau 14 absolvenŃi ai instituŃiilor de învăŃământ superior, 6 cu 
studii postliceale, 71 cu liceul, 131 cu şcoli profesionale sau de ucenici, 381 cu 
şcoala generală şi treapta I de liceu şi 505 cu şcoala primară. 
        PopulaŃia inactivă (fără venituri): 732, inclusiv elevi şi studenŃi. 
        La aceeaşi dată se aflau în comună 498 clădiri, din care 484 gospodării ale 
populaŃiei: 306 în Saraiu, 174 în Dulgheru şi 18 în Stejaru. În medie, reveneau 
3,02 persoane per gospodărie, din care 1,51 active.  
        Cifrele DirecŃiei JudeŃene de Statistică ConstanŃa20 arată trendul 
descrescător al populaŃiei comunei, după recensămintele din anii 1966, 1977, 
1992 si 2002: 
 

Anul 1966 1977 1992 2002 
Comuna Saraiu 2624 1867 1463 1483 

Albina 148 - - - 
Saraiu 1198 1083 892 853 

                                                                                                                                                             
16 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 15 martie 1966, vol. I, Direcţia Centrală de Statistică, 1968, 
p. 29-30.  
17 Caietul statistic al comunei Saraiu. 
18 Comitetul judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă, Localităţile judeţului Constanţa, 1972, p. 193. 
19 Recensământul populaţiei şi locuinţelor din 7 ianuarie 1992, Judeţul Constanţa, Direcţia Judeţeană de 
Statistică, Constanţa, 1994, p. 10, 48, 166 şi 182. 
20 Anuarul statistic al judeţului Constanţa, 2009, online, p. 14. 
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Dulgheru 933 662 531 587 
Stejaru 347 122 40 43 

 

        Tot DirecŃia JudeŃeană de Statistică ConstanŃa afişează online tabloul 
demografic al comunei Saraiu în intervalul 1992-200821: 
 

Anul 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
PopulaŃia comunei 1435 1365 1384 1371 1376 1338 
Din care femei 714 687 695 695 703 688 
NăscuŃi vii 22 14 22 26 21 19 
DecedaŃi 26 29 26 31 28 26 
SosiŃi în comună 26 13 46 35 32 26 
PlecaŃi din comună 76 34 30 28 33 42 
SalariaŃi 357 461 335 269 213 152 

 
Anul 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
PopulaŃia comunei 1337 1315 1315 1300 1418 1435 
Din care femei 683 669 666 653 697 694 
NăscuŃi vii 27 18 21 15 14 14 
DecedaŃi 22 24 34 18 24 19 
SosiŃi în comună 13 24 20 34 36 34 
PlecaŃi din comună 32 30 15 35 15 15 
SalariaŃi 169 128 102 98 81 110 

 
Anul 2004 2005 2006 2007 2008 
PopulaŃia comunei 1433 1423 1410 1394 1383 
Din care femei 699 689 687 680 672 
NăscuŃi vii 13 15 14 15 14 
DecedaŃi 19 23 25 22 19 
SosiŃi în comună 27 24 18 25 20 
PlecaŃi din comună 32 32 24 35 29 
SalariaŃi 98 95 93 96 111 
Căsătorii 6 12 2 14 8 

 

        Constatăm că populaŃia comunei Saraiu s-a stabilizat in anii din urmă, la un 
nivel scăzut, după două salturi în jos în jurul anului 1970 şi imediat după 1989. 
Este foarte mare numărul persoanelor care pleacă şi al celor care se stabilesc în 
comună, cu un oarecare avans al celor care pleacă definitiv. Numărul 
decedaŃilor îl depăşeşte, de regulă, pe cel al nou născuŃilor. Observăm că 
natalitatea este de trei ori mai mică decât în perioada interbelică. După cum 
scade progresiv numărul salariaŃilor, se vede clar ca populaŃia satelor 
îmbătrâneşte.  

                                                           
21 Direcţia Judeţeană de Statistică Constanţa: date statistice 1992-1997 Saraiu; date statistice 1998-2003 

Saraiu; date statistice 2004-2008, online 
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        În jurul anului 1970 satul Albina s-a stins ca o lampă fără gaz, iar hotărârea 
autorităŃilor din anul 1977 de desfiinŃare a localităŃii a fost mai mult o 
recunoaştere a stării de fapt. Albina/Balgiu n-a mai urcat peste 150 locuitori 
după Primul Război Mondial, situându-se tot timpul sub masa critică a unui 
număr minim de populaŃie. Observăm mai departe că şi populaŃia satului 
Stejaru a scăzut drastic începând cu a doua parte a anilor ’60. Ultima lovitură 
primită de locuitorii satului Stejaru a fost alipirea C.A.P. la unitatea similară din 
Dulgheru. În anul 2008 mai trăiau în Stejaru 32 persoane în 12 gospodării, 
majoritatea bătrâni.22 
 

 
Unde sunt nepoŃii noştri? 

 

        Ajungem la anul 2010, când mai găsim în comuna Saraiu 1339 locuitori23, 
iar în urma recensământului din octombrie 2011, numai 1.233 de suflete. 
DirecŃia JudeŃeană de Statistică ConstanŃa a afişat pe internet rezultatele 
ultimului recensământ, care sunt departe de a fi liniştitoare. Din cele 1.233 
persoane ce se declară populaŃie stabilă (621 de sex masculin şi 612 feminin), 
doar 1.176 au fost prezente la domiciliu la data recensământului. La un total de 
449 de gospodării pe întreaga comună revine o medie de 2,75 persoane pe 

                                                           
22 Constantin Grosu, Monografia satului Carapelit (Stejaru), Ed. Nautica, Constanţa, 2009, p. 42. 
23 Anuarul Statistic al judeţului Constanţa, 2011, p. 36, online. 
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gospodărie. Din 525 de locuinŃe convenŃionale, 503 sunt alimentate cu energie 
electrică (95,8%), 141 au alimentare cu apă (26,9%), 114 au instalaŃie de 
canalizare în locuinŃă (21,7%), 105 au baie în locuinŃă (20,0%) şi 31 de locuinŃe 
dispun de încălzire centrală (5,9%).24  
 

Sănătatea 
 

        Înainte de Primul Război Mondial, funcŃiona în Saraiu o infirmerie cu un 
agent sanitar. La anumite intervale, de obicei lunar, trecea în inspecŃie medicul 
de plasă. Au fost ani când anghina şi scarlatina au dus în mormânt zeci de copii 
şi tineret. În lunile de vară, diareea şi dizenteria la copii nu aveau capăt. După 
1919, s-a stabilit în Saraiu circumscripŃie sanitară. Medicul care şi-a dus munca 
în această circumscripŃie, mai mult de trei ani, a fost Estera Wolman. Au mai 
trecut pe aici următorii medici: I. Dascălu, M. Stoenescu, M. Minciu, Ion Purec, 
Virgil Dumitrescu, Ion Ghenov, Ovidiu Simoneti. Sediul dispensarului era o 
casă închiriată: două camere pe sală, unde locuia şi medicul.25 Prin anii ’30 a 
activat un agent sanitar, foarte cunoscut, domnul Enache şi a mai fost un agent 
sanitar Purice. 
        Bolile care bântuiau mai mult sau mai puŃin periodic erau: paludismul sau 
frigurile de baltă, tusea convulsivă, rujeola, scabia, dizenteria, tifosul 
exantematic în timpul Primului Război Mondial. Paludismul era favorizat de 
apropierea Dunării şi a apelor stătătoare, dar şi de gropile pentru chirpici 
neastupate. Imediat după război au avut o oarecare incidenŃă bolile sociale 
(sifilisul). Destul de des apărea antraxul (dalacul). În perioada interbelică făceau 
ravagii anghina difterică şi tuberculoza, mai mult la copii; şi tusea convulsivă 
era o boală periculoasă la copii. Se murea mult la naştere. În preajma celui de-al 
Doilea Război Mondial, speranŃa de viaŃă la nou născuŃi era de 50%. 
        Poate nu întâmplător, când vine vorba de sănătate, învăŃătorul Constantin 
Gh. Tudoran aminteşte imediat de modul de hrănire al sătenilor. Orice 
gospodar tăia porc de Crăciun. Pregăteau muşchi la cuptor, cârnaŃi sau slănină 
la tigaie, sarmale, varză cu carne. Cu toate că familiile erau numeroase, 
consumat cu chibzuinŃă şi Ńinând post miercurea şi vinerea, porcul ajungea  
până la Lăsata Secului (sfârşitul lui februarie). După care urmau cele şapte 
săptămâni de post aspru. Ce mânca omul în post? Fasole, gătită în multe feluri 
(ciorbă dulce sau acră, scăzută, făcăluită sau sleită), cartofi, varză acră, zeamă de 
varză, murături. Mesele de post erau imbogăŃite cu măsline, pilaf de orez – cu 
apă – îndulcit cu zahăr, halva, sarmale de post ş.a. În Postul mare, se mânca 
peşte doar de Blagoveştenie şi de Florii, proaspăt sau sărat. Peste an, mâncau 
legume şi zarzavaturi, mai ales că Ńineau toate posturile; lapte şi derivatele lui, 
ouă, carne de pasăre, de oaie şi, foarte rar, de vită. Şi, tot timpul, mămăliga era 

                                                           
24 Direcţia Judeţeană de Statistică, Rezultatele preliminare ale recensământului din octombrie 2011, online. 
25 Insemnările înv. C-tin Gh. Tudoran. 
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la putere. Mămăligă acasă, mămăligă în traistă, la câmp, la drum sau după oi. 
Din târhatul de pe măgar, nu lipseau un fund de sac de mălai, ceaunul cu 
crăcanele şi bota cu apă. Dar nu întotdeauna s-au găsit toate acestea, după cum 
vedem în următoarea istorioară. 
        Într-o zi de primăvară, vecini cu tarlalele, N.V. şi I.T. erau la arat. Când au 
dejugat de amiază, după ce a dat vitelor o mână de nutreŃ şi a îmbucat şi el ceva, I.T. s-a 
dus la vecin. Omul se aşezase la masă, lângă roata căruŃei. „Poftă mare, nene Nicolae!” 
„MulŃumesc, Ionică, hai de mănâncă!” „Am mâncat, mulŃumesc.” „Este bună puŃină 
sărătură. Am fost ieri la Casimcea şi am cumpărat două kilograme de ceapă. Acolo se 
vinde cu un leu kilogramul. La noi cu 1,50 lei.” Avea aşezate pe ştergar mămăligă, o 
ceapă spartă şi sare. Era în postul mare, dar şi în primul an după războiul din 1916-
1918. 
        Şi alta, tot legată de post.  
        I.O. povestea despre un necaz al lui. Anul trecut fusese iarna dulce. Erau zile cînd 
se putea ara. Într-o zi, între Anul Nou şi Bobotează, pregătesc plugul, înjug şi pornesc 
la arat. Treceam prin centru. Deşi de dimineaŃă, cârciumile se deschiseseră. Pleşcagiii – 
după aldămaş – se prezentaseră la datorie. Era zi de târg. „Unde te duci, mă? Nu vezi că 
plouă?”, strigă I.C. din uşa cârciumii. Se lăsase ceaŃa. „Merge, merge, că am cârnaŃi în 
traistă” îi răspund eu. Şi mă gândeam că odată-n viaŃă, o să mânc cârnaŃi la câmp. 
După ce ajung pe tarla şi duc vreo trei brazde, opresc să îmbuc ceva. Iau traista, dau 
puŃin sub coastă, la adăpost de vânt şi o dezleg. Când se desface la gură, o ceapă scapă şi 

o ia la vale. Întind mâna după ea şi gândesc: 
„Las’ că-i bună cu slănină, ştie nevasta că-mi 
place slănina cu ceapă.” Caut în traistă, o 
întorc pe dos – ceapă, sare şi pâine. Era 
miercuri! Am tras un gât de apă şi, mână! 
Am mâncat pâine goală pe lângă boi.26         
        Fără să fac pledoarie pentru post, 
pot să afirm că la noi în sat nu existau 
persoane obeze. Până şi femeile bătrâne 
erau mai degrabă slabe. Sedentarismul 
nu era cunoscut. Nu era lucru de mirare 
că femeia însărcinată mergea la munca 
câmpului până cu o zi-două înainte de 
soroc. Cu lipsa cronică de asistenŃă 
medicală, cine avea zile trăia. Te scăpa 
credinŃa în Dumnezeu, spuneau ei. 
Bunicul meu matern povestea cu 
mândrie că a fost la medic o singură dată 
în viaŃă. A trăit 87 de ani. Celălalt bunic 
nu a ajuns la spital niciodată. Fiind la 

                                                           
26 Insemnările înv. Constantin Gh. Tudoran. 

“Babă” din Saraiu 
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câmp, către sfârşitul lui august, l-au luat dureri abdominale mari, încât a trebuit 
sa fie lăsat acasă două zile. Atât a mai trăit, deşi avea doar 53 de ani. După 
simptome, a fost o septicemie, produsă de apendicele inflamat. Familia a ales că 
e mai urgent să continue munca pe câmp decât să ducă bolnavul la doctor la 
Hârşova. Au fost cazuri cu adevărat tragice, ca acela întâmplat în familia N. 
Silivestru din Albina. În seara zilei de 4 mai 1928, venind de la câmp, soŃul a 
găsit femeia, Safta, căzută lângă pat. De multă vreme zăcea grav bolnavă, dar 
omul nu avea nici timp, nici bani să meargă cu ea la doctor. Şi-a întrebat soŃia ce 
a luat şi ea a spus că a luat nişte hapuri ca să se îndrepteze. Omul a insistat şi 
femeia a zis că a făcut nişte cocoloaşe din făină şi lapte de alior şi a inghiŃit vreo 
douăzeci. Toată noaptea a vărsat şi abia a doua zi, pe la zece, şi-a dat duhul. 
Sinucidere. Singură cu boala, femeia nu a găsit altă soluŃie.27 
        În sat nu a fost baie publică. Fiecare familie făcea baie în casă, în condiŃii 
rudimentare. Veneau vara rudari de la Ciucurova cu albii de lemn pentru spălat 
rufe. Aceleaşi albii erau folosite şi pentru baia corporală. 
         În vara anului 1949 s-a pus temelia unei clădiri destinate dispensarului, cu 
zid de cărămidă şi acoperişul din Ńiglă. Noul dispensar a fost dat în folosinŃă în 
toamna anului 1950, dotat cu cele necesare. Cheltuielile au fost suportate de   

 
Dispensarul medical din Saraiu 

 

                                                           
27 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 2/1928. 
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Ministerul SănătăŃii. Locuitorii Saraiului şi din satele învecinate au contribuit cu 
muncă în natură: au cărat piatră, nisip, var, apă, Ńiglă, cărămidă ş.a. Dispensarul 
a fost prevăzut cu doi medici, din care unul de copii, felcer, soră de ocrotire şi 
moaşă.  
        De pe la sfârşitul anilor 1940 a activat în Saraiu, ca moaşă comunală, timp 
de aproape 40 de ani, Anişoara Taflan (Flaut). Lumea o ştia de “moşica”, târziu 
am aflat numele ei adevărat. De statură mică (sub 1,60 m), simpatică şi de o 
mare disponibilitate. Era un adevărat personaj, extrem de utilă, prezentă 
oriunde era chemată. Avea cunoştinŃe temeinice şi practică îndelungată în 
obstetrică, dar şi în medicină generală. A vindecat mulŃi oameni, începând cu 
propriul soŃ, GhiŃă Flaut. Când femeia însărcinată simŃea că-i vine vremea să 
nască, trimitea o vecină după “moşica” şi nu avea teamă. Atunci femeile năşteau 
natural, la început acasă, mult mai târziu la casa de naşteri. 
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CAPITOLUL IV 
 
 
 

ADMINISTRAłIE ŞI ECONOMIE 
 

      Cetatea propăşeşte prin iscusinŃa celor care o conduc. 
                                                                                 (Cartea înŃelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, 10, 2-3) 

 
 

Organizarea administrativ-teritorială 
 
        Din punct de vedere administrativ, până în anul 1877, teritoriul judeŃului 
făcea parte din sangeacul Tulcea, împărŃit şi el în subdiviziuni numite cazale sau 
caimacamlâcuri, conduse de caimacami numiŃi de guvernul turc. Comunele, 
constituite din orice „aglomeraŃie de case”, erau administrate de ciorbagii (juraŃi), 
aleşi de săteni sub presedinŃia unui muhtar (primar). 
        După 23 noiembrie 1878, dată la care Dobrogea a fost integrată în România, 
provincia a avut o nouă organizare. Conform regulamentului pentru împărŃirea 
şi organizarea administrativă din noiembrie 1878, fostul sangeac Tulcea era 
împărŃit în trei judeŃe, Tulcea, ConstanŃa şi Silistra Nouă, ultimul cu reşedinŃa în 
comuna rurală Rasova. 
        În componenŃa judeŃului ConstanŃa intrau ca plăşi fostele cazale Hârşova, 
ConstanŃa şi Mangalia. În anul următor, ca urmare a desfiinŃării judeŃului 
Silistra Nouă, s-au adăugat plăşile Medgidia şi Silistra Nouă, ultima cu sediul la 
Ostrov. Aşadar, începând cu anul 1879, judeŃul ConstanŃa era format din 5 plăşi, 
5 comune urbane, 104 rurale şi 51 sate şi cătune. 
        În fruntea administraŃiei judeŃene a fost numit un prefect ca reprezentant al 
guvernului, care răspundea de ordinea publică, garanta proprietatea şi averea, 
onoarea şi libertatea cetăŃenilor, ocrotea drepturile şi libertăŃile cultelor. 
Prefectul numea primarii comunelor rurale şi urbane din rândul consilierilor 
aleşi, dizolva consiliile comunale, revoca primarii, conducea poliŃia.  
        În baza legii din 1880 se infiinŃează Consiliul judeŃean. În august 1880 au 
loc primele alegeri ale consiliilor comunale. Am văzut în alt capitol (II) 
componenŃa primului consiliu comunal. După NiŃă Boldea, între 1881 şi 1898, 
au fost primari ai comunei Saraiu următorii: Vasile Sandu, Radu Braşoveanu, 
Dumitru Posea, Dumitru Sandu, Nicolae Domnescu, Năstase Constandache, 
Constantin Neagu şi IoniŃă Dumitrache, toŃi fără partid.  
        Până la Marele Război au fost următorii primari: 
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 1898-1904 – Ion Braşoveanu, liberal 
 1904-1910 – Petre Topoleanu şi Barbu Dumitrache, conservatori 
          1910 – Ion R. Braşoveanu, liberal 
 1910-1911 – Petre Topoleanu şi Barbu Dumitrache, conservatori 
 1912-1913 – Petre Topoleanu, conservator 
 1913-1914 – Nicolae Antemir şi Nicolae Oancea, liberali 
 1914-1916 – Ion R. Braşoveanu, liberal 
 1917-1918 – Ion Z. Ionescu, sub ocupaŃie germană 
        Între cele două războaie mondiale:  

1918-1919 – Ion R. Braşoveanu, liberal 
 1919-1920 – Nicolae Topoleanu, Ńărănist 

         1920  - Ion R. Braşoveanu, liberal 
1921-1923 – Avram Petre, averescan 
1923-1927 – Iacob Bădică, Nicolae Boldea şi Radu Crisbăşeanu, liberali 
1927-1928 – Avram Petre, averescan 
1928-1929 -  Radu Crisbăşeanu, liberal 
1929-1931 – Nicolae Topoleanu şi Ştefan Beleşică, Ńărănişti 
1931-1932 – Ion Gh. PiŃigoi, Iorga 
1932-1933 – Nicolae Topoleanu, Ńărănist 
1933-1938 – Constantin Muşat, liberal Tătărăscu 
1938-1940 – Constantin Moga 
1940-1941 – Dobre Tănase, legionar 
1941-1944 – Ion S. Tudoran, liberal 
 

                Câteva zile sau câteva luni, au mai semnat acte, ca primari, DuŃu 
Bercu, Ńărănist şi Ion Bobeş, gogist. Printre ei au fost şi analfabeŃi. Însă, ajunsi 
primari, au învăŃat să-şi scrie numele. Nu s-au văzut acte, semnate de primar, 
prin punere de deget. De fapt, comuna era condusă de notari, precum: N. 
Cristescu, I. Simionescu, I. Georgescu, Florea Popa, Zamfir Stan, Augustin 
Zaharia.  
       Atunci când autorităŃile şi-au cunoscut îndatoririle, când în sat s-a găsit un 
om de iniŃiativă, s-au realizat lucruri importante. Dovadă că în 1881, s-a ridicat 
clădire pentru şcoală, cu temelie din piatră, zidurile din chirpici şi încăperile 
spaŃioase, podite cu scândură. Acoperită cu tablă. Locuitorii, deşi în curs de 
organizarea gospodăriilor proprii, au contribuit, cu munca şi cu banul, la 
construirea localului. În 1892, pentru şcoală, s-a dat în folosinŃă o clădire nouă, 
tip „Casa şcoalelor”. Clădirea din 1881, cu unele modificări la interior, a fost 
dată Primăriei în folosinŃă. În aceeaşi perioadă, judeŃul - secŃia drumuri - a 
construit podul central peste râul Sarai. Avariat în Primul Război, erodat de ape, 
acest pod a constituit motiv de preocupare pentru Primărie timp de mulŃi ani. 
Abia în 1961, podul peste apa din centrul satului avea să fie refăcut capital, cu 
proiect şi bani de la judeŃ. În anul 1923 a apărut ideea primului plan de 
alimentare cu apă a comunei, primar fiind Nicolae Boldea. 
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În anul 1925 s-a hotărât înfiinŃarea oborului comunal, care s-a concretizat în 
anul următor. În anul 1928 s-a hotărât îndiguirea Văii Cişmelei, în timpul 
primariatului lui Radu Crisbăşeanu.  
       Legea din 14 iunie 1925 de unificare administrativă, precum şi cele din 1929 
şi 1936, au adus modificări doar în privinŃa împărŃirii în plăşi şi comune. 

Inaugurarea primului local propriu al Primăriei comunei Saraiu 
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        Începând cu anul 1930, Balgiu şi Carapelit şi-au schimbat numele în Albina, 
respectiv Stejaru. Primăria satului Albina s-a înfiinŃat la 1 ianuarie 1930. 
Începând cu data de 13 martie 1930, Saraiu, Albina şi Bălăceanu au intrat sub 
jurisdicŃia comunei rurale Horia. 
        Primăria comunei Saraiu a beneficiat de local propriu abia în anul 1936. 
        În perioada războiului, prefecŃii au fost numiŃi din rândul ofiŃerilor cu grad 
de colonel. Din 1944 până la constituirea comitetelor provizorii şi transformarea 
acestora, în 1950, în sfaturi populare, administraŃia judeŃeană a revenit la legea 
din 1925, ca urmare a abrogării legislaŃiei dictaturii antonesciene şi a intrării în 
vigoare a prevederilor ConstituŃiei din 1923.1 
        Între anii 1898 şi 1968, satul Dulgheru a făcut unitate administrativă 

distinctă, împreună cu Carapelit. Între anii 1952 şi 1968, în administrarea 
comunei Saraiu, formată din satul de reşedinŃă şi Albina, s-a aflat şi satul 
MioriŃa, cu toponimele turceşti Cadicâşla sau Câşla până în 1930, numit o vreme 
Bălăceanu, în amintirea unui învăŃător din Saraiu, căzut pe front în Primul 
Război Mondial. În anul 1968 comuna Saraiu a căpătat structura în care o găsim 
şi astăzi: Saraiu, sat de reşedinŃă, Dulgheru şi Stejaru, plus Albina, desfiinŃat în 
1977. Din 1968, Sfatul comunal a devenit Consiliu popular comunal. 

                                                           
1 SJCAN, Fond 73/Prefectura Judeţului Constanţa. 

Primăria comunei Saraiu, în clădirea veche 
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Primăria comunei Saraiu şi noul Monument al Eroilor 
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        În perioada postbelică, comuna Saraiu a avut următorii primari: 
1944-1948 – Florea Flaut 
1948-1952 - Ion Mitu 
1952-1953  - Ion Lupu 
1953-1954 - Costică Constantin 

 1954-1956 - Ion Roşu  
             1958-1959 – Ion Clinci 
             1959-1960 - Gheorghe Voicu 
             1960-1961 – Romulus Mărgărit 
             1961-1968 - Marin Demir  
             1968-1973 - Simion Dumitru 
             1973-1975 – Gheorghe Cabuz  
 1975-1983 – Virgil Păcuraru   
             1983-1989 – Aurel Pătrulescu 
         ToŃi comunişti, cum altfel? 
        După evenimentele din decembrie 1989, a fost primar în comună, timp de 
câteva luni, Gheorghe C. Iancu. 
 1990-1992 - Emilia Iancu 
 1992-2000 - Gheorghe Balaban, PSD 
 2000-2012 - Vasile Băjan, PSD 

  Din 2012 - Marinela Irimia, UNPR 
        Primarul Gheorghe Balaban a organizat repararea celor două cămine 
culturale din Saraiu şi Dulgheru şi retrocedarea majorităŃii terenurilor către 
foştii proprietari conform Legii 18/1991. Cu fonduri de la Banca Mondială, a 
fost reparat Dispensarul uman din Saraiu. 
        În timpul mandatelor lui Vasile Băjan s-au pietruit în totalitate drumurile 
comunale, s-a introdus reŃeaua de apă potabilă în satul Dulgheru şi a început 
taluzarea şi lărgirea albiei râului Topolog de pe raza satului Saraiu, pentru 
prevenirea inundaŃiilor. 
        În anul 2012, la scurt timp de la instalarea primarului Dorinela Irimia, a fost 
modernizat centrul civic al Saraiului, s-a izolat termic clădirea şcolii şi a fost 
ridicat un nou monument al eroilor. Cu ajutorul Ministerului Dezvoltării şi 
Turismului, noul primar a rezolvat problema reabilitării reŃelei de alimentare cu 
apă din Saraiu. În zilele de 14 şi 15 octombrie 2012 au fost organizate, pentru 
prima dată, Zilele comunei Saraiu, sub patronajul Sfintei Parascheva.        
 

Dezvoltarea economică:  
agricultură, zootehnie, industrie, comerŃ, meşteşuguri 

 

        Până în anul 1886, averea – proprietate privată – consta din: 2.000-2.500 m2 

loc de casă, casa de locuit cu dependinŃele, unelte de muncă, vite şi păsări. 
Anual, administraŃia comunală hotăra cât şi unde va ara şi însămânŃa fiecare 
sătean. EvidenŃa impozitului şi a arenzilor se Ńinea la Primărie. In 1886 s-a 
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definitivat prima împroprietărire. Primarul comunei, Nicolae Domnescu, a 
stăruit să se stabilească hotarul merelei, aşa cum avea să rămână până la 
socializarea agriculturii, motivând că oamenii nu au nevoie de prea mult 
pământ. Împroprietărirea s-a făcut pe cap de om, cu numeroase excepŃii. S-au 
împărŃit câte 10 hectare teren, din care 8 ha arabil şi 2 ha izlaz. În anul 1904, 
pentru câteva cazuri, s-a procedat la a doua împroprietărire. În baza Legii din 
1903, au fost împroprietăriŃi veteranii cu grade inferioare din Războiul de 
IndependenŃă. De data aceasta, s-au dat pământuri numai pe familii. Un bărbat 
major, care trăia singur şi nu avea părinŃi în sat, se bucura de aceleaşi drepturi 
ca şi o familie. Pe mereaua satului a mai rămas un număr de hectare, domeniu 
public. Din această rezervă au fost împroprietăriŃi veteranii colonizaŃi în anii 
1907-1908. Odată cu cele 10 ha de pământ, li s-au mai dat: loc de casă, un plug 
cu o brazdă şi câte două vite de muncă. Au muncit oamenii întemeindu-şi 
gospodării, dovedind multă pricepere. Însă cunoşteau pomicultura mai bine 
decât lucrul la arie. Să treiere cu caii şi cu tăvălugul de lemn sau de piatră! Şi 
apoi, de pe 10 ha pământ de Sarai, cultivat cu orz, ovăz, porumb, nu recoltau 
nici cât să le ajungă să-şi hrănească familia şi vitele. După Marele Război, unii 
au revenit în sat numai pentru a vinde locurile de casă, cu ruinele lor, şi cele 10 
hectare din câmp. 
        Expunerea prefectului Scarlat Vârnav ne dă o idee despre situaŃia 
economică a comunei la nivelul anului 1903 (ianuarie)2. 
        Numărul vitelor mari şi mici: 

 cai asini boi vaci oi porci 
Balgiu 94 - 35 20 845 34 
Carapelit 236 3 183 99 732 110 
Dulgheru 369 4 295 149 1.656 207 
Saraiu 444 9 309 202 3.070 256 
TOTAL 1.143 16 822 470 6.303 607 

         

        Numărul uneltelor şi al maşinilor agricole: 
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Balgiu 18 7 5 2 4 21 23 
Carapelit 20 16 8 5 10 15 20 
Dulgheru 60 60 35 16 30 80 102 
Saraiu 80 50 25 15 25 90 110 
TOTAL 178 133 73 38 69 206 255 

 

                                                           
2 Situaţia generală a judeţului Constanţa la începutul anului 1903, expunere de Scarlat C. Vârnav, prefectul 

Judeţului Constanţa, Ed. Tipografia „Aurora Fraţii Grigoriu”, Constanţa, 1904, p. 48 şi 62. 
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        Până în anul 1916, mai mult de jumătate din locuitorii satului posedau 25-
50 ari de vie. Zisa viŃă indigenă, cultivată în  satele din Lunca Dunării. La gustul 
strugurilor şi al vinului, nu spuneai că nu este viŃă nobilă. Viile, una lângă alta, 
aveau gard sau şanŃ numai la drum. ProprietăŃile erau delimitate de o simplă 
cărare. Începând cu primăvara anului 1919, sătenii au incercat să aducă viile la 
viaŃă, plantând butaşi în locurile rămase goale. Dar s-a găsit un primar 
nepriceput şi abuziv, care a dispus distrugerea viilor, pe motiv de filoxeră, lucru 
nedovedit. După 1920, Ńăranii au început să planteze viŃă americană, hibrizi 
rezistenŃi, direct producători. 
        Până la intrarea în Războiul din 1916, parte dintre plugarii din sat 
ajunseseră înstăriŃi. Nicolae Oancea, ai cărui părinŃi veniseră din părŃile Sibiului, 
devenise moşier. Se ştie că pentru familia Oancea, parcelele legale au fost 
elastice şi s-au întins în ziua măsurătorii. Oancea a fost şi primul negustor din 
Saraiu, cu cârciumă şi băcănie. Sărăienii au cumparat pământ şi din alte sate, 
mai ales din Muslui (Cloşca). În preajma anului 1916, Nicolae Oancea poseda 
800 ha singur; iar circa 7 familii dintre aşa-zişii mici agricultori aveau câte 50-
100 ha teren arabil şi izlaz. Au fost multe familii cu 50-60 ha, din cele cu mulŃi 
copii la prima împroprietărire. Trecând anii, prin căsătoria odraslelor, numărul 
hectarelor s-a împuŃinat la unii. După cum am mai pomenit, preŃul unui hectar 
varia între 70 şi 90 lei. Poate că tocmeala era echitabilă, dacă baniŃa3 de orz se 
plătea cu 0,30 lei. Pe vremea aceea, măsura de vânzare a orzului era chila – opt 
băniŃi – iar a ovăzului, talia – zece băniŃi. Prin anii 1908-1910, se vindea hectarul 
cu 200-250 lei, iar în 1914-1916 ajunsese la 300 lei hectarul. Un cal bun se plătea 
cu 500-600 lei. 
        În urma reformei agrare din 1921, s-a făcut împroprietărirea mult 
trâmbiŃată în timpul războiului. Aveau dreptul la împroprietărire toŃi bărbaŃii 
majori, căsătoriŃi sau necăsătoriŃi, precum şi femeile văduve, care nu aveau 
pământ pe numele lor. Fiecărui ins, care se încadra în prevederile legale, i s-au 
dat cinci hectare sau diferenŃa până la cinci, dacă mai avea pământ. Tabelele 
privitoare la împroprietărire s-au intocmit în 1922. Terenul necesar provenea 
din exproprierea moşierilor. Până când să înceapă exproprierea, moşierul 
Nicolae Oancea şi-a micşorat suprafaŃa de pământ cu 300 ha, trecându-le pe 
numele a trei fiice. Deci exproprierea i s-a calculat la suprafaŃa de 500 ha. 
Frumos că unul dintre feciori, necăsătorit, dar major, a fost împroprietărit cu 
cinci hectare, după lege. Nu a fost suficient terenul provenit din exproprierea lui 
N. Oancea. Completările s-au făcut cu parcelele tăiate – prin expropriere – de la 
moşierii Ion Mandai şi Nicolae Vineş4, moşii aflate în raza satelor Cloşca 
(Muslui) şi Şiriu, unde pământul este mai bun ca la Saraiu.  

                                                           
3 Doi decalitri. 
4 Proveniţi din Satulung (azi Săcele, Braşov). 
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        O situaŃie comparativă dinainte şi după Marele Război face prefectul N. T. 
Negulescu, în expunerea prezentată Consiliului judeŃean în anul 19235.  
        SuprafaŃa comunei Saraiu era de 5634 ha, din care: 
 

 cultivabil impropriu izlaz vatră 
Saraiu 3.827 17 676 262 
Balgiu 686 8 120 38 
Total comună 4.513 25 796 300 

 

        Proprietatea se repartiza astfel în 1916: în Saraiu, 244 români stăpâneau 
3.807 ha, şi 2 turci aveau 20 ha. În Balgiu, 50 români aveau 655 ha, şi 3 turci, 30 
ha. Fără pământ: în Saraiu, 53 români şi 7 turci, iar în Balgiu 7 români.  
        În 1922, în Saraiu, 255 români aveau în stăpânire 4.165 ha, iar în Balgiu, 31 
români aveau 634 ha. Nu posedau pământ: în Saraiu 76 români şi 2 bulgari; în 
Balgiu, 15 români. 
        În 1916, în Saraiu era o singură moşie, a lui N. Oancea, pe care o lucra 
singur, întrebuinŃând 60 lucrători. În 1922, în Saraiu, moşia lui N. Oancea se 
întindea pe 294 ha, pe care o cultiva în nume propriu. Altă moşie, în Balgiu, a 

Elenei Spânu, de 150 ha, o cultiva 
singură. În anul 1916, comuna 
număra 302 agricultori şi un mare 
agricultor; în 1922, găsim doar 241 
agricultori şi 2 mari agricultori. 
        În 1916, bugetul ordinar la 
venituri şi cheltuieli era 8.912 lei, 
bugetul extraordinar la venituri 
9.366 lei şi la cheltuieli 1.353 lei. În 
1922, bugetul ordinar la venituri şi 
cheltuieli era de 28.943,12 lei, iar cel 
extraordinar 7.310 lei. 
        Stabilimente publice in 1916: 2 
cârciumi complete, 3 prăvălii de 
manufactură, 8 fierării, 3 lemnării 
şi o brutărie, care producea zilnic 
300 pâini. În 1922: o cârciumă cu tot 
felul de băuturi, o cafenea cu 
băcănie şi o cooperativă cu băcănie, 
cu 40 membri şi un capital de 
21.000 lei, toate în Saraiu. 

        Bănci populare: “FrăŃia”, înfiinŃată în 1899, cu 243 membri şi un capital 
nominal de 64.000 lei. 

                                                           
5 Judeţul Constanţa în anii 1916 şi 1922/23, expunere prezentată  Consiliului judeţean de către N.T. 

Negulescu, prefectul judeţului, Ed. Tipografia „Victoria”, Constanţa, 1924, p. 233-236; 255-260. 
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        Industrie locală în 1916: o moară de 35 c.p., întrebuinŃând benzină drept 
combustibil, proprietatea lui N. Oancea, cu o producŃie anuală de 200.000 kg. A 
fost distrusă în totalitate.  
        Maşini şi instrumente agricole: 
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1916 2 2 1 1 10 180 382 280 
1922 1 1 - - - 1 - 160 

 

        În 1916, erau 74 fântâni în Saraiu şi 12 în Balgiu, construite din piatră sau 
din scânduri. În 1922, mai erau 16 fântâni în Saraiu şi 4 în Balgiu, toate cu 
cumpănă. 
        Şeptelul comunei Saraiu: 

 cabaline bovine ovine Porcine 
 1916 1922 1916 1922 1916 1922 1916 1922 
Saraiu 601 496 874 370 5.311 1.450 433 433 
Balgiu 104 89 105 96 622 396 39 56 
TOTAL 705 586 979 467 5.933 1.846 472 489 

 

        Erau două cariere cu piatră vânătă: una de stat şi alta aparŃinând 
locuitorilor. Din ele se scoteau cca. 1.000 m.c. anual. 
        SuprafaŃa comunei Dulgheru era de 5.471 ha, din care:  

 cultivabil impropriu izlaz Vatră 
Dulgheru 3827 25 - 108 
Carapelit 1266 - 304 41 
Total comună 5093 25 304 149 

    

     Repartizarea proprietăŃii în 1916: în Dulgheru, 225 români stăpâneau 3.401 
ha; în Carapelit, 84 români deŃineau 1.161 ha şi 6 turci, 160 ha. Fără pământ: 40 
români din Dulgheru şi 20 români şi 18 turci în Stejaru. 
        În 1922, în Dulgheru 162 români posedau 4.590 ha şi un turc 10 ha; în 
Stejaru, 59 români deŃineau 2.400 ha. Fără pământ: în Dulgheru, 35 români şi un 
turc; în Stejaru, 17 români. 
        Singura moşie existentă în comuna Dulgheru în 1916 era proprietatea lui 
Nicolae Oancea, de 25o ha. În 1922, acelaşi proprietar mai deŃinea în Carapelit 
161 ha. În anul 1916 comuna avea 342 agricultori şi un mare agricultor; în 1922 
se mai numărau 242 agricultori. 
        Bugetul ordinar pe anul 1916 era de 7.268 lei şi cel extraordinar de 1105 lei 
la venituri şi cheltuieli. In 1922, bugetul ordinar era de 28.215,92 lei, iar cel 
extraordinar de 9.750 lei la venituri. 
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        Stabilimente publice în Dulgheru în 1916: 2 cârciumi complete, 5 băcănii, o 
manufactură, 3 fierării, o cismărie, o croitorie, 3 curelării şi 3 cafenele. În 
Carapelit, erau în 1916 două cârciumi cu vin, o cafenea şi o băcănie. 
        Maşini şi instrumente agricole: 
 

 maşini şi 
instrumente 

agricole 
pentru teren 

maşini 
de 

secerat 

maşini pt. 
prepararea 
nutreŃului 

care şi 
căruŃe 

1916 300 120 10 304 
1922 - 43 5 193 

        

         Şeptelul comunei Dulgheru:  
 cabaline bovine ovine Porcine 
 1916 1922 1916 1922 1916 1922 1916 1922 
Dulgheru 591 441 631 490 3.435 1.600 227 207 
Stejaru 237 114 292 124 1.318 577 111 63 
TOTAL 831 555 923 614 4.753 2.177 338 270 

  

        În 1916 erau în Dulgheru 57 fântâni şi o cişmea; în Carapelit, 15 fântâni cu 
piatră sau cu lemn. În 1922, mai erau în Dulgheru 25 fântâni cu lemn, 10 cu 
piatră şi o cişmea betonată.; în Carapelit, 9 fântâni cu lemn şi una cu piatră.   
       Împroprietăririle s-au definitivat în anul 1929. Până în acest an, nimeni nu 
ştia care este tarlaua lui. Marele „caimacam” era notarul. Primarii se schimbau, 
uneori mai des ca partidele, dar notarul rămânea în post. În unele primăveri, 
notarul le spunea multora că au fost şterşi din tabelul de împroprietăriŃi, fiindcă 
nu şi-au plătit impozitul. Când venea toamna, perceptorul îi încasa, iar oamenii 
se executau, de frică să nu fie şterşi de pe tabel şi în primăvara următoare. 
Pământul nevoiaşilor era, astfel, folosit de notar. În anul 1927, când a fost 
demascat, arase şi însămânŃase, după metoda lui, 30 ha. 
        ÎmproprietăriŃii au fost obligaŃi să plătească măsurătoarea şi prima rată din 
preŃul pământului. Aveau oamenii pământ şi braŃe. Însă, lipsindu-le vitele şi 
uneltele agricole, o bună parte din ei dădeau pământul cu dijmă sau cu chirie 
(arendă). În ambele cazuri, cu venitul adus de suprafaŃa de cinci hectare, nu 
puteau face faŃă la achitarea impozitului şi plata ratei şi erau nevoiŃi să vândă 
pământul.  
        În schimb, moşierul ara cu tractorul şi cu pluguri cu două brazde trase de 4-
6 vite. Secera cu maşini simple şi legători. Treiera cu batoza. CeilalŃi plugari, 
pricopsiŃii, mijlocaşii şi nevoiaşii, secerau cu maşinile simple sau cu coasa şi 
treierau cu caii. Arătura o făceau cu pluguri, cu câte una sau două brazde. 
Cultivau grâu de toamnă, porumb, orz, ovăz, mei, dughie; rareori mazăre 
furajeră, borceag şi soia. Grâul se semăna pe suprafeŃe mici, atât cât să le ajungă 
pentru pâinea de casă până la noua recoltă. De obicei, se semăna grâul după 
porumb. CâŃiva ani, unii dintre plugarii înstăriŃi au insămânŃat grâu după 
mazăre şi pepeni. Cu ploi căzute la timp, au avut recolte frumoase. S-a incercat 
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şi cu grâu de primăvară – arnăut şi ghircă. Însă, nerespectându-se nici un fel de 
regulă agrotehnică, n-au avut ce culege. Fasolea se cultiva printre porumb, ori 
prin grădini. Lintea se semăna odată şi pe aceeaşi tarla cu ovăzul, un petec de 
circa un ar. Mei semăna orice plugar, pe suprafeŃe mici. Paiele şi pleava de mei 
constituiau un nutreŃ ales pentru oi şi vaci, iar boabele erau hrana de bază a 
puilor de găină, precum şi a găinilor. Dughia era cultivată de cei cu pământ mai 
mult. Cosită de verde şi pălită, era socotită drept cel mai bun nutreŃ, în special 
pentru vitele de muncă. Primele cereale, ca suprafaŃă cultivată, erau orzul şi 
ovăzul. 
        Pe lângă faptul că se lucra rudimentar, cu sămânŃă neselecŃionată şi 
netratată, arătură superficială, îngrăşămintele naturale folosite rău şi pe 
suprafeŃe mici, începând cu anul 1923, s-au cuibărit în tarlalele de pe mereaua 
satului larve de cărăbuşi. La început, apăreau printre semănături petece arse ca 
de foc. După câŃiva ani, s-a întins plaga pe întreaga câmpie din partea de nord a 
satului. Cazul era cunoscut de Ministerul Agriculturii. După calculele unui 
specialist, trimis la faŃa locului pentru distrugerea larvelor, injectarea în pământ 
a unei soluŃii ar fi costat 30.000 lei/ha. Hectarul de pământ se vindea cu 1.500 
lei! Trebuia, totuşi, să se facă ceva pentru distrugerea daunătorilor. Să se adune 
larvele în urma plugului? Greu. Să se are pământul în lunile iunie şi iulie? Cine 
avea timp să facă arături în acea perioadă? Au hotărât să lase terenul pârloagă, 
să se întărească. Timp de doi ani nu au mai arat o parte din pământ. 
        Recoltele slabe, precum şi reducerea suprafeŃelor de cultivat, i-au 
determinat pe sărăieni să se ocupe mai mult de creşterea vitelor. În special cu 
înmulŃirea oilor. Către sfârşitul anului 1919 erau în sat 200 de oi şi 130 vaci. An 
cu an s-au înmulŃit vitele, astfel că cele 987 ha de izlaz, folosit în devălmăşie, nu 
mai ajungeau. Nu este vorba, că o parte din izlaz era plin de dracilă, scaieŃi şi 
alior, iar iarba curată se usca până la începutul lunii iunie. Acest necaz l-au 
întâlnit sărăienii şi înainte de 1916. Atunci s-au constituit în obşte şi au arendat 
teren de păşunat, de la stat, în Balta Brăilei, pe grindurile Clinci, Cistia şi Moşia 
Mare. 
        Decretul-lege din 22 septembrie 1921, ce reglementa crearea izlazurilor în 
sate şi comune a fost pus în aplicare din anul 1922.6 Izlazurile comunale din 
satele Saraiu şi Albina, în suprafaŃă de 71 ha şi 10 ari, respectiv 34 ha şi 40 ari, s-
au înfiinŃat la data de 29 noiembrie 1929.7 
        În primăvara anului 1930 Primăria comunei Saraiu informa Camera pentru 
agricultură situaŃia statistică a locuitorilor:8 
a) după supafaŃa de teren deŃinută 
- 247 proprietari de la 1 la 50 ha 
- 4 proprietari de la 50 la 100 ha 

                                                           
6 Valentin Ciorbea, Evoluţia Dobrogei între 1918-1944, Ed. Ex Ponto, 2008, p. 156. 
7 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 1/1931. 
8 Ibidem, dosar 2/1930. 
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- un proprietar cu peste 100 ha. 
b) după numărul de oi (peste 100 capete) 
- Nicolae Oancea             270 
- Ion Gh. PiŃigoi               140 
- Alexandru D. Oprea     130 
- Ion N. Pară                     114 
- Nicolae P. Topoleanu   110 
- Ion Nistor Braşoveanu 102 
        În anii crizei economice din 1929-1933, agricultura Dobrogei a cunoscut o 
evoluŃie contradictorie. S-au înregistrat recolte record, precum cea din anul 
1930, dar scăderea preŃurilor la produsele agricole i-a descurajat pe mulŃi 
producători, care au fost nevoiŃi să reducă suprafeŃele cultivate.9 
        Numărul animalelor nu a crescut pe măsura dorinŃelor. Pierderile s-au 
datorat epizootiilor, condiŃiilor neadecvate de adăpostire, lipsei fondurilor şi 
lipsei specialiştilor.10 
        Din greutăŃi, Ńăranii au tras multe învăŃăminte. Prin 193211, lipsa ploilor din 
a doua jumătate a lunii mai şi începutul lunii iunie uscase izlazul. Până la 
mirişte mai era de aşteptat. Laptele oilor scădea., Dacă crescătorii de ovine ar fi 
lăsat lucrurile la voia întâmplării, oile n-ar fi mai avut ce paşte, iar ei nu ar mai 
avut din ce face brânză. Pentru a ieşi din impas, au îmbunătăŃit hrana oilor: în 
mijlocul verii, le-au dat boabe de orz. Şi n-au pierdut. Au rămas cu oile, iar cu 
banii încasaŃi de pe lapte şi brânză au acoperit cheltuielile.  
        Cu cornutele au greşit, crezând că e bine să se păstreze ce s-a moştenit. Nici 
măsuri de îmbunătăŃire a rasei, nici grija pentru pregătirea unui nutreŃ mai 
hrănitor pe timpul iernii. În schimb, de creşterea şi ingrijirea cailor se ocupau 
mai mult. În 1930, a venit în ajutor statul, trimiŃând în comună armăsari de rasă 
pentru montă. Comuna se obliga să achite chiria către Camera pentru 
Agricultură şi să suporte cheltuielile de întreŃinere (hrană şi adăpost). 
        Începând cu anul 1930, comuna Saraiu a trimis cereri şi memorii la 
Ministerul Domeniilor, cerând să se vândă Ńăranilor, prin Primărie, o suprafaŃă 
din terenul de păşunat din Balta Brăilei. După multe audienŃe ale delegaŃilor 
comunei la Prefectură şi la AdministraŃia pescăriilor din Brăila, s-a reuşit ca în 
anul 1934 să se legalizeze actul în care scria că Statul vinde comunei Saraiu 
suprafaŃa de 300 ha teren de păşunat şi fâneaŃă, la punctul Cistia. Suma necesară 
cumpărării a fost adunată de la locuitorii comunei, proporŃional cu numărul 
animalelor ce avea fiecare (ovine şi bovine) şi s-a plătit prin Primărie. 
        La chestionarul Preturii din primăvara anului 1936 pentru întocmirea 
enciclopediei României, Primăria comunei Saraiu făcea următoarele precizări: 
„ocupaŃiile principale ale locuitorilor sunt agricultura şi creşterea vitelor. 

                                                           
9 Valentin Ciorbea, op. cit., p. 188. 
10 Ibidem, p. 199. 
11 Insemnările învăţătorului C-tin Gh. Tudoran. 
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Agricultura este nerentabilă din cauza invaziei cărăbuşilor, ce durează de 10 ani. 
Creşterea vitelor a fost rentabilă, find bine plătite şi carnea şi brânza şi lâna.”12 
        Pentru ce trudea Ńăranul în anul agricol 1936/1937 (producŃia medie la 
hectar): 
- grâu de toamnă    1000 kg 
- grâu de primăvară 600 kg 
- secară de toamnă    600 kg 
- orz de primăvară    500 kg 
- ovăz                          300 kg 
- dughie                      200 kg 
- mazare                     100 kg 
- soia                           200 kg13 
        În acelaşi an au fost cultivate următoarele suprafeŃe: 
- grâu de toamnă   1.400 ha 
- grâu de primăvară 840 ha 
- secară de toamnă 1.120 ha 
- orz de primăvară    840 ha 
- dughie                    1.200 ha14   
        La iniŃiativa Băncii NaŃionale a României şi a Ministerului Economiei 
NaŃionale, pentru întocmirea unei monografii economice şi sociale a judeŃelor 
Ńării, prin Institutul NaŃional de Statistică s-a trimis comunelor un chestionar cu 
25 de întrebări care ar fi definit condiŃia economică şi socială şi calitatea vieŃii 
locuitorilor. Din păcate, nu am găsit în arhivă răspunsurile primarului comunei 
Saraiu, dar spicuim din acela trimis de comuna Dulgheru în luna august 1938 
(primar Nicolae Moşoiu), siguri fiind de asemănările dintre cele două comune.15 

- PopulaŃia este înclinată să plece la oraş? Nu; dar cei plecaŃi la oraş pentru serviciul 
militar nu s-au mai întors după război. 
- Care este preŃul terenului arabil? R: 3000-5000 lei/ha, după calitate; nu sunt multe 
vânzări. 
- Cum se arendează pământul? R: Pe un an, maxim doi, de către cei care nu au vite şi 
seminŃe. 
- Cu căt se plăteşte ziua de muncă manuală? R: 40 lei bărbaŃi, 30 lei femei, 20 lei copii. 
- Tarife de lucrări per hectar: 100-120 lei aratul de primăvară; 200 lei cosit cu coasa; 150 
lei cosit cu maşina şi vitele. 
- Cu cât se închiriază un car cu vite? R: 100 lei/zi 
- Cu cât se închiriază o pereche de vite? R: 50 lei/zi 
- Câte zile lucrează Ńăranii într-un an? R: 200 de zile, restul fiind duminici şi alte 
sărbători religioase, zile de ploaie si zile de iarnă. 
- Cum este apa de băut? R: Bună şi uşor de găsit, izvoarele fiind în faŃă. 

                                                           
12 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 4/1936, p. 35. 
13 Ibidem, dosar 4/1937, p. 72. 
14 Ibidem, 4/1938, p. 135. 
15 SJCAS, Fond 73/Prefectură, dosar 59/1938, p. 1-20. 
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- Cât consumă şi cât vând Ńăranii din recolta de cereale? R: In 1932-1934, din recolta de 
cereale au fost păstrate 56 vagoane pentru hrană, seminŃe şi furaje, iar 30 vagoane au 
fost vândute. În anii 1935-1937, recolta a fost compromisă cu desăvârşire din cauza 
secetei. În acei ani, sătenii au cumpărat cereale sau au primit de la stat. 
- Unde vând Ńăranii cerealele? R: La oborul de cereale din Hârşova şi în gara Esteru, 
comuna Târguşor, prin angrosişti. 
- Este răspândit spiritul de economie? R: Nu. 
- Există simŃământul de plată? R: Nu. 
- Care este atitudinea despre mişcarea cooperatistă? R: Indiferentă. 
- Cum trăiesc locuitorii, cum sunt locuinŃele, cum îngrijesc curŃile? R: Trăiesc bine, 
locuinŃele se construiesc din chirpici şi piatră şi se acoperă cu Ńiglă şi tablă. CurŃile arată 
în general bine.  
- Din ce se compune mobilierul din casă? R: În general foarte redus: masă, scaune şi 
paturi. 
- Îmbrăcămintea se fabrică în casă, din lână, sau se cumpără de la oraş. Se încălzesc cu 
lemne şi cu resturi vegetale (paie). 
- Cu ce se hrănesc locuitorii comunei? R: Se hrănesc cu brânzeturi şi carne de pasăre, 
destul de puŃină. Pâinea se face în casă. Nu există brutărie în comună. Se consumă carne 
de trei ori pe săptămână. De primavara până toamna, cât Ńin muncile agricole, Ńăranii 
mănâncă prost. Ei se hrănesc mai bine iarna. 
- Rentabilitatea fermei agricole după stare: un fruntaş face un venit de 50-60.000 lei/an; 
mijlocaşul 20-30.000 lei/an, iar codaşul 5-7.000 lei/an. 
- Se face speculă cu produse agricole? R: Rar. 
Care a fost evoluŃia preŃurilor produselor agricole în ultimii cinci ani? R: 1-3 lei/kg orz, 
1-4 lei/kg ovăz, 4-5,50 lei/kg grâu, 1-4 lei/kg porumb, cu plata pe loc. 
- Unde macină sătenii? R: La Casimcea (fraŃii Nistor), la 12 km distanŃă şi la Şiriu (la I. 
Mandai, porumb, grâu şi orz). 
- În comună sunt 4 grădini de zarzavat, în total 8 hectare, care produc 30.000 kg 
zarzavat. Grădinile sunt lucrate de români din comunele vecine, care arendează terenul 
cu 4-5.000 lei/şase luni. Apa se scoate din Derea, cu roata cu cai. PreŃuri: ceapă 5-6 
lei/kg, varză 3 lei/buc. Se vinde în comună.  
- Sunt pomi fructiferi în comună? R: Foarte puŃini. 
- În comună există un singur cazan de Ńuică, materia primă – strugurii. 
- Sunt 36 hectare de vie, producŃie 800 l/ha. Fiind viŃă producător direct, nu se mănează 
şi nici nu trebuie sulfatată. Vinul se vinde cu 5 lei/l. 
- Nu se cultivă plante tehnice. 
 

Din tabelul cu cei 314 capi de familie din comuna Dulgheru, proprietarii celor 
2.117,5 hectare de teren agricol, i-am selectat pe cei ce deŃineau mai mult de 20 
ha: 
Ilie B. Cernica             20 ha  Petre V. Ionescu             32 ha 
Simion N. Bratu         20 ha  Gheorghe N. Moşoiu     24 1/2 ha 
Ion I. Petcu                  22 ha  Constantin D. Leca         22 ha 
Apostol Baciu             28 ha  Vasile I. Radu                  20 ha 
Postole State                20 ha  Tirică Gh. Dumitru         26 ha 
Gheorghe Lepădatu   27 ha  Gheorghe N. IoniŃă         20 ha 
Ilie Milea                      30 ha   Gheorghe Jipa                  30 ha 
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Ion Şt. Oprea                 23 ha  Petrache N. Baciu             20 ha 
Ion C. Leca                     32 1/4 ha Răducan Roşca                  36 ha 
Dobre D. Leca                20 ha  Ion Beleşică                        20 ha 
Ion Gh. Moşoiu             21 ha 
 

        În data de 27 august 1938, primarul comunei Saraiu a trimis prefecturii 
răspunsurile la chestionar şi tabelele cerute16, pentru aceeaşi monografie a 
judeŃului. Din tabelul cu proprietarii de pământ şi vite din comuna Saraiu. i-am 
selectat şi aici pe aceia care deŃineau peste 20 hectare de pământ (teren agricol şi 
păşune): 
Saraiu               Pământ          Vite     Pământ           Vite  
                                                          mari/mici                                                           mari/mici 
Ion D. Bogdan                 26 ha          5/77      Ion Nistor Braşoveanu  24 ha            3/150 
Ion Gh. PiŃigoi                 27 ha        8/305      Ion I. N. Braşoveanu      38 ha            7/100 
Vasile PiŃigoi                   33 ha         6/122      Costea S. Şerban             26 ha             5/31 
Ion I. Bobeş                      87 ha       15/200      Marin A. Iuga                 31 ha             5/120 
Ion A. Moroianu             21 ha          5/62      Constantin Muşat           55 ha            6/120 
Vartolomei Braşoveanu 22 ha          7/30      Ion Ctin Muşat                43 ha            8/60 
Ion Gh. Ionescu               30 ha          4/30      Alexandru Oprea            65 ha          10/300 
Gheorghe I. Bobeş           36 ha          4/20      Ion I. Odor                        65 ha          10/151 
Gheorghe Gh. Stănei      20 ha           3/20      Tudor Bejan                      22 ha            -/25 
Emilia Oancea               100 ha         7/400      Gheorghe Tudoran          27 ha           2/8   
Nicolae N. Oancea        180 ha*       8/400      Ion Bercu                           33 ha           2/3  
Elena Spânu                   100 ha                         Ştefan Beleşică                  34 ha          7/80  
Ion Constandache           20 ha           9/31      Dobre D. Tănase               28 ha          5/2 
Gheorghe Topoleanu      57 ha          3/28      Ion D. Tănase                    32 ha          5/120 
Gheorghe N. Braşoveanu 28 ha        3/20      Ion N. Pară                        55 ha          6/140 
Nicolae P. Topoleanu      66 ha          5/50     Neculai I. Pară                   26 ha          5/27 
Costea C. Muşat               20 ha          2/70      Dumitru Munteanu          20 ha          5/26 
Nicolae Oprea                   86 ha         6/25      Vlad Purice                        23 ha           4/50   
Ion Gh. Tudoran               22 ha         6/15      Constantin Moga              44 ha           4/150 
Stan Gh. Tudoran             67 ha         9/70      Ion T. Moga                        25 ha          2/80 
Ion S. Tudoran                  68 ha       6/100      Ion N. Sava                         32 ha          5/18 
Dima Tudoran                   47 ha       6/194      Ion N. Vasea                       34 ha          3/37 
Gheorghe Oancea            32 ha        5/112      Dumitru D. Boitan            33 ha         3/100 
Ion V. Stănei                       33 ha          4/20                  

*) 120 ha moştenite şi 40 ha cumpărate. 

 

Albina 

Gheorghe V. Micu           24 ha        10/80      Ion Pripici                           28 ha          3/16 
Oncea Plopeanu               40 ha        7/151      Gheorghe Iancu                 22 ha          4/102 
 

Totalul terenului agricol deŃinut de locuitori era de: Saraiu 3.818 ha şi Albina 
355 ha. 

                                                           
16 Ibidem, dosar 63/1938, p. 60-65. Suprafeţele de pământ şi efectivele de animale a fost în mod vădit  

diminuate de către primarul Constantin Moga. 
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        Meseriile erau relativ bine reprezentate în comună, legate de ocupaŃia de 
bază şi de nevoile imediate ale locuitorilor, după cum se vede din tabelul de mai 
jos, întocmit de Primărie in anul 1938:17 
                                                      Meseria         Data când a deschis atelierul 

Ion I. Bercu                       fierar                              1925 
Ion Zaharia                       fierar                              1926 
Dumitru Gh. Brăteanu    fierar                              1930 
Ion V. Stanciu                  fierar                               1920 
Gheorghe Gh. Iancu       fierar                               1930 
C-tin D. Marcu               fierar                            1930 
Gheorghe N. Grecu        fierar                               1930 
Tudor Bejan                     cizmar                            1920 
Matei Enache                   rotar                               1930 
Neculae Gh. Iancu          rotar                               1930 
Gheorghe Gh. Boldea     croitor                            1904 
Gheorghe Z. Stan            tâmplar                          1935 
Ion Gh. Leu                      tâmplar                          1936 

      

        La data de 4 martie 1947 Comitetul coordonator de pe lângă Primăria 
comunei Saraiu a început un demers de majorare a izlazului comunal. 
„Locuitorii satului posedă 1.280 vite mari şi 7.400 ovine şi izlazul este 
insuficient. Satul posedă 80 ha izlaz pe mereaua comunei Saraiu şi 300 ha în 
Ostrovul Cistia, judeŃul Brăila, care izlaz este proprietatea comunei, cum şi 640 
ha izlaz al sătenilor în indiviziune.” Ştiind că locuitorii comunei Horia au 
intervenit la cei în drept să li se schimbe izlazul de 270 ha vecin cu al nostru cu o 
suprafaŃă similară în Balta IalomiŃa, acesta fiindu-le prea departe, sărăienii au 
cerut Comitetului de coordonare judeŃean să atribuie comunei Saraiu suprafaŃa 
respectivă. Nu am dovada că intervenŃia a reuşit, dar această acŃiune arată, dacă 
mai era nevoie, că Saraiul a avut mereu mai multe vite decât putea să susŃină 
izlazul propriu.18 Undeva trebuie să pun laolaltă informaŃiile de care dispun în 
legătură cu Ostrovul Cistia.  
        Întrunită în şedinŃa din 17 octombrie 1927, sub preşedinŃia primarului Radu 
Crisbăşeanu, Comisia interimară a cerut închirierea unui izlaz în Ostrovul 
Cistia, „pe care obştea Saraiului l-a mai deŃinut în perioada 1907-1911”.19 În 
dosarul nr. 2/1940 din arhiva Primăriei comunei Saraiu, cuprinzând inventarul 
bunurilor imobile ale comunei Saraiu, figurează „izlazul trupul Cistia, 300 ha 
(vecini E- izlazul comunei Dulgheru; V-P.A.R.I.D.; N-izlazul comunei Horia; S-
moşia Eforiei Spitalelor Civile”. Reiau afirmaŃiile învăŃătorului Constantin Gh. 
Tudoran asupra subiectului (vezi p. 93): în urma memoriilor trimise la 

                                                           
17 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 4/1938, p. 153. 
18 Ibidem, dosar 1/P/1947, p. 157. 
19 Ibidem, Procese verbale ale Comisiei interimare, dosar 1/1923 
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Ministerul Domeniilor, după multe audienŃe la Prefectură şi la AdministraŃia 
pescăriilor din Brăila, s-a reuşit ca în 1934 să se legalizeze actul în care scrie că 
Statul vinde comunei Saraiu suprafaŃa de 300 ha teren de păşunat şi fâneŃe, la punctul 
Cistia. 

 
Izlazul din Ostrovul Cistia 

 

        În şedinŃa Comitetului executiv al Consiliului popular din 3 iunie 1959, 
primarul Ion Clinci a spus pe tema îndeplinirii planului în sectorul zootehnic: 
„S-a obŃinut o suprafaŃă de păşune în Baltă, întrucât în raza comunei nu se mai 
poate păşuna.”20 Deja nu se mai aminteşte de izlazul comunei de la Cistia şi nici 
actul de proprietate nu se găseşte în arhiva Primăriei. 
         La 12 martie 1947 Primăria comunei Saraiu a scris într-o notă informativă 
către Prefectura judeŃului ConstanŃa că suprafaŃa arabilă a comunei este de 3.040 
ha21, adică 1/3 mai puŃin decât în realitate! Să fi fost un mod de înşelare a 
cerberilor cotelor în vreme de criză? Mai târziu, primarii nu au mai avut 
asemenea îndrăzneală cu ocazia informării forurilor superioare. 
        Legea agrară din 23 martie 1945 a fost una din primele măsuri luate de 
guvernul „democratic” condus de Petru Groza, instalat, cu substanŃial sprijin 
sovietic, la 6 martie 1945. În judeŃul ConstanŃa, erau 724 proprietăŃi de peste 50 

                                                           
20 Ibidem, dosar 1/P/1959. 
21 Ibidem, p. 49. 



 100

ha, adică 15% din suprafaŃa arabilă. Cu pământul expropriat de la Nicolae N. 
Oancea, Ion I. Bobeş şi Ion Gh. PiŃigoi, s-au împroprietărit 85 de plugari săraci 
din Saraiu şi câŃiva din Gârliciu. După naŃionalizarea moşiilor – 2 martie 1946 – 
a luat fiinŃă în Saraiu Gospodăria Agricolă de Stat (G.A.S.). Ulterior numită 
I.A.S., şi-a mutat sediul la Hârşova, în sat rămâmând o secŃie a acesteia.   
        În arhiva Primăriei s-a păstrat procesul verbal din 8 martie 1949 de 
înfiinŃare a G.A.S. Saraiu.22 Comisia era compusă din: Nicolae Nedelcu, 
secretarul organizaŃiei P.M.R. plasa Hârşova, Radu Cojanu, secretarul 
organizaŃiei P.M.R. a comunei Saraiu, primarul Mitu Ion, plutonier de miliŃie 
Mangiurea Marin, delegatul DirecŃiei judeŃene agricole şi delegatul DirecŃiei 
agricole a gospodăriilor de stat ConstanŃa. S-a fixat sediul fermei Saraiu în 
conacul fostului boier Nicolae N. Oancea. În această fermă se va aranja tot 
inventarul viu sau mort de la moşiile expropriate menŃionate mai jos: 
- Eliza Atanasiade, 25 ha teren agricol 
- Nicolae Oancea, 50 ha teren, conac, inventar 
- Elena Spânu, 50 ha 
- Emilia Oancea, 50 ha 
- Floarea Bobiş, 57 ha teren, gospodărie, inventar 
- Ion PiŃigoi, 50 ha teren, gospodărie şi inventar 
- Constantin Oancea, Stejaru, 50 ha 
- Aneta Niculescu, Stejaru, 50 ha 
- Traian Bercu, Gârliciu, 50 ha teren, gospodărie şi inventar 
- Ion Moşoiu, Dulgheru, 60 ha 
- Constantin łifrea, Dulgheru, gospodărie şi inventar 
- IoniŃă Şerban Vasile, comuna Vulturu, 50,5 ha teren, gospodărie şi inventar. 
        Pe lângă această fermă se fixează o secŃie la conacul fost proprietatea Maria 
Pr. Anastasiu din satul Şiriu, căreia i se afectează clădirile, terenul şi inventarul 
foştilor proprietari: 
- Maria Pr. Anastasiu, satul Şiriu, 50 ha, conac şi inventar 
- Ion Mandai, satul Şiriu, 10 ha vie şi livadă 
- Radu Petcu, satul Cloşca, 50 ha, conac şi inventar 
- Maria Petcu, satul Cloşca, 50 ha 
- Aura OŃeleanu, satul Cloşca, 50 ha 
- Paraschiva Peta, satul Cloşca, 50 ha 
- Aurel Şeitan, satul Şiriu, 50,4 ha, gospodărie şi inventar. 
       În primăvara şi vara anului 1950, un număr însemnat de Ńărani săraci şi 
mijlocaşi, capi de familie, au fost „lămuriŃi” să-şi predea avutul mobil şi imobil 
(căruŃe, vite de muncă, inventar şi teren agricol) şi „s-au infrăŃit în muncă”. 
Astfel, la 15 iulie 1950, s-a înfiinŃat în Saraiu Gospodăria Agricolă Colectivă “11 
Iunie” (G.A.C., ulterior Cooparativa Agricolă de ProducŃie – C.A.P.), cu circa 
2.900 ha teren agricol şi 170 ha păşune naturală.  
                                                           
22 Ibidem, dosar 6/P/1950. 
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        Arhiva G.A.C./C.A.P. Saraiu s-a risipit, în schimb am găsit raportul 
înfiinŃării G.A.C. Dulgheru23, din care citez în continuare. G.A.C. „Tudor 
Vladimirescu” Dulgheru s-a constituit la data de 21 iunie 1950, aparŃinând de 
S.M.T. Casimcea. Din 322 familii trăitoare în comună cu un total de 4.095 ha 
teren agricol, au intrat în G.A.C. 27 familii (138 persoane), una fără pământ, 19 
săraci şi 7 mijlocaşi, cu 269,8 ha în total, 26 cai, 2 boi, 6 pluguri, 9 prăşitoare, 2 
tăvăluguri, 7 boroane şi 14 căruŃe. În anul 1956 au mai intrat în G.A.C. 157 noi 
membri cu 1.297 ha teren agricol. 
        Colectivizarea s-a incheiat în raionul Hârşova la 24 decembrie 1956, iar în 
anul următor, la nivelul întregului judeŃ. Până la socializarea totală a 
agriculturii, au mai fost doar doi paşi. La 1 februarie 1953, s-a emis Decretul nr. 
308, privind terenurile pentru care s-au făcut cereri de trecere în proprietatea 
statului sau terenurile abandonate. Au fost, astfel, deposedaŃi „la cerere” toŃi cei 
care, chipurile, nu-şi puteau lucra pământul: funcŃionari, cadre didactice, Ńărani 
înstăriŃi. Decretul nr. 115 din 30 martie 1959 expropria ultimele proprietăŃi de 
peste 20 ha. 
        La recensământul din 1966, fondul locativ cuprindea 751 locuinŃe, din care 
350 în Saraiu, 46 în Albina, 258 în Dulgheru şi 97 în Stejaru. Casele erau 
electrificate în proporŃie de 78% în Saraiu, 90% în Albina, 77% în Dulgheru şi 
86% în Stejaru.24 
        La recensământul din 1 iulie 1970, comuna Saraiu avea 12.063 ha suprafaŃă 
agricolă, din care 10.847 ha teren arabil, 1.046 ha păşuni şi fâneŃe naturale, 143 
ha vii şi livezi. Pe teritoriul comunei îşi desfăşurau activitatea două cooperative 
agricole de producŃie cu 901 membri cooperatori provenind din 654 familii, 
precum şi două ferme ale Întreprinderii Agricole de Stat Hârşova. C.A.P. Saraiu 
şi C.A.P. Dulgheru însumau 5.777 ha teren agricol, din care 5.500 ha teren arabil. 
În structura suprafeŃei cultivate, cele mai mari ponderi le deŃineau culturile de 
grâu, porumb şi floarea-soarelui. La inceputul anului 1971, în comună existau 
1.111 capete bovine, 2.869 porcine, 301 cabaline, 16.337 ovine şi caprine şi 283 
familii de albine. 
        Gospodăriile/cooperativele agricole au evoluat trecând prin imense 
greutăŃi pe care le-am trecut în revistă în Cap. II. În Caietul statistic al comunei 
aflăm date despre economia cooperativelor colective şi a sectoarelor socialist şi 
particular din intervalul 1966-1983. Mă voi opri la perioada ce începe cu anul 
1968, de când comuna a integrat satele Dulgheru şi Stejaru. 
        Numărul gospodăriilor populaŃiei a scăzut de la 613 la 517 între anii 1975 şi 
1983. Numărul gospodăriilor membrilor C.A.P. a scăzut în acelaşi interval şi mai 
rapid, de la 598 la 385. 

                                                           
23 Ibidem, dosar evidenţă funcţiuni 1950-1955. 
24 Comitetul judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă, Localităţile judeţului Constanţa, s.n. 1972, p. 

193-194.  
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        SuprafaŃa totală (agricolă, fond forestier şi altele) a comunei a fost 
constantă, în jurul a 12.500 ha. SuprafaŃa agricolă a fost de asemenea constantă, 
adică 11.958 ha în 1968, respectiv 11.997 în 1983. SuprafaŃa arabilă a crescut cu 
100 ha, fiind de 10.853 ha în anul 1983.  SuprafaŃa izlazului era de 1.040 ha. Viile 
ocupau 127 ha în 1976, 152 ha în 1981 şi în scădere începând cu anul 1982 
datorită reducerii viilor C.A.P. din lipsă de forŃă de muncă. Livezile ocupau 30 
ha în 1976-1977, 20 ha în 1978 şi au fost lichidate în anul următor, din acelaşi 
motiv. SuprafaŃa agricolă, de 10.618 ha în 1976, se împărŃea astfel: 4.417 ha 
unităŃi agricole de stat, 5.912 ha C.A.P., 283 ha membrii C.A.P. şi 6 ha alte 
gospodării individuale. În anul 1983 cele 11.997 ha teren agricol se repartizau la 
unităŃi agricole de stat 6.183 ha, la C.A.P. 5.564 ha, la gospodăriile membrilor 
C.A.P. doar 173 ha şi 77 ha la alte gospodării individuale. 
        SuprafeŃele cultivate şi producŃiile la hectar: 
 

  
Recoltarea grâului la C.A.P. cu combina C1 

 

                                                      1976                                        1983 
Grâu şi secară                 3.790 ha/2.254 kg/ha          2.917 ha/2.752 kg/ha 
Din care I.A.S.                 1.840 ha/2.659 kg/ha          1.437 ha/3.480 kg/ha 
               C.A.P.                2.188 ha/2.001 kg/ha          1.480 ha/2.064 kg/ha 
Porumb boabe                2.713 ha/2.165 kg/ha          2.407 ha/3.741 kg/ha 
din care I.A.S.                 1.063 ha/1.599 kg/ha          1.102 ha/4.054 kg/ha 
              C.A.P.                 1.500 ha/2.489 kg/ha          1.125 ha/3.143 kg/ha          
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Floarea soarelui C.A.P.25  1.020 ha/1.475 kg/ha          1.228 ha/1.012 kg/ha 
        SuprafaŃa arabilă amenajată pentru irigat a fost la C.A.P. 125 ha în 1976-
1978, în locul grădinii de legume din lunca Derelei şi între 1979 şi 1983, odată cu 
prelungirea sistemului de irigaŃii dunărean, între 1.700 şi 2.000 ha. La I.A.S. s-au 
amenajat pentru irigare 1.226 ha în 1979 şi 4.191 ha în anul 1983. 
        Şeptelul comunei a fost după cum urmează: 
 

anul Cabaline bovine ovine porcine păsări 
1968 408 894 16.044 2.610 11.474 
1978 267 1.273 14.840 899 12.060 
1983 184 1.517 18.766 543 11.016 

  

       Din care şepetelul C.A.P. în aceeaşi perioadă: 
 

anul Cabaline bovine ovine porcine păsări 
1968 211 787 9.156 2.164 - 
1978 186 1.244 8.819 360 - 
1983 125 1.418 10.427 18 - 

        Începutul declinului C.A.P. apare în sectorul zootehnic prin scăderea 
numărului porcinelor şi renunŃarea la creşterea păsărilor. Cât priveşte numărul 
cailor, acesta a scăzut începând cu apariŃia tractoarelor. Nu era departe vremea 
de tristă amintire când caii erau sacrificaŃi şi carnea lor era dată la porci.  
        În fine, principalii indicatori ai activităŃii C.A.P. conform aceluiaşi caiet 
statistic al comunei: 
 

C.A.P. Saraiu 1975 1978 1983 
Familii existente la 31.XII 337 297 238 
Cooperatori apŃi de muncă 424 208 219 
SuprafaŃa agricolă, ha 2.892 2.587 2.570 
Norme de muncă convenŃionale efectuate 98.151 86.988 50.000 
Norme de muncă convenŃionale per cooperator 284 396 256 
Venituri băneşti realizate total, mii lei 8.152 7.421 6.339 
Retribuirea totală a unei norme de muncă 38,23 33,25 46,86 
Din care în bani 35,65 31,10 44,30 

 
C.A.P. Dulgheru 1975 1978 1983 
Familii existente la 31.XII 235 217 205 
Cooperatori apŃi de muncă 258 203 210 
SuprafaŃa agricolă, ha 3.621 3.437 3.447 
Norme de muncă convenŃionale efectuate 107.532 90.471 68.460 
Norme de muncă convenŃionale per cooperator 371 403 313 
Venituri băneşti realizate total, mii lei 7.064 8.394 10.309 
Retribuirea totală a unei norme de muncă 31,31 34,10 50,60 
Din care în bani 26,98 30,48 48,01 

                                                           
25 I.A.S. nu a raportat suprafaţa cultivată şi producţia. 
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        Singurele produse industrializate în comună au fost brânzeturile. Căşeria 
din Saraiu producea între 100 şi 150 tone anual. Produsele, de bună calitate, 
erau: brânză telemea, caşcaval Dobrogea, caşcaval Dalia şi kefalotiri. 
        Pe lângă căşerie, mai aveam în comună o brutărie, o unitate de umplut 
sifoane şi 6 cazane de fabricat Ńuică. Servicii pentru populaŃie: un atelier de 
croitorie, o cizmărie, o tâmplărie, o cojocărie, o curelărie şi un atelier pentru 
reparat obiecte de uz casnic. ReŃeaua comercială a cooperaŃiei de consum 
dispunea de 2 magazine alimentare, un magazin sătesc universal, 2 magazine 
mixte, o librărie şi 2 bufete. 
        Pe măsura atingerii limitei de creştere a întreprinderilor agricole 
cooperatiste si socialiste, a crescut presiunea asupra gospodăriilor populaŃiei. A 
devenit din ce în ce mai important recensământul anual al animalelor De 
asemenea erau recenzate grădinile şi loturile personale, după care urma 
obligarea producătorilor individuali să contracteze cu statul produse animale şi 
vegetale. Avem aici un tablou al şeptelului existent în gospodăriile 
individuale:26 
 

 1.02.1984 1.02.1985 1.02.1987 1.02.1988 20.01.1989 
Taurine, din care 99 137 155 156 159 
Vaci cu lapte 45 54 70 71 78 
Ovine 5.859 6.158 6.168 6.179 6.201 
Caprine 73 89 127 133 160 
Porcine 916 716 721 725 737 
Cabaline 32 33 39 41 48 
Măgari 110 105 108 107 115 
Păsări 11.016 11.160 11.202 11.343 11.407 
Albine - 53 53 54 54 

  
           După anul 1989 cooperativele agricole s-au desfiinŃat, la dorinŃa 
majorităŃii foştilor membri şi fără nici o viziune „de sus”. S-a dat Legea nr. 
18/1991, prin care au fost retrocedate 5.229 ha către 1.330 persoane, astfel: 
a) prin reconstituire 3.728 ha la 1.006 persoane;  
b) prin constituire 1.501 ha la 324 persoane. 
Această lege permitea retrocedarea a maxim 10 ha de solicitant; s-a retrocedat 
astfel o suprafaŃă medie de 4,6 ha/persoană.   
        Cum prima lege a nemulŃumit pe mulŃi foşti proprietari/moştenitori, s-a 
dat Legea nr. 169/1997, prin care s-au reconstituit proprietăŃile a 140 persoane, 
cu un total de 1.112 ha, în medie 7,9 ha/persoană. Pământul astfel împărŃit 
provenea din S.C. Colina S.A., fostul I.A.S. Tot din fostul I.A.S. au mai fost 
retrocedate 1.909 ha la 146 persoane conform Legii nr. 1/2000. De data aceasta, 
au fost reconstituite proprietăŃi de până la 40-42 ha.  

                                                           
26 Arhiva Primăriei comunei Saraiu, dosar 44/1986 şi 3/1989. 
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        Legea nr. 18/1991 a reconstituit şi izlazurile comunale, care au fost date în 
administraŃia Primăriei, după cum urmează: 
- 573,43 ha existente în administraŃia Primăriei; 
- 714,81 ha preluate de la fostul C.A.P., în total 1.288,24 ha. 
Conform Legii nr. 247/2005 au fost preluate de la A.D.S. ConstanŃa 264 ha 
păşune, suprafaŃă cu care au fost repuse în posesie 42 persoane. 
        Întrucât terenul agricol s-a epuizat şi au apărut noi cereri de repunere în 
posesie, acestea vor fi compensate în bani prin Fondul „Proprietatea” după 
întocmirea documentaŃiei pentru fiecare în parte. La nivelul comunei Saraiu 
sunt în evidenŃă 222 cereri, care însumează 1.584 ha.27 
Cu toată buna intenŃie a retrocedărilor, acestea au venit după cel puŃin 40 de ani 
de agricultură socialistă. Ce face omul în 40-50 de ani? Îmbătrâneşte, 

 
“Muzeul” lui Mitică Dobre 

desigur. Bucuros că s-a văzut cu pământul înapoi, Mitică Dobre a comandat o 
căruŃă nouă, să facă agricultură aşa cum văzuse el la tata şi la bunicul. Când a 
văzut căruŃa în curte şi-a mai făcut odată socoteala: eu am atâŃia ani, iar copiii s-
au dus toŃi la ConstanŃa. Cum mai pot eu să fac agricultură? Şi a băgat în casă 
frumuseŃea de căruŃă, să servească măcar de muzeu. Era o vorbă: bătrânii au 
urcat sculele în pod, că nu le mai sunt de folos. Dar pământul are răbdare. 
Agricultura aşteaptă generaŃia tânără. Este un pariu foarte greu. 
                                                           
27 Date furnizate de ing. Maria Brăteanu. 
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CAPITOLUL V 
 
 

ŞCOALA, BISERICA, VIAłA CULTURALĂ 
 
 

Şcoala 
 

        Şcoala în Saraiu a existat din anul 1881, dispunând de local propriu, cu 
temelie din piatră, pereŃii zidiŃi din chirpici şi cu învelitoare din tablă. Încăperile 
acesteia erau podite cu scândură. Construirea unui local de şcoală chiar din anul 
începutului colonizării spune că, odată cu închegarea satului românesc, s-au pus 
şi bazele învăŃăturii de carte. Începând din 1886, au absolvit cinci clase, mai 
târziu patru, apoi şapte majoritatea copiilor de vârstă şcolară. După 10 ani s-a 
dat în folosinŃă o nouă clădire, cea veche fiind utilizată ca local al Primăriei. 
Ambele construcŃii au fost mistuite de flăcări în timpul Primului Război 
Mondial. După încheierea războiului, şcoala a funcŃionat în casa unei bătrâne, 
apoi în casele aparŃinând lui NiŃă Braşoveanu, Orumber şi Petre Cava. În 1921, 
în apropierea ruinelor fostei şcoli, s-a înălŃat o alta, având două săli de curs, 
cancelarie şi hol, iar în 1927 s-a reconstruit localul vechii şcoli prin contribuŃia 
sătenilor.  
        Şcoala din Dulgheru, construită in 1887, a funcŃionat din 1888, la început cu 
doi învăŃători suplinitori, până la Primul Război mondial, când a fost distrusă. 
Şcoala din Carapelit, cu 5 clase elementare, înfiinŃată în 1909, cu un singur 
învăŃător, a fost devastată în timpul războiului şi ulterior reparată. 
        Până la 1900 Şcoala din Saraiu a funcŃionat cu un singur învăŃător. De aici 
până la 1 septembrie 1914 a avut două posturi, iar de la această dată până la 1 
septembrie 1948 numărul cadrelor a crescut la patru1. Revizorul şcolar Vasile 
Helgiu aminteşte numele primului învăŃător al Şcolii din Saraiu, din 1881, Ion 
Bănescu, cu seminarul la Iaşi, plătit cu 70 lei.2 În anii 1881-1899 şi-au dus munca 
în această şcoală următorii învăŃători şi profesori: Ion Bănescu, Gheorghe Adam, 
N. Irimescu, V. Tomozei şi I. Constantinescu. De la 1 septembrie 1899 până la 1 
septembrie 1921, a funcŃionat ca învăŃător şi director Xenofon Stere. În aceeaşi 
perioadă, în celelalte posturi au funcŃionat: V. Tomozei, Marin Petroianu, I. 
Georgescu, Virginia Dinu, V. Georgescu, I. Andreescu, A. Bălăceanu, Tinca 
Aurica, Paraschiva Dordea, şi preotul Constantin Cernescu. Din toamna anului 
                                                           
1 Maria Magiru, Dobrogea, Studiu etnografic, vol. I, Românii autohtoni, Ed. Ex Ponto, 2003, p. 60-61. 
2 Vasile Helgiu, Şcoala primară din Dobrogea în curs de 40 de ani (1879-1919), apud Analele Dobrogei, 
Anul I(1920), nr. 1, p. 231-253. 
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 ÎnvăŃătorii Elena şi Ion Mogâldea 



 109

1921 până la 1 septembrie 1926, postul de director a fost deŃinut de Mircea 
Pârvescu. În acest timp, în celelalte posturi au funcŃionat: Caliopi Stere, Victoria 
Stere, Victoria Moldoveanu, preotul Constantin Cernescu, Zinca Cernescu, Stan 
łifrea, L. Zamfirescu. Această perioadă a dat cel mai mare număr de 
neşcolarizaŃi.3 
        Între anii 1926-1934, Şcoala s-a aflat sub conducerea învăŃătorului 
Constantin Gh. Tudoran. În aceşti ani, în două posturi au activat Maria C. 
Tudoran şi preotul Constantin Cernescu. Al patrulea loc a fost ocupat, pe rând, 
de Valeria Cernescu, Maria Cernescu, Dumitru Toader şi Elena Bercu, toŃi cu 
diplomă de învăŃător. La 1 septembrie 1934, Maria şi Constantin Gh. Tudoran s-
au transferat la ConstanŃa, cele două locuri fiind ocupate, tot   prin transfer, de 
Elena şi Ion Mogâldea. În perioada anilor 1934-1945, Şcoala l-a avut ca director 
pe Ion Mogâldea. După 1 septembrie 1938, când preotul C-tin Cernescu s-a 
retras, postul a fost ocupat, pentru scurte intervale, fiind perioada 
concentrărilor, de către: I. Bălan, M. Stănescu, Iustin Vasilescu, I. Leonte, N. 
Georgescu, Maria Vanea, Maria V. Cernescu. Începând cu 1 septembrie 1948, 
unele cadre au rămas legate de sat şi de Şcoala din Saraiu: Elena Bercu, Nicolae 
Maraloi, Marcela Maraloi (Ionescu), Maria Cernescu, Alexandrina Cosma 
(Zaharia).4  
        Începând cu anul 1949, şcolile din Saraiu şi Dulgheru au devenit şcoli 
generale de şapte ani şi, din anul 1962, de opt ani. În anul şcolar 1963/1964  

                                                           
3 Din însemnările învăţătorului Constantin Gh. Tudoran. 
4 Ibidem. 

Şcoala (veche) din Saraiu 
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numai la Şcoala din Saraiu erau înmatriculaŃi 284 elevi. În anul şcolar 
1970/1971, în cele 4 sate ale comunei funcŃionau 3 şcoli generale şi două 
grădiniŃe de copii, cu 425 elevi şi 110 copii înmatriculaŃi. Procesul de instruire 
era asigurat de 21 cadre didactice.5 În anul 1962 clădirea şcolii s-a mărit cu încă 
trei săli de clasă.  
        În anul 1972, s-a dat în folosinŃă noua clădire a Şcolii din Saraiu, din 
iniŃiativa şi sub supravegherea profesorului Nicolae Maraloi. Clădirea cuprinde 
6 săli de clasă, laborator şi cabinet multifuncŃional. Cu zâmbet amar, cineva îşi 
aminteşte că, dacă proiectantul noului local ar fi Ńinut cont de rugămintea 
profesorului Maraloi să ridice fundaŃia la 75 cm, ar fi fost înlăturat pericolul real 
de inundaŃie. 
        Vom arăta mai jos situaŃia matricolă a învăŃământului şcolar şi preşcolar 
din comună în intervalul 1970-2010. Vom observa trendul descrescător al 
numărului  copiilor înscrişi, în logica scăderii populaŃiei comunei: 
 

 1970 1980 1988 2000 2010 
Copii înscrişi în grădiniŃe  110 74 70 60 43 

Elevi înscrişi 425 331 252 162 149 
ÎnvăŃământ primar    82 68 

ÎnvăŃământ gimnazial    80 81 
 

                                                           
5 Comitetul judeţean pentru cultură şi educaţie socialistă, Localităţile judeţului Constanţa, s.n. 1972, p. 194. 

ÎnvăŃătoarele Alexandrina Cosma şi Maria Maraloi 
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        În anul şcolar 2010/2011, la cele două şcoli, din Saraiu şi Dulgheru, erau 68 
elevi înscrişi în ciclul primar şi 81 la ciclul gimnazial, îndrumaŃi de opt cadre 
didactice. În anul şcolar 2011/2012, pentru completarea claselor gimnaziale, 
elevii înmatriculaŃi la Şcoala din Dulgheru au fost transferaŃi la Saraiu. În acelaşi 
an, învăŃământul preşcolar avea înscrişi 43 copii, la două educatoare.6 Numărul 
copiilor înscrişi în clasa I la Şcoala din Saraiu a oscilat între 12 în anul 1989, 14 în 
1994, 3 în 2002, 7 în 2006 şi numai doi copii înscrişi în toamna anului 2012. 
Numărul mic al copiilor din ciclul primar a impus hotărârea de a comasa clasele 
primare din comună la Şcoala generală din Dulgheru începând din anul 2012. Se 
pare că nu e departe timpul când cel puŃin elevii din clasele primare se vor 
şcolariza la domiciliu, cu procurarea programei şcolare prin internet. 
        La GrădiniŃa din Saraiu, educatoare este Anişoara Mocanu. În anul şcolar 
2012/2013 sunt înscrişi 18 copii. Pe grupe de vîrstă, sunt trei copii de 3-4 ani, 
şase de 4-5 ani, şapte de 5-6 ani şi doi de 6-7 ani. În toamna aceasta opt copii vor 
merge la şcoală, iar grădiniŃa va fi frecventată de 17 copii. 
        GrădiniŃa sezonieră din Dulgheru este frecventată de 17 copii. La grupa 
mică au fost înscrişi pentru anul următor zece copii, într-un total de douăzeci. 
Comparat cu anii trecuŃi, tendinŃa este, sigur, descrescătoare: 38 copii înscrişi în 
1991, 24 în 1993, 26 în 2000, 23 în 2005 şi 20 în 2010. Educatoare este Rodica 
Boitan. 
        Aş vrea acum să spun câteva cuvinte frumoase despre Şcoală, pentru că 
merită. Şcoala în comuna noastră a fost instituŃia care a funcŃionat bine în toate 
regimurile; chiar şi în timpul ultimului război. A beneficiat de privilegiul de a 
avea cadre didactice legate de comună, dăruite profesiei, care au rămas pe post 
până la pensionare. Reproduc mai jos cuvintele sensibile ale unei eleve 
eminente a Şcolii generale Saraiu, de unde vedem cât de frumos şi-a îndeplinit 
rostul această instituŃie: 
        „Şcoala ne-a învăŃat că trebuie să ne respectăm părinŃii, că istoria seamănă cu o poveste, iar 
matematica poate deveni un rebus, am depănat amintirile lui Ion Creangă sau am recitat din 
Eminescu; am descoperit minunăŃiile din laboratorul de fizică-chimie şi am urmărit uimiŃi cum 
creşteau plantele din lotul experimental al Şcolii ... o mică grădină botanică. Am învăŃat că 
pământul este rotund şi se mişcă în jurul axei sale... 
        Prin clasa a VI-a sau a VII-a, drept răsplată pentru învăŃătură, domnul Maraloi mi-a dăruit 
primul meu trandafir. Avea rădăcină şi a înflorit din primul an: grena, cu petale catifelate. 
Superb!”7   
 

Biserica 
 

        Un raport al revizorului ecleziastic arhimandrit Ieronim Stefănescu, adresat 
la 5 octombrie 1879 episcopului Iosif Gheorghian, a găsit 117 lăcaşuri de cult, 29 

                                                           
6 Direcţia Judeţeană de Statistică, Anuarul statistic al judeţului Constanţa,2011, online, p. 36. 
7 Georgeta Malinescu (Boldea), Gânduri la ceas aniversar, cuvânt rostit la prima aniversare a Şcolii 
“Nicolae Maraloi”. 
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în judeŃul Constanta şi 88 în judeŃul Tulcea. Acelaşi raport descrie situaŃia 
bisericilor şi a clerului ortodox după anexarea Dobrogei: „Starea în care se găsesc 
aceste biserici, în general vorbind, afară de câteva excepŃii, este rea: cele mai multe din ele sunt 
făcute din nuiele şi vălătuci, nereparate de mai mult timp, lipsite de cele necesare pentru serviciu 
şi desgrădite. Multe sunt numai nişte case ordinare în care se află câteva icoane, ba încă una este 
într-un mic hambar. Se întreŃin din ofrandele poporanilor. Clericii aflători în aceste biserici în 
număr de 273, anume 152 preoŃi, 4 diaconi, 117 cântăreŃi,… preoŃii cât şi diaconii nu posedă nici 
un titlu de săvârşirea vreunui curs de învăŃătură seminarială”8 
 

  
        În anul 1881, când colonizarea era în curs, proaspeŃii locuitori au ridicat 
Casa de rugăciuni. Din gard de nuiele şi lipit cu pământ. Fără turle, acoperită cu 
stuf şi cu o cruce simplă pe coamă. În 1884, au îngropat temelie de piatră şi au 
început construcŃia bisericii de cărămidă. Este cea pe care o vedem şi azi.  
        Cpt. M. D. Ionescu înregistra situaŃia existentă la începutul sec. al XX-lea: 
„Biserici sunt două: una în Saraiu, cu hramul Sf. Gheorghe, e zidită de locuitori prin 1888; are 
doi preoŃi şi patru oameni de serviciu; a doua în satul Dulgheru, clădită în 1869, cu hramul Sf. 
ÎmpăraŃi Constantin şi Elena, deservită de un preot şi doi cântăreŃi. Preotul serveşte şi satul 
Carapelit. În Carapelit se află o geamie şi un hoge.”9  
        Primul preot în Sarai a fost Constantin Bostan, venit din Moldova, de lângă 
Bârlad. El a ridicat Biserica, împreună cu cele 85 familii ortodoxe, după cum este 
                                                           
8 Apud Maria Magiru, op. cit., p. 115. 
9 Cpt. M. D. Ionescu, op. cit., p. 423. 

Biserica “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Saraiu 
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scris într-o micromonografie a Bisericii din Saraiu. I-a urmat preotul Constantin 
Cernescu, originar din Ńinutul Botoşanilor, stabilit în Saraiu în 1898, unde a slujit 
până în anul 1948, când s-a pensionat, dar şi după aceea împreună cu fiul său, 
preotul Vespasian Cernescu, servind şi Biserica din Stejaru.  
        Biserica din Saraiu este construită din cărămidă, după un plan triconic, 
particularizat prin traseul exterior pentagonal al absidei altarului şi rectangular 
al absidelor laterale. Prezintă o singură turlă, pe naos, străpunsă de patru 
ferestre, ai cărei pereŃi sunt inestetic acoperiŃi cu foaie de tablă, vopsită în ocru.10 
Pridvorul este zidit pe latura nordică şi are două uşi de acces – pe latura vestică 
şi sudică. Arcadele semicirculare ale acestuia işi descarcă sarcina pe coloanele 
scunde, cu baze masive, cubiforme. FaŃadele tencuite apar ritmate de pilaştri şi 
ferestre arcuite în porŃiunile superioare. Învelitoarea bisericii este din tablă.  
        Între anii 1970-1982 s-au executat lucrări de consolidare a Bisericii şi s-a 
refăcut pictura murală în frescă de către pictorul bucureştean Marian Goagea în 
anii 1981-1982, cu binecuvantarea Î.P.S. Antim Nica, Arhiepiscopul Tomisului şi 
al Dunării de Jos. Lăcaşul a fost deservit din 1983 de preotul Guran Ilie.11 Au 
urmat preoŃii Pleşa Dan Nicolae (2001-2007) şi Miu Mihai din 2007. 
        Am reŃinut numele unor cântăreŃi ai Bisericii din Saraiu: 
- Moş Stan Purice din anul 1988; 
- Petrache Neagu, „nedespărŃit de biserică din anul 1913”, după cum citim pe 
ultima filă a Mineiului lunii octombrie; 
- Stan Brăteanu; 
- Marin Tudorache, mort în 1923, cum scrie pe frumoasa cruce din cimitir; 
- Ştefan Purice, Vlad Purice, Nae Purice, Constantin Marcu, Petcu Ion. 
        Biserica are două clopote. Pe cel mare putem citi: „Fabrica Nicolae Ionescu  şi 
fiul Bucureşti. Cumpărat de obştia parohiei Sarai judeŃul ConstanŃa fiind paroh preotul 
C. Cernescu 1937” Iar pe clopotul mic scrie: “ΠΡЫЖОВА 3/29 ½” Pot să emit 
două ipoteze: fie, printr-un noroc, acest clopot a scăpat de urgia bulgară de la 
1916-1918, fie preotul Constantin Cernescu s-a descurcat şi l-a cumpărat din 
Basarabia, înainte de a-l fi comandat pe cel mare la Bucureşti. 
        CărŃi vechi în Biserica din Saraiu: Penticostarul din 1834, Octoihul Mare din 
1836 şi Mineele, tipărite în anul 1873. Pe toate Mineele, legate în coperte 
albastre, stă scris: „Legate de mine Vespasian Cernescu, elev la Seminar clasa V 
ConstanŃa 1931”. 
        Cimitirul din Saraiu, în suprafaŃă de 9.500 m2, este situat la marginea 
dinspre nord a satului. Cele mai vechi cruci sunt de la sfârşitul Primului Război 
Mondial. Cu siguranŃă sunt şi unele mai vechi, dar piatra a slăbit şi scrisul nu 
mai este lizibil. Multe morminte sunt neingrijite, ceea ce arată că rudele morŃilor  

                                                           
10 Pe vremuri, călătorul care se apropia de sat fie dinspre Hârşova, Cloşca sau Topologu, remarca mai întâi 
de toate turla albă a bisericii. 
11 Maria Magiru, op. cit., p. 124-125. 
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nevizitaŃi sunt plecate demult din sat. „Ce de iarbă s-a ajuns în cimitirul ăsta al 
nostru!” i-a spus cineva mătuşii Marioara lu’ Gavrilă. „Lasă, că aşa stau şi ei la 
umbră”, a răspuns mătuşa, care era o femeie glumeaŃă de felul ei. Regretabil 
este şi faptul că în interiorul grilajului care închide mormântul boierului Nicolae 
N. Oancea crucea a fost profanată, iar alături au apărut două morminte noi. De 
parcă n-ar fi destule locuri în cimitir!12 
        Prima biserică din satul Dulgheru a fost ridicată în anul 1878 şi se afla cu 
circa 30 metri mai la est de cea actuală, construită în 1895. În anul 2007 Biserica 
din Dulgheru a obŃinut titlul de biserică parohială, prin strădania părintelui 
Pleşa Dan Nicolae, după ce aparŃinuse de Biserica parohială Vulturul. Este 
construită din piatră şi cărămidă şi are două turle. Din păcate, biserica nu a 
dispus de pictură murală. Cu ocazia spălării pereŃilor pentru a-i pregăti să 
primească pictura de îndată ce se vor ivi fonduri, pe peretele dinspe est al 
altarului s-a descoperit în mod surprinzător o frumoasă imagine a SfinŃilor Trei 
Ierarhi. Pardoseala bisericii şi treptele de la intrare sunt placate cu gresie din 
comerŃ. Biserica dispune de un clopot, pe care scrie: „Făcut de obştea enoriaşilor 
parohiei Dulgheru la anul 1927 aprile 3 Fabrica Oituz Bucureşti”. 
        PreoŃii care s-au succedat la păstorie pe lângă Biserica din Dulgheru au fost: 
pr. Bogheanu, Stancu Georgescu, Ioan Secăreanu, Muşat, Mocanu Oancea, 
Mihai Dumitru, Mitu Nicolae. 
        În satul Carapelit, geamia construită de tătari în anul 1850, a rezistat până 
în 1920. ExplicaŃia este că ultimii tătari au emigrat în Turcia în anii 1916-1922, 
deci nu a mai avut cine s-o întreŃină. De pe la mijlocul secolului al XIX-lea au 
început să se stabilească în sat ardeleni din zonele Sibiu şi Braşov şi munteni din 
zonele CălmăŃui şi Brăila. Pentru practicarea cultului, aceştia s-au folosit de 
Biserica din Dulgheru, drumul de 3 km făcându-l cu căruŃa sau pe jos. 
        ConstrucŃia Bisericii satului Carapelit a început în anul 1934, cu contribuŃia 
sătenilor şi a Prefecturii judeŃului ConstanŃa, preot fiind Oancea Mocanu. 
Biserica a fost sfinŃită în 1943, primind hramul ÎnălŃarea Domnului. O familie 
credincioasă, Apolzan Dumitru şi Elisabeta, a donat, pe lângă o sumă 
importantă de bani pentru construcŃie, icoane şi obiecte de cult. PreoŃii au fost, 
în ordine: Oancea Mocanu, Grigorie I., Aurel Lazarov (sau Lazarof), Constantin 
Cernescu şi Serghi Mihai. Preotul Lazarov a fost singurul rezident permanent, 
în perioada 1946-1950. Pe data de 17 mai 1950, preotul Aurel Lazarov a fost 
ridicat de acasă de securitate, împreună cu alŃi săteni. A murit în detenŃie, la 
Aiud, în 6 iunie 1960. A pătimit de naiv şi credul ce era. Nu a fost atât de 
legionar pe cât a bravat.13 În perioada 1961-1969, la Biserica din Stejaru au slujit 
preoŃi din Rahman, iar de atunci până în 2004, preoŃi din Saraiu. Ca fapt divers, 
clopotul Bisericii a fost furat în decembrie 1989. Doi inimoşi fii ai satului au  

                                                           
12 În vara anului 2013 cimitirul di Saraiu s-a “luminat” un pic prin prestaţia asistaţilor sociali. 
13 Cf. Nicolae Ifrim (1927-2012), coleg de seminar cu Pr. Aurel Lazarov. 
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Biserica din Dulgheru “Sf. ÎmpăraŃi Constantin şi Elena” 

 

 
Catapeteasma Bisericii din Dulgheru 
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Biserica Schitului din Stejaru cu hramul “ÎnălŃarea Domnului” 

 

 
Clopotele bisericii Schitului din Stejaru 
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localizat clopotul în localitatea Negru Vodă şi l-au adus la loc în anul 1991. La 1 
martie 2001 s-a aprobat înfiinŃarea Schitului Stejaru, aparŃinând de Mânăstirea 
Dervent.14 Schitul este slujit de un preot şi şase maici. În prezent se lucrează la 
refacerea picturii interioare a bisericii. 
 

ViaŃa culturală 

 
        Pe lângă Şcoala primară mixtă din Saraiu a existat o bibliotecă cu circa 25 
de volume, în parte donate de Casa Şcoalelor. Biblioteca a fost distrusă, odată cu 
Şcoala, în războiul din 1916-1918. Societatea de economie „FrăŃia”, înfiinŃată în 
1899, avea pe lângă scopul principal, şi pe acela de a ajuta locuitorii să înveŃe 
sau să-şi dezvolte cititul. Societatea avea un mic fond de cărŃi, precum şi 
abonament la ziarul Albina. 
        La 1 ianuarie 1903 a luat fiinŃă Centrul cultural „Lumina” al preoŃilor din 
plasa Hârşova, cu comunele Saraiu, Hârşova, Ciobanu, Gârliciu, Dăeni, Ostrov, 
Urumbei, Topologu, Rahmanu şi Cartalu. După şase sedinŃe, Centrul cultural s-
a dezmembrat, înfiintându-se Centrul preoŃesc Saraiu, sub presedinŃia preotului 
Constantin Cernescu. 
        În anul 1906, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de domnie a Regelui Carol I, în 
urma tipăririi unui apel în 1000 exemplare adresat instituŃiilor şi persoanelor 
culte, librăriilor, editurilor şi fundaŃiilor culturale regale, s-a reuşit înjghebarea 
unei biblioteci parohiale cu peste 460 volume. Această bibliotecă a dispărut, cu 
ocazia incendierii bisericii în Primul Război Mondial.  
        În anul 1920, în Saraiu s-au pus bazele unei noi biblioteci parohiale, cu 40 
volume. Tot atunci a luat fiinŃă şi biblioteca Şcolii, cu 40 volume donate de Casa 
Şcoalelor. Ambele biblioteci au supravieŃuit. 
        În luna februarie 1927, în baza unui ordin al Ministerului InstrucŃiunii, a 
luat fiinŃă şi la Saraiu Centrul de propagandă culturală. Conducătorul Centrului 
era învăŃătorul Constantin Gh. Tudoran. Casa Şcoalelor a trimis 476 volume, 
cărŃi de literatură şi ştiinŃă, broşuri şi reviste. La acestea se mai adăugau circa 
300 de cărŃi şi broşuri din biblioteca Şcolii. Activitatea Centrului consta din 
conferinŃe, spectacole (cântece, dansuri, recitări, lecturi, piese de teatru), 
gimnastică şi lectură. Începutul a fost greu, neavând  o sală în care să 
improvizeze o scenă pentru teatru. După 1 octombrie 1928 a fost construită o 
scenă de teatru fixă într-una din sălile de clasă ale Şcolii tip recent construită. S-
au pregătit şi prezentat programe bogate. Numărul spectatorilor, consăteni de 
toate vârstele, făcea ca sala să devină neîncăpătoare. Sătenii împrumutau şi 
citeau cărŃi din bibliotecă. Se numărau cam patruzeci de cititori permanenŃi 
plugari.15  

                                                           
14 Constantin C. Grosu, Monografia satului Carapelit (Stejaru), Ed. Nautica, Constanţa, 2009, p. 74. 
15 Din însemnările lăsate de învăţătorul Constantin Gh. Tudoran. 
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        Dar viaŃa Centrului de propagandă culturală a fost scurtă. Activitatea 
culturală a continuat sub conducerea şcolii. În vacanŃele de iarnă şi de 
primăvară, de Crăciun şi de Paşti şi în vacanŃa de vară se pregăteau programe 
cu elevii de la şcoli secundare şi cu tineretul din sat. Multi Ńărani erau abonaŃi la 
ziarul partidului pe care îl simpatizau: Satul, Drumul Nou, Albina ş.a. 
        Căminul cultural Saraiu a luat fiinŃă în anul 1935, sub preşedinŃia preotului 
Constantin Cernescu, învăŃător şi paroh. Căminul a fost reorganizat în anul 
1943, sub preşedinŃia preotului Vespasian Cernescu şi avându-l ca director pe 
Bucur Iancu. Dispunea de o mică bibliotecă, un aparat de radio, puŃin mobilier, 
în schimb îşi desfăşura activitatea într-un local închiriat. În Căminul cultural au 
conferenŃiat preoŃii Constantin şi Vespasian Cernescu, învăŃătorii Ion Mogâldea, 
Elena Bercu, Maria Cernescu, dar şi Bucur Iancu, V. Vanea, notar, Constantin 
Puşcaşu, perceptor ş.a. 
        În anul 1949, scena de teatru a fost mutată de la şcoală în noul Cămin 
cultural „Mihai Dumitru”, nou înfiinŃat. Sediul Căminului a fost fixat, iniŃial, în 
fosta cârciumă a lui Vasile Oprea (Geambaşu). În acelaşi an s-a înjghebat o 
echipă artistică, care a pregătit şi prezentat programe artistice gustate de 
spectatori. Căminul a fost dotat cu bibliotecă cu cărŃi selectate prin „grija” 
partidului. Cam o dată pe lună venea în sat caravana cinematografică ce 
proiecta 1-2 filme pe ecranul amenajat. 

         
Căminul cultural din Saraiu 
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         Începând cu decembrie 1961, Căminul cultural s-a mutat într-un sediu nou 
(foto), cu bibliotecă dotată cu 6900 volume, cu scenă fixă într-o sală de spectacol 
de 400 locuri şi cu aparat de proiecŃie propriu. Sătenii erau abonaŃi la Scânteia, 
Scânteia Tineretului, România Liberă, iar şcolarii la Scânteia Pionierului. 
        În anul 1970 în comună funcŃionau două cămine culturale, două 
cinematografe cu bandă îngustă şi o bibliotecă publică.  
        Activitatea Căminului cultural, pe cât de animată în primele două decenii 
de „democraŃie populară”, a început să pălească pe măsura înmulŃirii muzicii 
înregistrate pe magnetofon şi a televizoarelor.  
        În virtutea Legii 292/2003, căminul cultural este instituŃie publică cu 
personalitate juridică, fără scop lucrativ, care funcŃionează sub autoritatea 
Primăriei. Căminul găzduieşte activităŃi culturale desfăşurate de Şcoală (serbări 
şcolare), Biserică, PoliŃie, medici, dar şi petreceri de nuntă. 
 

PersonalităŃi din Saraiu 
 

        O colectivitate nu este o simplă populaŃie atunci când într-însa se află nişte 
personalităŃi care o ridică la un rang de nobleŃe, care îi dau ceva aparte, 
deosebind-o de altele. Din fericire, am avut şi noi astfel de personalităŃi, fără de 
care satul ar fi rămas unul oarecare: preotul-învăŃător Constantin Cernescu, 
învăŃătorul Constantin Tudoran, învăŃătorul şi pilotul Ion Mogâldea, profesorii 
Elena Bercu şi Nicolae Maraloi. 
 

        Preotul Constantin Cernescu s-a născut 
în anul 1874, în Ńinutul Botoşanilor. A venit în 
Dobrogea în 1896, iar în anul 1898 s-a stabilit 
în Sarai. A fost preot, învăŃător şi medic la 
nevoie. În 1919-1920 a reuşit într-un timp 
record să repare biserica avariată în urma 
războiului, cu sprijinul sătenilor şi al 
autorităŃilor. În octombie 1920, 
administratorul plăşii Hârşova nota în 
raportul de inspecŃie: „Dacă s-a reparat 
biserica şi s-a făcut noul local de şcoală, 
meritul a fost al învăŃătorului şi al preotului, 
care şi-au dat interesul de a reface ceea ce 
inamicii criminali au distrus cu bestialitatea 
lor asiatică. Fie ca toŃi preoŃii să ia pildă de la 
vrednicia preotului acestui sat.16 Preotul 
Cernescu avea o autoritate covârşitoare, de 

neînŃeles în ziua de azi: era preot, duhovnic, sfătuitor, doctor. Era înŃeleptul 
                                                           
16 Arhiva Primăriei Saraiu, Registru de inspecţii administrative pe anii 1920-1928., P.V. din 11 oct. 1920. 
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satului, la care te duceai cand dădeai de greu, ca la o autoritate de necontestat. 
Era bine cunoscut în satele din jur, fiind şi decanul de vârstă faŃă de preoŃii 
Ciorbaru (Hârşova), Uzună (Gârliciu), Nădrag (Ciobanu), dar şi din alte sate, 
care participau anual la „Cercul preoŃesc” sau la Hramul bisericii. Între anii 
1934-1938, a slujit şi la biserica din satul Stejaru. S-a pensionat în anul 1958, dar 
a mai activate o vreme alături de fiul său Vespasian. S-a stins din viaŃă în ziua 
de 7 aprilie 1962. 
 

        ÎnvăŃătorul Constantin Gh. 

Tudoran (1900-1978), a absolvit 
cursurile Şcolii normale din 
ConstanŃa. A fost învăŃător în 
Saraiu între anii 1926-1934, după 
care s-a transferat la ConstanŃa, 
împreună cu soŃia, şi ea 
învăŃătoare. Fiu de Ńăranii, s-a 
ridicat prin şcoală şi s-a întors în 
sat să-i înveŃe pe copii buchia 
cărŃii. A mai activat, ca învăŃător 
şi în satul Mircea Vodă. Vrednic 
intelectual, învăŃătorul Tudoran 
nu a lăsat să se piardă poveştile 

satului şi a notat conştiincios obiceiuri şi tradiŃii, văzute de dânsul sau auzite de 
la bătrâni ai satului. Deducem că a lăsat trei caiete cu fapte, amintiri, tradiŃii şi 
obiceiuri din sat. Subsemnatul am avut norocul să dau peste două dintre 
acestea, pe care le-am folosit la redactarea prezentei lucrări. După ce s-a 
pensionat, Constantin Tudoran a revenit în sat şi a cerut să predea la şcoală 
diferite obiecte, ca suplinitor. S-a stins din viaŃă la data de 30 august 1978. 
 
        ÎnvăŃătorul şi pilotul Ion Mogâldea (1910-1999), născut în Saraiu, a scris o 
pagină strălucită în istoria participării românilor la Al Doilea Război Mondial.  
        A fost orfan de război, căci tatăl său, I. Mogâldea, a murit în 1917 la 
Mărăşeşti. A absolvit Şcoala normală în ConstanŃa, apoi Şcoala de ofiŃeri de 
infanterie din Bacău. În 1939, ca sublocotenent de infanterie, a participat la 
cursul de pilotaj de la Pipera. Ion Mogâldea a fost unul din cei doi reuşiŃi din 16 
candidaŃi.          
        Ion Mogâldea a participat la Războiul din Răsărit de la începerea 
ostilităŃilor, în iunie 1941. A zburat pe avioane de vânătoare, apoi de asalt şi, din 
1943, pe avioane de bombardament greu. A participat la lupte alături de Horia 
Agarici şi de Ctin (Bâzu) Cantacuzino, executând misiuni grele şi de mare 
impact. 
       După întoarcerea armelor, pe Frontul de Vest Ion Mogâldea a efectuat 
zboruri de mare risc, departe în spatele frontului inamic. A fost doborât de mai 

ÎnvăŃătorul Constantin Gh. Tudoran 
Înv. Constantin Gh. Tudoran 
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multe ori, dar a reuşit să se salveze pe sine şi 
întreg echipajul. A fost declarat mort de trei ori. 
Ion Mogâldea a contabilizat 196 atacuri la 
inamic, 161 în Est şi 35 în Vest, fiind depăşit doar 
de alŃi doi piloŃi eminenŃi. Inginerul Frumosu 
Mihail, fost inspector general al aviaŃiei în timpul 
Războiului, îl considera pe căpitanul Mogâldea 
al doilea erou al aviaŃiei române, după Bâzu 
Cantacuzino, dar mai valoros decât Agarici. 
Acesta din urmă s-a bucurat de o imensă 
popularitate, datorită  lăutarilor din Constanta, 
care l-au băgat repede în folclor: 
 

        C-a plecat la vânătoare, Agarici, 
        A plecat ca să vâneze bolşevici. 
        Foaie verde sălcioară, 
        Mândră-i pasărea ce zboară, 

         Pilotul Ion Mogâldea            Alelei, alelei, 
          Tare-i greu să stai în calea ei.17  

 

        Între anii 1934-1941, Ion Mogâldea a fost învăŃător şi director al Şcolii din 
Saraiu. După 1945 a fost învăŃător la Sibiu, până în 1974, la pensionare. Prin anii 
1980, cu ocazia unor vizite în Saraiu, a comsemnat un număr de peste 25 de 
preŃioase monografii de familii vechi din satul nostru. Este autorul cărŃii Un 
aviator român pe Frontul de Est. În 1988 a fost avansat la gradul de general (r). S-a 
stins din viaŃă la 26 februarie 1999, la Sibiu. În Saraiu, numele lui Ion Mogâldea 
a fost dat străzii principale.18 Ion Mogâldea nu este doar o personalitate 
emblematică pentru satul său, fie şi pentru spaŃiul dobrogean. Cu faptele sale, el 
face parte acum din istoria României şi merită a fi cinstit ca erou naŃional.  
 
        Profesoara Elena Bercu s-a născut în Saraiu în anul 1911. Absolventă a 
Scolii Normale din ConstanŃa în anul 1928, a funcŃionat mulŃi ani ca învăŃătoare. 
Fire dinamică şi întreprinzătoare, a condus cursuri de alfabetizare a sătenilor, a 
coordonat confecŃionarea de costume populare, cu ajutorul elevelor şi al 
părinŃilor, a coordonat formaŃiile artistice ale şcolii, a organizat excursii cu 
clasele de elevi în localităŃi învecinate,. După absolvirea Institului Pedagogic, a 
fost profesoară de limba şi literatura română până la pensionare. Personal, spun 
cu mândrie că am învăŃat limba română cu dânsa. Profesorii de la Liceul din 
Hârşova ne-au remarcat:  „Se cunoaşte că aŃi făcut româna la Saraiu; acolo predă 
domnişoara Bercu”. După pensionarea din învăŃământ, timp în care nu a 
schimbat locul de muncă, Elena Bercu a funcŃionat ca director al Căminului 

                                                           
17 Informaţie furnizată de Nicolae Ifrim (1927-2012). 
18 Portret citat după Aurora Comănici, fiica lui Ion Mogâldea. 
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cultural din Saraiu, numărându-se printre membrii fondatori. A murit în anul 
1997. 

 
        Profesorul Nicolae Maraloi s-a născut în satul 
Mireasa, judeŃul Constanta,  la 25 august 1914. În 
Al Doilea Război Mondial a fost mobilizat şi a 
luptat în linia întâi. S-a intors de pe front cu 
degetele de la picioare degerate şi cu o schijă în 
mâna dreaptă. A venit în Saraiu în anul 1947 şi a 
funcŃionat, la început, ca învăŃător. În anul 1959 a 
absolvit Institutul Pedagogic de 3 ani din 
Bucureşti, specialitatea biologie. A fost director al 
Şcolii în perioada 1953-1975. Nicolae  Maraloi a 
fost un mare animator şi un excelent organizator. 
Muncea tot timpul, fără să se menajeze. A pus 
bazele laboratorului şcolar de fizică/chimie/ 
anatomie. Ca profesor, a predat fizică, chimie, 
ştiinŃe naturale, cunoştinŃe agricole, desen. Om 
energic, disciplinat şi vrednic el însuşi, avea 

puterea de a-i trage înainte atât pe elevii şcolii, cât şi cadrele didactice. La clasă 
era pe cât de sever, pe atât de înŃelegător. Avea har. A muncit aproape trei ani 
de zile la o monografie a satului, din păcate de negăsit în momentul de faŃă. 
Profesorul Nicolae Maraloi s-a pensionat în anul 1974, a mai lucrat până în 1975 
şi ne-a părăsit la 21 noiembrie 1989. Drept recunoştinŃă, Şcoala şi o stradă din sat 
îi poartă astăzi numele. 
 
        Profesorul Ion Bădică s-a născut în comuna Saraiu la 19 septembrie 1915. 
        Clasele primare le-a finalizat în comuna natală, apoi a urmat Liceul „Mircea 
cel Bătrân” din ConstanŃa şi Facultatea de Litere – Universitatea Bucureşti.  
        Locuri de muncă: profesor de limba română la Institutul „Bossuet” din 
Bucureşti (1937), profesor suplinitor la Liceul „Gheorghe Lazăr” din Bucureşti 
(1937), profesor de limba română la Seminarul „Nifon” Bucureşti (1940-1941), 
profesor la Liceul din Călăraşi (1945), profesor la Liceul Industrial de BăieŃi din 
ConstanŃa (1945-1951); inspector la SecŃia de ÎnvăŃământ (1952-1963); lector şi 
apoi decan la Institutul Pedagogic de 3 ani ConstanŃa (1963-1969); redactor şef al 
revistei Tomis.  
        A fost căsătorit cu Tatiana Popescu, educatoare.  
        A fost un istoric literar valoros şi un bun pedagog. A colaborat cu 
periodicele: Revista de pedagogie, Cercetări literare, Decalog, Gazeta învăŃământului, 
Curierul literar, Neamul românesc, Atheneum, Tomis, cu teme despre învăŃământ şi 
educaŃie, practica pedagogică a studenŃilor, studii de istorie literară. I s-au 
încredinŃat diferite funcŃii obşteşti: vicepreşedinte al Comitetului de Luptă 

Profesorul Nicolae Maraloi 
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pentru Pace, preşedintele SocietăŃii pentru Răspândirea Cunoaşterii Cultural-
ŞtiinŃifice, membru al Cosiliului artistic al Teatrului Dramatic ConstanŃa.  
        A Ńinut prelegeri la Universitatea populară. 
        Profesorul Ion Bădică s-a stins din viaŃă la 16 iulie 1987.19 
 
        Ion Tudor s-a născut în Saraiu la 17 septembrie 1925. A urmat şcoala 
primară în satul natal şi, în anul 1939, s-a angajat ajutor de tractorist, apoi ucenic 
la atelierul mecanic al Fermei de stat din Baia. În anul 1949 îl aflăm lăcătuş 
mecanic şi responsabil al clubului uzinelor „Bela Brainer” din Braşov.  
        În perioada 1950-1955 este student la Institutul de Mecanică din Braşov. 
După absolvirea institutului, a venit la Întreprinderea metalurgică de utilaje 
Medgidia (IMUM) ca inginer, apoi ca inginer şef. De foarte tânăr, Ion Tudor a 
arătat un caracter dârz şi răzbătător, pe lângă modestie şi tenacitate. Partidul 
comunist a făcut un târg bun cu dânsul cînd l-a primit în rândurile sale, în 
martie 1956. De aici înainte, drumul său va fi constant ascendent. A fost o 
combinaŃie rară de bun sinŃ şi oportunism în vremuri periculoase ca nisipurile 
mişcătoare. Deşi urcat în funcŃii mari, nu a uitat niciodată de unde a plecat.  
        În scurt timp devine şef al sectorului industrie grea în Comisia economică a 
Comitetului regional de partid Dobrogea (1959-1960), secretar cu probleme 
economice la Comitetul regional de partid Dobrogea (din februarie 1968) şi 
prim-vicepreşedinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al judeŃului 
ConstanŃa (de la 5 martie 1969). Între anii 1977-1979 este prim-secretar al 
Comitetului judeŃean P.C.R. şi preşedintele Comitetului executiv al Consiliului 
popular al judeŃului ConstanŃa.  
        Între anii 1979-1982 a fost prim-adjunct al ministrului Turismului şi 
ministru al Turismului şi Sportului în martie-septembrie 1982. În perioada 1983-
1988 Ion Tudor a fost ambasador în Argentina.20 A murit în iulie 2009. 
 
        Profesorul Ion Purice (21.05.1929 – 2001)  
        S-a născut în comuna Saraiu la 21 ianuarie 1929. A urmat cursurile şcolii 
primare din  comuna natală, apoi pe cele ale Seminarului Teologic din GalaŃi şi 
ale Liceului „Mircea cel Bătrân” din ConstanŃa. A absolvit Facultatea de 
Filologie-Istorie din Bucureşti.  
        În perioada 1951-1952 a lucrat la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din 
Bucureşti. A fost metodist la Inspectoratul Şcolar JudeŃean ConstanŃa şi al filialei 
Casei Corpului Didactic Hârşova. 
        A funcŃionat ca profesor de istorie şi limba română la şcolile din localităŃile 
Saraiu, Horia, Topalu, Casimcea, iar din 1965 la Liceul din Hârşova, până la 

                                                           
19 Dicţionarul de personalităţi dobrogene, vol. III, Editura Ex Ponto, Constanţa 2008, p. 19-20. 
20 Datele principale au fost extrase din Membrii CC al PCR, 1945-1989. Dicţionar. Coordonator Florica 
Dobre, Online. 
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ieşirea la pensie în 1990. A fost director adjunct al Liceului Hârşova în perioada 
1982-1986. Profesorul Ion Purice a murit în anul 2001. 21 
 

        Preotul Dumitru Stănei, părinte iconom 
stavrofor, s-a născut în Saraiu la 5 septembrie 1925. A 
absolvit Seminarul Teologic „Sf. Andrei” din GalaŃi şi 
Facultatea de Teologie din Bucureşti. După ce s-a 
căsătorit cu Dumitra Stanciu din Dăeni, a fost 
hirotonit preot la 8 iulie 1947 la parohia din Dăeni, 
judeŃul Tulcea. În anul 1959 a fost numit preot la 
parohia Eforie, judeŃul ConstanŃa, unde a slujit până 
în 1979, când a fost transferat la biserica „SfinŃii 
ÎmpăraŃi Constantin şi Elena-I” din ConstanŃa. Aici a 
slujit până în anul 2004, când s-a pensionat.  
        În prezent, preotul Dumitru Stănei trăieşte în 
Suedia, aproape de fiicele sale.22 
 

         
 
 

 
 
 

                                                           
21 Dicţionarul de personalităţi dobrogene, vol. III, Editura Ex Ponto, Constanţa 2008,  p. 145. 
22 Informaţii extrase din Istoricul bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena-I” din Constanţa, Editura 
Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa 2013. 

Pr. Dumitru Stănei 
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CAPITOLUL VI 
 
 
 

ETNOGRAFIE ŞI FOLCLOR LOCAL 
 
 

Casa; locuirea1 
 

        Cele mai vechi locuinŃe din comuna Saraiu s-au clădit „din pari şi nuiele, 
lipite cu lut” preciza Gheorghe Limbă (n. 1902). Sistemul de construcŃie din 
paiantă, aplicat atât în mediul urban, cât şi în cel rural din Peninsula Balcanică şi 
din zonele sud-estice ale Ńării, utiliza pentru înălŃarea pereŃilor locuinŃei un 
schelet din bârne de lemn (unele cu dispunere pe diagonală) şi un material de 
umplutură precum lutul în amestec cu apă, paie tocate sau bălegar de cal.  
        Tehnica de construcŃie, larg răspândită în aşezările rurale ale Dobrogei, este 
cea a lutului, utilizat sub forma ceamurului sau a cărămizilor nearse (chirpici). 
Casele erau acoperite cu stuf. Prin anii 1945-1950 stuful a fost înlocuit cu Ńigla de 
la Hârşova sau, pentru cei mai înlesniŃi, de la łăndărei sau Jimbolia. Pentru 
confecŃionarea chirpicilor se foloseau tipare din lemn (chirpicare) cu unul sau 
două „ochiuri”. După ce erau modelaŃi în tipare, chirpicii se întindeau la uscat 
pe un strat de paie. La câteva zile erau „puşi pe cant”, apoi stivuiŃi la soare, timp 
de 2-3 săptămâni. Liantul pentru chirpici era lutul înmuiat în apă. Majoritatea 
caselor aveau temelia zidită din piatră de râu sau de carieră. După Primul 
Război Mondial cei înstăriŃi şi-au făcut case din cărămidă.  
        Uneori tinda casei nu avea tavan. Camerele de locuit aveau tavan, împletit 
din stuf sau din beŃe de floarea-soarelui (bagdadie), mai rar din scândură de 
brad (podină). Pardoseala era de obicei din lut, iar camera de oaspeŃi era 
pardosită cu scândură, la cine îşi putea permite. La finisarea pereŃilor interiori, 
activitate rezervată femeilor, se folosea pământ galben amestecat cu paie la 
prima mână şi cu balegă de cal la a doua.  
        LocuinŃa bicelulară (tindă şi odaie) a fost dominantă in casele dobrogene la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Pe faŃadă, casa 
tradiŃională avea o prispă. Aceasta, neîngrădită sau cu parapet, folosea vara 
pentru dormit sau la instalarea războiului de Ńesut. Casele cu o cameră (şi tindă) 
erau majoritare în Saraiu la anul 1916: 160; grajduri şi şoproane: 240 (din 
expunerea prefectului N. T. Negulescu, Judetul ConstanŃa în anii 1916-1922).  

                                                           
1 Maria Magiru, Dobrogea, Studiu monografic,vol. I, Românii autohtoni, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2003, p. 
82-97. 
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        LocuinŃa tricelulară (două odăi pe o tindă mediană) a corespuns 
necesităŃilor de locuire din prima jumătate a secolului al XX-lea. Camera de 
locuit era numită în mod frecvent „casă”; „casa de curat” era consacrată 
reprezentării şi tezaurizării bunurilor cu valoare materială şi spirituală, derulării 

Casa lui Nicolae Iancu 
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faptelor ceremoniale sau găzduirii ocazionale a oaspeŃilor. Acest tip de casă se 
făcea în Mărginimea Sibiului în secolul al XVIII-lea şi mai târziu în alte regiuni 
ale Ńării. În Saraiul de după Primul Război Mondial, acest tip de casă era în 
majoritate, acoperită cu Ńiglă, tablă sau stuf. LocuinŃei tricelulare i se adăuga o 
polată  bicompartimentată (bucătăria şi cămara), construită de-a lungul peretelui 
opus faŃadei. 
        Bucătăria, situată fie în tindă, fie separat, avea în unele case o vatră 
construită într-un colŃ al camerei, unde se pregătea mâncarea. Deasupra vetrei  
doi pereŃi se ridicau vertical sau în trunchi de piramidă, cu o intrare practicată  
pe colŃul format de cei doi pereŃi, înaltă de cca. 1,50 m şi cu legătură directă cu 
hornul. Înăuntru era loc pentru pirostrii, pentru combustibil (lemne, coceni, 
tizic) şi pentru gospodină. Nu intra pic de fum în casă, dar expunerea la curent 
era mare, datorită tirajului puternic. 
        La focul pentru cuptor se foloseau şi beŃe (tulpini) de floarea-soarelui, 
având putere calorică mare. Dar cine îşi mai aminteşte de ciorunglav? Înaltă cât 
floarea-soarelui, rămuroasă începând de la baza tulpinii, se găsea în baltă de 
către cei care mergeau după stuf. „Cu o mână de ciorunglav ai şi-ncins vatra”, 
ziceau femeile. Planta s-a împuŃinat şi a dispărut odată cu îndiguirea Dunării, 
urmată de desecarea BălŃii, în anii 1959-1961. 
        LocuinŃe cu patru sau mai multe încăperi s-au construit în număr mic până 
în perioada interbelică şi au aparŃinut categoriilor înstărite. O astfel de casă a 
aparŃinut „bătrânului OiŃă” înainte de 1916, apoi fiului său Nicolae Oancea, iar 
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în absenŃa moştenitorilor a fost preluată de Primărie2 (cf. Brătianu Mihai, n. 
1938).  
        Mobilierul interior al casei era strâns legat de starea materială a 
gospodarului. Dacă familia avea fată mare, grija pentru mobilat creştea. Totuşi, 
paturi, masă, scaune, oglindă nu lipseau din nici o casă. PereŃii erau îmbrăcaŃi în 
scoarŃe de lână lucrate în casă, iar icoana şi candela se găseau la loc de cinste în 
casa fiecăruia. În multe case se găseau pe pereŃi tablouri cu chipul foştilor 
domnitori, în special Alexandru Ioan Cuza, Regele Carol I, Regina Elisabeta, 
Regele Ferdinand, Regina Maria şi Regele Mihai I. PereŃii mai erau ornaŃi cu 
fotografii înrămate ale rudelor apropiate sau ale membrilor familiei. 
       PereŃii exteriori ai casei erau văruiŃi în alb, cu un brâu albastru sau gri în 
partea inferioară. Constatăm cu regret că, în ultimii ani, pereŃii caselor se 
tencuiesc la exterior. Aşa se face că albul varului a fost înlocuit cu griul 
cimentului.  
        În timpul iernii, cum majoritatea caselor aveau o singură cameră încălzită, 
familia se inghesuia acolo. În sat erau 10-15 gospodari cu sobe în două-trei 
camere. Vara, puŃini dormeau în casă. În luna lui Cuptor se dormea pe prispă, 
sub un polog care proteja de ŃânŃari. Flăcăii, chiar şi fiii celor mai înstăriŃi, aveau 
patul făcut pe Ńăruşi, în grajd, şi dormeau îmbrăcaŃi, lângă vite. 

 
Gospodăria Ńărănească 

 

        După încheierea colectivizării forŃate a Dobrogei, în anul 1957 (1952 în 
Saraiu), gospodăria nu a mai păstrat toate anexele de depozitare şi de 
adăpostire a animalelor şi a inventarului agricol (grajd/coşar, porumbar, 
hambar, samalâc). 
        Adăposturile pentru oi, saiele sau saivane, precedate de o perdea sau obor, 
aveau pereŃii din stuf, bulgărit cu pământ, din ceamur sau din împletituri de 
nuiele. Recoltele destinate consumului se conservau în gropi de bucate, săpate în 
perimetrul gospodăriei, de obicei în apropierea armanului. Cu gura de 50-60 cm 
sau mai mare, de formă tronconică sau de oală, de pară sau de sticlă de lampă,  
erau adânci de 2-3 m sau mai mult. Într-o groapă de bucate încăpeau 70-80 
băniŃi de cereale (o baniŃă sau dublă = 20 l capacitate). PereŃii interiori erau 
uscaŃi prin ardere cu paie sau coceni, pe durata a cel puŃin o zi. OperaŃia se 
repeta anual, înainte de introducerea grânelor. Gura gropilor era acoperită cu 
paie, cu scânduri (podină) sau cu o tablă mare, peste care se întindea pământ 
înmuiat în apă (ceamur). Se conservau astfel orzul, ovăzul, meiul sau dughia; 
recoltele de grâu, fiind mai mici, se urcau în podul casei sau al grajdului. Alte 
anexe: cocina porcilor şi curnicul pentru păsări. Nelipsit din gospodăria 
Ńăranului era cuptorul de pâine, cu temelia din piatră şi pereŃii din chirpici sau 

                                                           
2 Azi demolată. 
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ceamur. Vatra se făcea din cărămidă bine aleasă, coaptă cum trebuie (Brătianu 
Mihai n. 1938). PereŃii exteriori erau bine lutuiŃi. 
 

 
 

PuŃine erau gospodăriile cu pivniŃă amenajată sub tindă, dar dispuneau de 
beciuri separate semiîngropate (bordeie), dispuse în spatele casei, în care se 
conservau produsele alimentare pentru iarnă (toba, putina de brânză, putina de 
murături) şi vinul de casă.  
        Fiecare gospodărie avea o fântână proprie, care se făcea înainte de 
construcŃia casei. Un meşter fântânar în Saraiu a fost Gheorghe Buzdugă (cel 
tânăr). Gardurile, scunde sau înalte, erau clădite pe vremuri din bolovani de 
piatră din carieră, legaŃi sau nu cu ceamur, uneori cu o coamă deasupra.3 
 

Rituri de construcŃie 
 

        Locul de casă se alegea pe teren ridicat, cu pământ sănătos, unde să nu fi 
fost înainte groapă. În poziŃionarea locuinŃei a contat orientarea acesteia cu faŃa 
spre soare sau spre drum. S-a evitat faŃa casei spre nord, spre a o feri de 
vânturile reci ale iernilor dobrogene. Locul ales se sfinŃea cu aghiasmă la colŃul 
fundaŃiei dinspre răsărit sau la toate colŃurile, sarcina revenind meşterului 
constructor. FuncŃia sfinŃitoare a aghiasmei este potenŃată de creanga de 
busuioc. În rare ocazii se îngropa la temelie o sticlă conservând un petic de 
hârtie rulat, pe care erau înscrise numele proprietarului casei, al meşterului 
zidar şi anul construcŃiei. La înălŃarea şarpantei acoperişului se practica obiceiul 
fixării unei cruci de lemn şi a unei crengi verzi, însoŃite de daruri tradiŃionale 

                                                           
3 Maria Magiru, op. cit., p. 104-105. 
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pentru maistori, mai nou de prosop şi sticla de băutură pe care meşterul o 
desfăcea după ce se punea podina. Meşterii constructori erau fie locali, fie 
itineranŃi. Exemple de meşteri: Nicolae Limbă, „venit dinspre Braşov”, Ion 
Cârjan, GheorghiŃă Zamfir şi Radu Boldea, care au înălŃat case în Saraiu (cf. 
Pârvu Ion n. 1914). Meşteri itineranŃi bulgari, ca Tudor Bulgaru, au construit 
casele lui NiŃă Odor, Nacu, Tudor Florea, Costea Muşat (cf. Pârvu Ion n. 1914 şi 
Limbă Gheorghe n. 1902).4 
 

OcupaŃii tradiŃionale5 
 

        Agricultura a fost o ocupaŃie la fel de veche ca epoca neolitică. Culturile 
tradiŃionale au fost cerealele (grâu, mei, ovăz, orz de toamnă, secară şi, mai 
târziu, porumb), plantele oleaginoase (rapiŃă şi, de la sfârşitul sec. al XIX-lea, 
floarea soarelui); plantele textile (inul şi cânepa, aşa de vechi, că au păstrat 
denumirea latină); plantele furajere (lucernă, dughie, sfeclă).  
        Fertilizarea terenului agricol cu gunoi de grajd, ca şi irigarea, au fost 
recomandate încă de la anul 1850 de Ion Ionescu de la Brad. In mod tradiŃional, 
s-a practicat irigarea pe suprafeŃe restrânse, cu rotile de irigat, de regulă la  
cultura legumelor. Când a fost nevoie, s-a practicat genul de agricultură 
extensivă, lăsându-se anumite suprafeŃe „să se odihnească” timp de 2-3 ani. 
 

         
 

        Uneltele agricole tradiŃionale au fost plugul şi rariŃa. Până la apariŃia 
semănătorilor cu tracŃiune animală, s-a semănat prin împrăştiere (ex. grâul), cu 

                                                           
4 Ibidem, p. 111. 
5 Ibidem, p. 131-140. 
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călcâiul sau cu parul (ex. porumbul). Recolta se strângea cu secera, ce se 
compunea dintr-o lamă arcuită, cu „gura” zimŃată şi cu coada introdusă într-un 
mâner de lemn. Secerile se făceau de către fierarul satului. Strânsul fânului se 
făcea cu coasa. Porumbul se tăia cu cosorul, cu coada mai lungă. La începutul 
sec. al XX-lea au apărut maşinile de secerat cu cai. Seceratul grâului începea la 
Drăgaică (24 iunie).  
        Creşterea animalelor a fost o activitate complementară la agricultură, 
favorizată în Dobrogea de climă, fâneŃe, păşuni, de zonele de luncă şi bălŃi. 
Omul creştea oi, capre, vaci de talie mică şi cai. Vechimea activităŃii este 
demonstrată de termenii de origine latină (bou, vacă, viŃel, cal, oaie, păstor, 
lână, lapte) şi dacică (baci, brânză, Ńap, urdă, stână, Ńarc, murg, mânz).6 
        Pe vremea stăpânirii turceşti (înainte de 1878), creşterea porcilor a fost 
oprită în mod tacit: dacă musulmanii întâlneau un porc pe drum, îl omorau, fără 
ca păgubitul să primească vreo despăgubire.  
        Pentru încurajarea creşterii calului dobrogean şi pentru îmbunătăŃirea rasei, 
în 1897 statul a infiinŃat în comuna Anadalchioi depozitul de armăsari, dotat cu 
rase anglo-arabe. Pentru îmbunătăŃirea raselor de oi, s-a infiinŃat în 1909 Oieria 
Palas. 
        Ca ocupaŃii secundare, cităm: viticultura, pomicultura, albinăritul, 
sericicultura, legumicultura. După apariŃia filoxerei la sfârşitul secolului al XIX-
lea, s-a recurs la plantarea unor viŃe italiene şi franŃuzeşti, altoite pe portaltoi 
american, rezistent la boli. Facem o menŃiune specială pentru creşterea viermilor 
de mătase, care în anii 1934-1945 devenise ocupaŃie de bază pentru multe 
gospodine. A fost o vreme când statul încuraja această îndeletnicire, furnizând 
materialul genetic şi cumpărând sculurile de borangic la un preŃ bun. S-au 
plantat atunci duzi pe marginea drumurilor care ieşeau din localitate. 
        Ca aproape în fiecare sat, şi la noi au existat meşteşuguri populare Ńărăneşti 
şi instalaŃii tehnice:  
- fierăria şi potcovăritul; în Saraiu erau două fierării (cu foale din piele de oaie 
sau de vită). Fierar în sat este Boroş Gheorghe (n. 1934);  
- dogăria, reprezentată de Ion Zaharia şi Nicolae Brătianu; 
- tâmplăria: Zamfir Vâlcu (n. 1929) a învăŃat meseria de la Marin Dragomir şi de 
50 de ani face la comandă tâmplărie binală şi mobilier pentru casă;  
- rotăria, reprezentată de Matei Enache, Ion Stanciu şi Constantin Marcu (rotar 
şi fierar).  
        La 2 km de sat era cariera lui Bobeş, de unde se scotea piatră tare, neagră-
verzuie (de şist). Pietrari în sat: Gheorghe Buzdugă, Ion Brătianu şi Ion Dragu.7  
 
 

                                                           
6 I.I. Russu, Limba traco-dacilor, Ed. Ştiintifică, Bucureşti, 1967, p. 129-130, apud Maria Magiru, op. cit., 
p. 145 
7 Maria Magiru, op. cit., p. 209-226. 
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InstalaŃii tehnice Ńărăneşti 
 

        InstalaŃiile tehnice Ńărăneşti sunt un indiciu al nivelului social-economic şi 
cultural al populaŃiei într-o anumită perioadă istorică şi sunt legate de 
alimentaŃie, de prelucrarea Ńesăturilor de lână şi de exercitarea unor 
meşteşuguri: 
- râşniŃa de cereale, moştenită de la romanii dinainte de Traian, a fost întâlnită 
până în preajma celui de-Al Doilea Război Mondial. Se folosea în gospodărie 
pentru necesităŃi imediate, până la mersul la moară;  
-  roata hidraulică (cu cupe), inventată de romani în sec. I î.H. 
- moara de vânt, folosită până la apariŃia morilor mecanice moderne; în anul 1895, 
în Saraiu se înregistrau 3 mori de vânt; 
 - moara cu motor; era în satul nostru o moară de 30 c.p., cu benzină, înfiinŃată în 
1912. Pe lângă moara de cereale, funcŃionau şi instalaŃii anexe. În anul 1901 
funcŃiona în Saraiu singura piuă din Dobrogea, cu 4 perechi de ciocane, 
deservită de un „piuar”, care lucra numai o parte din an (piua lui Caragea, 
pentru postavuri). 
- daracul de lână executa operatii mecanizate de scărmănare a lânii. Cele mai 
apropiate darace erau la Hârşova şi Topologu; 
- presa de ulei (la Hârşova şi la Canton, azi Hanul Morilor) prelucra ulei de 
floarea soarelui, prin presare la rece; 
- roata de irigat, era tot atât de veche ca şi râşniŃa de piatră; s-a folosit la irigat pe 
suprafeŃe relativ mici (culturi de legume, pe malul Derelei);  
- fântâna, cu cumpănă sau cu vârtej (val); în anul 1916 erau inventariate în Saraiu 
74 fântâni cu ghizduri de piatră şi altele de scânduri; 
- teascul şi zdrobitorul de struguri;  
- cazanul de Ńuică.8 
 

Portul 
 

        Femeile purtau camaşă sau bluză, dreaptă sau cu platcă, confecŃionată din 
pânză în două iŃe Ńesută în casă sau din pânză subŃire din comerŃ. Androcul era o  
fustă încreŃită, lungă până la glezne, din lână neagră. Pe timp de iarnă, peste 
bluză sau cămaşă, se purta pieptarul (cheptarul), din piele de oaie cu blana pe 
dinăuntru, fără mâneci şi încheiat în faŃă cu copci metalice. În picioare femeile 
purtau opinci, ca şi bărbaŃii, confecŃionate din piele de porc sau de vită. Opincile 
se încălŃau peste ciorapi împletiŃi din lână sau cu tureci (un fel de ciorapi fără 
talpă), care fereau piciorul de zgârieturi. Mai târziu s-au purtat tărlicii (turlucii), 
din lână tricotată sau din postav, tălpuiŃi cu postav sau cu piele de porc. În jurul 
casei, se mai purtau galenŃii, din lemn şi cu o curea sau două, de piele, trecute pe 
deasupra, pentru a Ńine laba piciorului. Până la căsătorie, fetele purtau capul 
descoperit, în afară de vreme rea sau arşiŃă. Femeile măritate purtau pe cap 
                                                           
8 Ibidem, p. 235-250. 
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tulpanul (basma, caşmir), legat 
sub bărbie. Pe timp de iarnă şi 
la sărbători sau în călătorie, 
peste tulpan se purta broboada. 
        Costumul bărbătesc se 
compune din cămaşă, 
pantaloni, brâu, haină de lână şi 
căciulă, cu note specifice după 
vârstă şi anotimp. Cămaşa, 
lucrată din pânză de casă, se 
făcea cu platcă, sub care pânza 
se încreŃea pentru a-i da 
amploare. La gât avea o bentiŃă. 
Pantalonii, la sfârşitul secolului 
al XIX-lea-începutul secolului al 
XX-lea), erau largi sus şi strâmŃi 
jos, asemenea şalvarilor, 
confectionaŃi din aba închisă 
(culoarea naturală a lânii). Mai 
târziu, s-au folosit croiala 
dreaptă şi lâna albă, brună sau 
neagră. În talie se legau cu 
brăcinarul, un şnur din lână 
împletit. BărbaŃii îşi încingeau 
mijlocul cu un brâu, Ńesut în 
patru iŃe, lung de trei metri 
(cinci coŃi), cât să se înfăşoare de 

două ori şi lat de două palme. La capete, brâul, de culoare albă, avea 3-4 vărgi 
maro şi franjuri răsucite, lungi de 20 cm, lăsate din urzeală. Cureaua de piele a 
înlocuit brâul pe la mijlocul secolului al XX-lea. Pe vreme rea se purta gheba care 
semăna cu o manta, din postav, lungă până la glezne. Gheba avea mâneci şi 
glugă. O haină groasă, din postav sau aba neagră, îmblănită cu pielicele de miel, 
care depăşea genunchiul cu trei palme, se numea duseg. Flanela (flanea, flaneră), 
din lână subŃire Ńesută în patru iŃe sau din lână tricotată, se purta pe sub hainele 
mai groase. Şi bărbaŃii purtau pieptar, pentru a proteja pieptul de frig. Iarna, 
peste pantaloni, bărbaŃii purtau obiele (oghiele), nişte foi din Ńesătură albă în 4 iŃe, 
lungi cât să acopere piciorul de la labă până la genunchi,, înfăşurate şi legate cu 
sfori (vânări) sau cu curelele de la opinci. De sărbători, bărbaŃii purtau bocanci 
sau cizme de box. Căciula, făcută din blăniŃă de miel neagră la bărbaŃi şi albă la 
băieŃi, căptuşită tot cu blană de miel. Era rotundă şi prin turtire devenea 
dreaptă, cu cerc sau cu zagara. Intelectualii bărbaŃi purtau pălărie şi haine de 
cumpărat. 
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        În Saraiu nu a existat, 
practic, costumul naŃional. Prin 
anii ’30, învăŃătoarele s-au 
străduit să-l introducă în satul 
nostru. Când au crezut că au 
reuşit ca toate elevele din clasele 
IV-VII să aibă costumul, 
începuseră a crede că, cu timpul, 
îl vor îndrăgi şi-l vor purta când 
vor fi mari. Dar, odată ieşite de 
pe băncile şcolii, fetele îl îmbracă 
până le rămâne mic şi altul nu 
mai fac.  
        Sătencele lucrau mult în 
război, dar nu se pricepeau la 
confecŃionarea costumului 
naŃional, pentru că nu 
moşteniseră acest obicei. łeseau 
pânza de bumbac pentru cămăşi 
şi ştergare vărgate şi înflorite cu 
diferite ajururi şi motive 
frumoase. Din lână, Ńeseau stofele 
pentru hainele bărbăteşti, obiele, 
brâie. 
 

 
DATINI ŞI OBICEIURI 

 

Obiceiuri la naştere 
 

        În prima dimineaŃă după naştere, se trimite la preot cu o sticlă cu apă şi o 
ramură de busuioc. Preotul sfinŃeşte apa şi aceasta se plăteşte. Cu o parte din 
apa sfinŃită se spală lehuza, iar din ce rămâne se toarnă câte puŃină, în fiecare zi, 
în baia copilului. După naştere, se vesteşte şi naşa, trimiŃându-i-se un dar 
constând din dulciuri şi băuturi – vin sau rachiu. 
        Rudele mai apropiate, vecinele şi prietenele, aduc lehuzei plocon, compus 
din plăcinte, lapte cu orez, pişcoturi, pui fript şi vin sau rachiu. Aceasta se face 
pentru a veni în ajutorul bolnavei, care nu-şi poate pregăti nimic câteva zile. 
Cine vine cu plocon pune pe fruntea noului născut o monedă. Valoarea depinde 
de starea şi de buna voinŃă a celui ce dăruieşte.  
        La trei zile după naştere vin ursitoarele. Pe masa din camera unde este 
copilul se pune o carte, un ban sau alt obiect de aur, pâine, mâncare şi băutură, 
ca să-l găsească ursitoarele cu de toate şi să fie deştept şi bogat. Tot atunci, fetele 
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mari – vecine – pun pe masă un obiect de-al lor: cercel, inel, pieptene, iar a doua 
noapte îl pun sub căpătâi, pentru a-l visa pe viitorul soŃ. 
        Pentru botez, naşa pregăteşte toate lucrurile copilului – la fete plapumă 
roşie şi la băieŃi albastră - şi totul se ornează în culoarea plapumei. Toate aceste 
daruri le aduce naşa în ziua botezului. Când se ia copilul pentru a-l duce la 
botez, naşa face pentru el trei mătănii şi, când îl ia în braŃe de jos, pune în loc un 
dar de bani şi spune: „Am luat un păgân şi am s-aduc un creştin”. La 
întoarcerea de la biserică, caută să nu se stingă lumânarea şi chiar dacă s-a stins, 
acasă o aprinde din nou, pentru a face cu ea cruce în pervazul uşii şi acolo sus îi 
stinge flacăra. 
        În aceeasi zi se face aşa-zisa cumetrie, după puterea părinŃilor. După 
petrecere, mama copilului face naşei cadou, fie o basma de legat la cap, o rochie 
sau un ştergar şi un colac mare. A doua zi după botez, naşa îi face baie 
copilului; se zice că îi ia mirul.  
        În baia copilului se pun flori, se amestecă un ou, se pun şi bani de către cei 
de faŃă, bani pe care îi ia moaşa când zvârle apa. Când e aproape să-l scoată, se 
unge copilul cu untură pe la încheieturi, la mâini şi la călcâie şi se dă pe la gura 
copilului cu o bucăŃică de zahăr, ca să fie dulce. 
        Crişma se clăteşte în baie, se stoarce bine şi se pune să se usuce pe o 
oglindă, ca să fie copilul cochet şi cu vază. După ce a fost înfăşat, copilul se culcă 
sus pe perne – când va fi mare să fie respectat. După 40 de zile de la naştere, 
mama iese la biserică, când îşi face molitva. 
 

Nunta 
 

        Cu toate deosebirile datorate zonelor folclorice, nunta la români se 
desfăşoară după următorul tipic: 
- prologul nunŃii sau cunoaşterea mirilor (la horă, la şezătoare sau cu un prilej 
oarecare); 
- peŃitul; 
- pregătirea nunŃii (alegerea „funcŃionarilor” nunŃii: nunii, starostele, lăutarii, 
stolnicii; 
- nunta propriu-zisă; 
- petrecerea la casa mirelui (masa, jocul, răpirea miresei, scoaterea zestrei, 
iertăciunea, aducerea găinii); 
- epilog (a doua nuntă). 
        Reproducem mai jos, cu mici intervenŃii, desfăşurarea unei nunŃi din 
Saraiu, aşa cum a fost descrisă de învăŃătorul Constantin Gh. Tudoran.9 
        Înainte vreme, majori- tatea căsătoriilor erau aranjate de părinŃi, adică să se 
ia bogat cu bogat sau, în orice caz, să fie apropiaŃi ca stare. Şi acum se respectă 
părerea părinŃilor, însă după ce şi-au spus cuvântul cei în cauză.  

                                                           
9 Apud Ioan Meiţoiu, Spectacolul nunţilor, Casa Centrală a Creaţiei Populare, Bucureşti, 1969, p. 247-256. 

Miri şi deverigă la o nuntă 
din deceniul I al sec. al XX-lea 



 138

        Odată înŃeleşi tinerii şi 
părinŃii, se stabileşte ziua 
logodnei. Logodna are loc la 
casa părinŃilor fetei, cu masă 
mare, cu lăutari, cântece şi joc. 
Petrecerea începe cu schimbul 
de verighete. Încă din această 
zi, mirele (ginerica) îşi alege 
cavalerul de onoare (deverica 
sau deveriga), considerat toată 
viaŃa ca frate de cruce. 
Deverica este omul de 
alergătură, până ce se termină 
nunta. 
        PărinŃii hotărăsc apoi să 
meargă la cumpărături. Socrii 
mari îi cumpără miresei un 
rând de haine şi rochia de 
mireasă. Naşii cumpără voalul, 
beteala şi coroniŃa (lămâiŃa). 
Este şi obiceiul ca mireasa să 
facă florile în casa ei: în joia 

dinaintea nunŃii, invită acasă fete, dar şi cavaleri, care pregătesc florile de nuntă, 
dar este şi un prilej de petrecere, glume şi rememorare a timpului fecioriei. 
Socrii îi cumpără naşei un dar mai deosebit.  
        Vineri, soacra mare invită femeile (vecine şi rude) la varză. Se taie varza acră 
şi se pregătesc sarmalele. Gazda serveşte aperitive şi Ńuică îndulcită şi cheamă 
un lăutar, ca să fie treaba cu spor. 
        Sâmbătă după-amiază începe petrecerea, cu hora de la casa miresei. 
Conduce naşa, însoŃită de fete şi flăcăi. Musafirii sunt trataŃi cu dulciuri, 
cozonac, rachiu şi vin. Deverica primeşte de la mireasă un ştergar lung, din fir 
de borangic cu motive alese, care se petrece pe umărul stâng şi se prinde sub 
braŃul drept cu ac de siguranŃă. Băiatul poartă ştergarul până duminică seara. 
Odată cu ştergarul i se prinde pe piept o batistă frumos împăturită. Batiste mai 
primesc fraŃii şi surorile mirilor, iar restul nuntaşilor flori în piept.  
        Această parte a nunŃii se numeşte de brad: 
 Hai, bradule, hai, 
 Cum am să te tai 
 Cu-o bardă tăioasă, 
 Cu-o fată frumoasă, 
 C-un flăcău frumos 
 Şi-o să te dea jos … 
 

Miri şi deverigă la o nuntă din 
deceniul I al sec. Al XX-lea 



 139

        Ginerica nu participă la brad. Mireasa este jucată de cavalerul de onoare şi 
de flăcăi. Bradul rămâne în centrul horei până seara, după care se fixează într-
un loc la vedere, ca semn al tinereŃii veşnice. 
        Sâmbătă seara este bărbierit mirele: 
 Am pus briciul să mă rază, 
 Unde-i taica să mă vază 

Şi maica să mă jelească? 
Dar surori să mă privească? 

 VeniŃi, fraŃi, veniŃi, surori, 
 Să vedeŃi că mă însor, 
 De la voi sunt călător … 
 

        Sâmbătă seara spre duminică este 
a tineretului. Se dansează la casa 
miresei sau într-un local anume 
pregătit. Duminică dimineaŃa, pe la 
zece, un alai restrâns, cu lăutarii în 
frunte, merge să vestească naşul. 
Când se apropie ceasul de cununie, 
alaiul cu mirele merge la casa naşilor, 
unde gazda oferă dulciuri şi băutură. 
Se dansează nuneasca în bătătură, apoi 
se merge la casa miresei. Naşa, 
pregătită cu voalul, beteala şi lămâiŃa, 
găteşte mireasa, iar lăutarul cântă: 
 Ia-Ńi, mireasă, ziua bună 
 De la tată, de la mumă, 
 De la fraŃi, de la surori, 
 De la grădina cu flori … 
 CopiliŃă cu părinŃi, 

La ce naiba te măriŃi? 
 Mila de la părinŃi 
 Anevoie o mai uiŃi, 

Iar mila de la bărbat 
Ca frunza de pom uscat. 

 

        Plânge mireasa, plânge mamă-sa, plâng toate femeile care se găsesc de faŃă. 
După gătirea miresei, se joacă în bătătură hora miresei, apoi alaiul porneşte la 
cununie, la Sfat şi la biserică. Când fata se mărita în alt sat, plecarea nuntaşilor 
se făcea cu multă larmă, în căruŃe gătite de sărbătoare, cu cai cu mărgele şi 
clopoŃei, la care mireasa lega ştergare. Într-o căruŃă anume se ridica zestrea 
miresei: plapumă, perne, covoare, preşuri. Când alaiul era gata de plecare, nişte 
flăcăi din sat baricadau cu o funie poarta sau o stradă, iar naşul sau mirele 
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dădeau vadra (de vin) ca să se elibereze calea. Această „taxă” se numea ierbărit, 
adică, vezi bine, ei au crescut-o şi au păzit-o. 
        După cununie se merge acasă la socrii mari. Mama băiatului îşi primeşte 
copiii (feciorul şi nora) în pragul uşii. Le aruncă pe după gât un ştergar şi, aşa 
lipiŃi unul de altul, sunt conduşi în casă. Mireasa toarnă socrului mare şi naşului 
apă să se spele pe mâini. Apoi mirii sunt serviŃi cu pâine tăiată bucăŃi şi opărită 
în vin îndulcit, pe care ei o mănâncă dintr-o singură strachină (castron). 
Urmează petrecerea oferită de socrul mare, cu mâncare, băutură şi dans cu 
lăutari. Nunta era cu dar, strâns de naşi cu ajutorul şefului formaŃiei de lăutari şi 
încredinŃat tinerilor căsătoriŃi, după ce se anunŃa mesenilor suma adunată. La 
apusul soarelui se termina cu masa, dar familiştii, cu socrii şi cu naşii, mergeau 
la cârciumă (salon) şi petreceau toată noaptea. 
        Luni dimineaŃa, cei care mai pot rezista merg cu alaiul la casa socrului 
mare. Aici naşa face legătoarea: mireasa îmbracă haine obişnuite, iar pe cap, în 
locul lămâiŃei, i se pune un tulpan sau o basma. După aceea, mireasa se prinde 
în hora nevestelor. Urmează masa cu ciorbă de potroace, oferită de soacra mare, 
împotriva mahmurelii după atâta petrecut. Luni este şi ziua când sticla cu 
rachiu roşu este jucată de femei, cu glumele de circumstanŃă. Nimeni nu se 
îndoieşte că mireasa a fost fată mare. 
        MarŃi, rudele apropiate vin la casa mirelui la plăcinte (să se convingă că 
mireasa ştie să facă plăcinte). În seara primei joi după nuntă însurăŃeii merg la 
naşi cu colac, iar sâmbătă seara, la părinŃii fetei, la iertăciune. 
        În duminica următoare, naşii îşi scot finii la biserică.    
        Cununiile se făceau mai mult toamna, începând cu luna octombrie. Se 
făceau nunŃi şi în Câşlegi, între Crăciun şi Lăsatul secului de Postul Paştelui.  
 

        Mai era un fel de nuntă, mai rar, când băiatul şi fata se iubeau, dar părinŃii 
dintr-o parte sau din cealaltă nu erau de acord cu căsătoria.10 Unii stricau 
dragostea, dar alŃii nu. După ce aranjau cu o rudă apropiată să-i găzduiască, 
tinerii plecau (fugeau) de la horă sau de la bal direct la gazdă. O zi sau două mai 
târziu, părinŃii fetei erau anunŃaŃi de faptul împlinit şi ei acceptau situaŃia. O 
astfel de nuntă nu se mai supunea datinilor ca o nuntă obişnuită. Se mai 
întâmpla ca o fată săracă „să fugă” cu un băiat din alt sat. PărinŃii fetei ştiau, nu 
prea ştiau, oricum nu aveau cu ce să-i facă fetei nuntă mare.  
        Un alt fel de căsătorie, tot rar, era cu furatul fetei. Se întâmpla cu câte una 
frumoasă, bogată şi încrezută, cu părinŃi care n-ar fi dat-o după oricine. Flăcăul, 
înŃeles cu fata sau nu, vorbea cu rudele apropiate, chiar şi cu părinŃii lui, găsea o 
gazdă pentru câteva zile, apoi făcea rost de o căruŃă sau două, cu cai buni de 
fugă şi câŃiva călăreŃi pentru însoŃire. În seara sau noaptea hotărâtă, flăcăul fura 
fata de la horă sau de la bal şi o ducea la locul dinainte ales. În caz că erau prinşi 
de rudele fetei, ieşea cu bătaie.  

                                                           
10 Nicu Irimia Munteanu, Caiet 3, p. 30-54. 



 141

        Ce condiŃii trebuia să îndeplinească un flăcău ca să se însoare.11  
        În primul rând, trebuia să aibă armata făcută. Eliberat din armată, pe la 23-
24 de ani, fără pedeapsă, flăcăul era considerat om în rândul oamenilor. Nu 
trebuia să fumeze sau să fie beŃiv. La două-trei luni de la eliberare, dacă nu avea 
loc de casă şi nici casă moştenită, flăcăul de însurat avea voie să meargă în vatra 
satului, să-şi aleagă loc de casă şi să bată parul, pe care scria numele lui. Apoi se 
ducea la primarul comunei şi-i spunea unde a bătut parul. Primarul îl felicita şi 
îl ruga să treacă pe la Primărie, când o avea bani, să plătească o mică taxă. După 
aceea, închidea locul şi aducea piatră pentru temelia casei. De acum, flăcăul 
putea să intre în cârciumă sau în cafenea, să bea un pahar cu oamenii însuraŃi. 
Dacă un tânăr cu armata nefăcută intra în cârciumă, era apostrofat de bărbaŃii 
mai în vârstă: „Du-te, mucosule, şi fă-Ńi armata ca noi şi atunci stăm de vorbă.”  
        Ca să pornească în căutarea unei soŃii, băiatul trebuia să fie bine îmbrăcat. 
Dacă nu ştia să joace bine la horă, fetele fugeau de el şi era mare ruşine. Dacă pe 
timpul executării serviciului militar flăcăul ar fi avut o dezertare sau suferise o 
pedeapsă, în mod sigur se auzea în sat şi era ocolit la horă şi la bal. Se zicea că a 
făcut Ńara de râs. Era în sat un om pe nume NiŃă Odor, care fusese răpit din 
tranşee într-o incursiune în Războiul din 1916. Cei care nu au ştiut ce s-a 
întâmplat cu el i-au zis „Dezertorul”, iar copiii lui erau „ai lui Dezertorul”. Dacă 
tânărul era respins la recrutare, era şi mai rău. Lumea îl considera „coastă 
ruptă”, incapabil să facă ceva în viaŃă. Un „coastă ruptă” se mai putea însura 
numai dacă era bogat şi cerea în căsătorie o fată săracă sau urâtă, uneori chiar şi 
aceea îl refuza. „N-a fost în stare să facă armata şi o să fie în stare să Ńină o 
femeie?” Flăcăul pleca după însurătoare prin satele vecine, unde nu era 
cunoscut. 
        După 26 de ani, tânărul neînsurat era considerat flăcău tomnatic. Dacă unui 
flăcău îi murea unul din părinŃi, se putea însura la 16-17 ani, fiind obligat de 
împrejurări să-şi ajute familia.  
 

        Ce condiŃii trebuia să îndeplinească o fată de măritat.12 

        O fată, ca să se mărite cu flăcău bun şi pe placul ei, trebuia să aibă cel puŃin 
16-17 ani, să fie cinstită (fecioară). Era permis să cunoască pe cine voia, să 
„vorbească”, dar nu mai mult. Trebuia să fie drăguŃă, să se îmbrace frumos, să 
fie curată, harnică şi pricepută. Să ştie să Ńeasă şi să năvădească la război, să 
coasă la gherghef. Fata trebuia să ştie să gătească, să ştie a vărui singură casa. 
        Dacă într-o familie erau două sau trei fete, trebuia să se mărite pe rând, 
începând cu cea mare. Când se mărita întâi una din cele mai mici, cea mare era 
considerată fată bătrână şi peŃitorii o ocoleau. Orice fată era considerată bătrână 
după vârsta de 20 de ani. 

                                                           
11 Ibidem, p. 27-28. 
12 Ibidem, p. 28-29. 
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        Dacă o fată făcea un copil înainte de căsătorie, acela se chema copil „de 
pripas”, „bitan” sau „copil din flori”. Un asemenea copil era Ńinut departe de 
ceilalŃi de vârsta lui. 
 

Hora 
  

       Duminicile şi în alte zile de sărbătoare, după-amiază, se făcea horă. O ocazie 
specială era ziua de Sfântul Gheorghe, hramul Bisericii din Saraiu, când se făcea 
“zbor”. În afară de joc, se găsea de mâncare şi de băut. Luau parte şi flăcăi şi fete 
din alte sate.  
        Terenul pentru horă a fost mai întâi lângă cârciuma lui Stănei, apoi în faŃa 
cârciumii lui Gheorghe Ionescu, iar eu l-am prins, prin anii ’50, între 
gospodăriile famiilor Topoleanu şi Zaharia şi gheŃăria lui Vasile Oprea 
(Geambaşu). Era amenajat frumos, orizontal, cât două-trei armane la un loc. 
Terenul era stropit din timp cu apă, până când se bătătorea bine. Flăcăii se 
îngrijeau de muzică, pe care o plăteau printr-o contribuŃie bănească modică. La 
horă venea lume de toate vârstele, de la copii până la bătrâni. Se îmbrăcau 
frumos, de duminică, şi se adunau la ora obişnuită, unii să joace în hora, altii să 
vadă ce fete s-au mai ajuns, cine cu cine joacă. Hora era pentru săteni o ocazie 
minutată de socializare şi motiv de vorbit în restul săptămânii.  
        A fost o vreme când nu s-a făcut horă. După revenirea din refugiu, 
decembrie 1918-primăvara lui 1919, oamenii îi plângeau pe cei dispăruŃi, îsi 
plângeau şi de milă pentru că pierduseră tot avutul. O vreme nu s-a mai gândit 
nimeni la horă. Dar viaŃa mergea înainte. Şi atunci ziua a şaptea din săptămână 
îşi avea rostul ei. Tineretul simŃea nevoia de a cânta, de a râde, de a juca. Cui îi 
mai călcase piciorul în horă din toamna lui 1916?13 S-a făcut începutul cu 
cântece. În zilele de sărbătoare, se auzeau flăcăii cântând, pe devale, seara, până 
noaptea târziu. Totuşi, fără fete, cântecele nu aveau haz: petrecere turcească! 
Unde să se întâlnească cu fetele, dacă nu la horă? Bine-bine, dar de unde lăutari? 
Salvarea a venit de la nea Ristea: Cristea Şerban, om sărac şi văduv, se Ńinea cu 
dinŃii de viaŃă. DescurcăreŃ, foc: a fost plugar, văcar, meregiu14, bostangiu, 
bragagiu, cafegiu, frizer. Sâmbătă seara, parte din flăcăi se adunau la el, la 
frizerie. Rădea cum rădea, dar tăia nea Ristea nişte braşoave, de te făcea sa râzi 
cu vorbe. Într-o sâmbătă seara, cunoscând necazul tinerilor, frizerul anunŃă: 

- BăieŃi, mâine aveŃi horă! 
- Au venit lautarii? 
- Am să cânt eu. 
- Cum? Cu ce? 
- Cu toba. 
- Cum, cu toba? 

                                                           
13 Însemnările învăţătorului Constantin Gh. Tudoran. 
14 Paznic de câmp, de la merea sau myrie (turc.), teren comunal sau domeniu public. 
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- Aşa, din gură şi din tobă. 
        Se lasă nea Ristea în genunchi, vâră mâna sub pat şi scoate toba – o veşcă de 
ciur, mai mărişor, pe care întinsese o piele bine rasă. Tobă. El susŃinea că pielea 
este de câine. S-a făcut proba. Cu buzele Ńuguiate, lipite una de alta – avea gura 
mare şi buzele groase – dârlâia de zor şi bătea în tobă, când cu podul palmei, 
când cu pumnul. Păstra măsura. A doua zi, duminică dimineaŃă, s-au anunŃat 
fetele despre marele eveniment. După-amiază, tot tineretul satului a fost prezent 
la horă. Muzica …cam ca la urs. Dar se frământa pământul: hora mare, 
ciobănaşul, lanŃeta, polca, valsul, brâul. În sărbătorile următoare, au venit şi 
vârstnicii să privească hora. În zilele cu ceaŃă se cam înmuia pielea tobei. Se 
incingea repede un foc, din buruieni uscate, pe care copiii le strângeau pe 
întrecute şi se acorda …toba. Nu numai tinerii de 17-18 ani bătătoreau 
pământul, după muzica ursărească, ci şi cei din contingentele 1913-1914-1915, 
pe care îi prinsese Războiul necăsătoriŃi. ToŃi căutau să se răzbune pe anii 
vitregi. Când mai prindeau băieŃii sămânŃă de bani, făceau lux de muzicanŃi. Îi 
aduceau pereche toboşarului, un viorist amator, Anton Baroncea, plugar din 
Muslui (Cloşca). Ce mai veselie în sat! De dragul unei aşa orchestre, se făcea şi 
bal (serată). Se mai încurcau unii la câte un chef. Cânta Anton Baroncea şi din 
gură, mereu acelaşi cântec: 

 

   Pe uliŃa ce mi-e dragă 
   Treabă n-am şi cale-mi fac… 
 

       Hora era pentru sărăieni ca aerul. Hora făcea parte din viaŃa lor. Într-o 
vreme se gospodăriseră în sat trei perechi de lăutari. Duminicile şi sărbătorile, 
de pe la orele două după-amiază, se aduna la horă tot satul. Erau ani când, cu 
una-două săptămâni înainte de începerea secerişului, dejugau în sat meşterii de 
la Cârjelari. Făurari de cuŃite, foarfeci, cleşti, grătare ş.a. Erau specialişti în 
ascuŃirea amnarelor de la colŃii maşinilor de secerat. Însă meşterii erau aştepŃati 
cu braŃele deschise datorită faptului că aveau fanfară organizată. Clarinete, 
flaute, trompete, corn, tobă. Bucuria copiilor şi a tineretului. Odată sosiŃi în sat, 
s-a zis cu vioara şi cu Ńambalul. Se făcea horă cu toboşari. Sunetele puternice, în 
aer liber, plăceau urechilor şi porunceau picioarelor să se mişte. Se aduna lumea 
după lume. Intrau în horă şi vârstnicii. Cât timp a trăit moş Constandache, 
Năstase Constandache de la care am cules datele despre istoricul satului15, intra 
adesea în horă. La nouăzeci de ani ai lui, călca semeŃ pe opinci. Cred că şi când a 
fost mire, tot opinci a purtat în picioare. Pantalonii (iŃarii) largi în fund şi jos 
strânşi pe picior. Când se juca hora mare (hora în două părŃi), se prindea moşul 
lângă flăcăul cel mai chipeş şi jucăuş. Bătrân-bătrân, dar juca frumos. Capul sus 
şi gura nu-i tăcea. La hora tineretului, ca şi la nunŃi, se jucau, pe lângă Hora 
mare: Dreapta, Stânga, Brâul lui Sbârcea, Tropca, Trăncănăul, LanŃeta, De doi 
(MocăncuŃa), łânŃăraşul şi Muşamaua, cel mai uşor dintre toate. Muşamaua se 
                                                           
15 Însemnările învăţătorului Constantin Gh. Tudoran. 
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juca cu strigături şi, pentru că era uşor de jucat, intrau în horă şi cei care duceau 
picioarele târâş. 
        De la o vreme satul a rămas fără lăutari. S-au mutat la Hârşova. Nu puteau 
trăi o săptămână întreagă pe munca de o zi. Totuşi, flăcăii angajau muzicanŃi 
din satele vecine sau din cei plecaŃi la Hârşova şi hora îşi trăia viaŃa. În anii ’60, 
nişte „tovarăşi” au avut ideea nefericită de a face sursă de venit din exercitarea 
folclorului. S-a pus taxă pe horă: în schimbul sumei de 50 lei, Primăria elibera o 
autorizaŃie de horă, valabilă pentru o singură zi. Dacă în 1926 moş 
Constandache, get-beget dobrogean, juca bine hora-n două părŃi, înseamnă că 
această horă, precum şi altele, se jucau în satele româneşti şi pe timpul stăpânirii 
otomane. Ceea ce turcii au tolerat, au stricat “tovarăşii”.  

 
Înmormântarea 

 

        Se Ńine mult ca omul, înainte de moarte, să fie mărturisit şi împărtăşit. De 
asemenea, se Ńine să aibă lumânarea aprinsă în momentul când îşi dă sufletul. 
După moarte i se face baie şi este îmbrăcat cu hainele de mult păstrate pentru 
moarte (e vorba de cei bătrâni). Se înmormântează, de obicei, a treia zi după 
moarte şi, mai rar, la două zile. Până-n ziua ducerii la groapă, nopŃile se 
priveghează lângă corpul neînsufleŃit. La priveghi nu se plânge. De obicei, 
sicriul este dus la cimitir pe braŃe, dar când sunt noroaie mari sau e prea 
departe, se duce cu căruŃa. 

        La înmormântarea 
tinerilor necăsătoriŃi, fete 
sau băieŃi, se pun lăutari. 
Fetele sunt îmbrăcate în 
haine albe de mireasă. La 
orice înmormântare se leagă 
câte un ştergar la mână celor 
care duc mortul, la capacul 
sicriului, la cruce etc. 
Lumânările care se dau 
preotului şi dascălului sunt 
înfăşurate în ştergare. Odată 
cu mortul se duce şi o 
creangă de măr, pe ale cărei 

ramuri sunt legate fructe, covrigi, roşcove, bomboane etc. După înmormântare 
se scutură mărul şi se împart bunătăŃile, iar creanga de măr se înfige lângă cruce. 

        Cei ce au luat parte la înmormântare se întorc acasă, la pomană. Până la 
nouă zile, în fiecare dimineaŃă, se tămâiază locul unde a zăcut bolnavul şi se dă 
de pomană câte un pahar de vin şi o bucată de pâine la un om ce, întâmplător, 
trece pe drum. 

Prescură 
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        Se respectă cu sfinŃenie 
facerea pomenilor: la 9 zile, 
trei săptămâni, 40 de zile, 
jumătate de an şi la un an, 
când se face o pomană mai 
mare. Înainte de război, la 
înmormântare se dădeau şi 
vite de pomană – oi, juninci, 
peste groapă. La pomana de 
un an, de asemena, cei mai 
gospodari dădeau câte o vită 
de pomană. S-au văzut 
gospodari care au dat 
pomană un car cu una 

pereche de boi. 
        La nuntă şi la moarte se vestesc cele mai îndepărtate rude, iar acestea se fac 
luntre şi punte pentru a lua parte, fie la petrecere, fie la bocet. În caz de timp 
prea rău sau alte împrejurări care îi Ńin pe loc, trimit pe cineva din familie 
pentru a împărtăşi bucuria sau durerea.  
        Unele familii plătesc preotului pentru a le pomeni morŃii în toate sărbătorile 
anului. 
        În „Sâmbăta morŃilor”, fiecare sărac duce colivă la biserică şi dă preotului 
un pomelnic cu numele tuturor morŃilor din familie – bunici şi străbunici. 

   
Obiceiuri de Crăciun 

 

        Porcul de Crăciun se taie şi de sărac, ca şi de bogat. Ziua potrivită pentru 
tăierea porcilor era 20 decembrie, de Sfântul Ignatie, de aici vorba că i-a sosit 
Ignatul. În noaptea de 24 decembrie, copiii, băieŃi şi fete până la vârsta de 14 ani, 
începeau să meargă pe la case cu Moş Ajunul sau cu Bună dimineaŃa la Moş 
Ajun, până pe la orele 5-6 dimineaŃa, când începea să se crape de ziuă. Pentru 
urat, copiii primeau covrigi, nuci, roşcove, gogoşi ş.a. Nu era deplasat ca 
prichindeii să vină cu Bună dimineaŃa pe la orele opt-nouă. 
        Copii cântau la fereastră: 

Bună dimineaŃa la Moş Ajun! 
Ne daŃi, ne daŃi, ori nu ne daŃi? 
C-am venit şi noi odată, 
La  un an cu sănătate 
Şi la anul când venim 
Sănătoşi să vă găsim. 
Hai, ne daŃi, ne daŃi, 
Ori nu ne daŃi? 
La anul şi la mulŃi ani! 

Pristolnic 
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sau: 
Bună dimineaŃa la Moş Ajun! 
Ne daŃi sau nu ne daŃi? 
DaŃi-ne câte–un covrig  
Ca să nu murim de frig, 
DaŃi-ne câte o nucă 
Să nu ne dăm cu capul de-o ulucă! 

şi: 
Moş Crăciun cu plete dalbe 
A sosit de prin nămeŃi. 
El aduce daruri multe 
Pe la fete şi băieŃi. 
La anul şi la mulŃi ani!16 

 

        Colindatul copiilor se face în ceată, de regulă masculină, în număr 2-3 băieŃi 
de 6-14 ani. Fiind o singură urare, nu are nevoie de repetiŃii. Copiii colindă dis-
de-dimineaŃă în ziua de Ajun. Casele colindate sunt cele ale vecinilor, ale 
rudelor sau ale membrilor cetei. Inventarul colindătorului este traista şi băŃul. 
        În ziua de Ajun gospodinele dau de împărŃeală (de pomană) grâu fiert cu 
prune sau stafide, nuci şi colăcei. 
 

        Colindele17 
        Colindele anunŃă naşterea lui Hristos şi fac urări pentru anul următor: de 
sănătate, de bogăŃie şi spor. Colindele sunt religioase sau sociale, după cea mai 
veche şi simplă clasificare realizată de Alexandru Rosetti. La rândul lor, 
colindele religioase sunt mitologice, cu subiecte din Vechiul şi din Noul 
Testament, inspirate din vieŃile sfinŃilor sau din cărŃile populare. Constantin 
Brăiloiu a împărŃit colindele în evanghelice şi legendare sau mitologice. 
Colindele se cântă afară, la fereastră şi, mai rar, în casă, dacă sunt speciale sau 
adresate unei persoane. După destinatari, sunt colinde de fată mică, de fată 
mare, de copil, de flăcău, de tineri căsătoriŃi cu copii/fără copii. Sunt şi colinde 
profesionale: de cioban, de pescar, de vânător sau de preot.  
        Pe calea transhumanŃei şi prin colonizări colinde din sudul Transilvaniei şi 
al Munteniei au pătruns în repertoriul cetelor dobrogene de colindători, pe 
fondul temelor mai vechi. Datorită condiŃiilor mai puŃin prielnice practicilor 
bisericeşti, temele religioase sunt mai puŃin frecvente în colindele locale decât în 
cele din alte zone.  
        Ceata flăcăilor colindători avea pe vremuri sarcini de organizare a 
dansurilor şi petrecerii sărbătorilor de iarnă ale tineretului sătesc, dar acum 
exclusiv de colindat. Ceata se constituie cu 2-3 săptămâni înainte (pe la Sf. 
Nicolae) şi începe colindatul după ultimul clopot din seara de Ajun. Cu 8-10 
                                                           
16 Nicu Munteanu, Caiet 1, p. 8-9. 
17 Colinde din Saraiu se găsesc şi în Anexa IV a lucrării de faţă. 
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colinde în repertoriu, tinerii se adună la o gazdă, aleasă prin înŃelegere, sau la 
Căminul cultural, pentru repetiŃii. Pot asista şi tineri de 13-14 ani, până pe la 17 
ani. Dintre aceştia, cei care dovedesc aptitudini şi memorează uşor, sunt 
cooptaŃi în ceata de colindători. Ceata este formată din minim 6 tineri, cu 
maximul neprecizat, dar întotdeauna în număr par, pentru a realiza cele două 
subdiviziuni care cântă alternativ, în antifon, câte două strofe din colind. 
Membrii cetei, tineri cu armata făcută, necăsătoriŃi sau proaspăt căsătoriŃi, 
trebuie să mai îndeplinească anumite condiŃii pentru a fi admişi: să aibă trecere 
şi nume în sat, să ştie să scrie şi să citească, să fie buni cântăreŃi, să nu-şi fi bătut 
joc de vreo fată etc. În realitate, ceata nu se formează, ci se reînnoieşte 
permanent. Se colindă din casă în casă, de seara până dimineaŃa. Gospodarii 
lăsau porŃile deschise şi luminile aprinse. Oricum, înainte de a începe colinda, 
conducătorul cetei intra în curte şi întreaba, în mod formal, dacă sunt primiŃi 
sau dacă au mai fost colindaŃi. După ce a primit permisiunea de a colinda, ceata 
cântă unul din colindele de casă, după care gazda poate să ceară interpretarea 
unui colind special. Cum sunt, de regulă, două cete, satul este împărŃit în două 
sectoare, pentru a se evita repetarea colindului. La cerere, poate fi colindată o 
casă din celălalt sector, dacă regulamentul nescris o permite.  
        Şi gospodăria se pregătea în vederea colindatului şi a venirii Crăciunului: 
se rânduia curtea şi grădina, se reparau gardurile şi porŃile, se tăiau lemne de 
rezervă pentru zilele de sărbătoare, se tăia porcul şi se rânduiau bucatele; 
gospodinele pregăteau bucatele şi cadourile pentru colindători. Interiorul casei 
trebuia  pregătit cu grijă. Imaginea casei gospodarului cu fată de măritat era 
esenŃială şi arăta hărnicia şi talentul gospodăresc al fetei, calităŃi mult apreciate 
de viitorii soŃi. Nu erau cazuri ca ceata să fie refuzată la vreo casă. Se mai 
întâmpla ca a doua zi gospodarul să certe şeful cetei că l-a scăpat de la colindat.  
        În cea de-a doua zi a Crăciunului, pe la orele 13-14, flăcăii începeau să 
colinde „de zi”. Erau vizitate casele mai pricopsite cu gospodari cu pretenŃii de 
oameni aleşi. Se mai mergea la fetele mari, care cereau să fie colindate ziua, 
considerându-se şi ele cu un statut deosebit. După ce şi-a îndeplinit rostul 
pentru care a fost constituită, ceata de colindători îşi incheie activitatea printr-o 
petrecere, care marchează „spargerea” ei. 
        La întrebarea „De ce primiŃi cu colindul?”, oamenii răspund „aşa e 
obiceiul”, „aşa s-a pomenit”, dar şi mai nuanŃat, „să meargă bine la casă”, „să ai 
sănătate şi noroc” sau „cine nu primeşte colindătorii nu-i merge bine”.18  
        În prima şi a doua zi a Crăciunului, băieŃii de 10-12 ani mergeau prin casele 
oamenilor cu Steaua, câte doi sau trei, mai rar unul singur. Cu Steaua putea să 
vină orice băiat din sat, din orice margine. Fetele nu mergeau niciodată cu 
Steaua.  
 

  În oraş la Betleem 

                                                           
18 Maria Magiru, op. cit., p. 319-358. 
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  VeniŃi, boieri, să vedem 
  Că astăzi ni s-a ’mplinit 
  Proorocirea de de mult. 
 

Obiceiuri de Anul Nou 
 

        În ziua de Ajun, copiii până la 10-12 ani, băieŃi şi fete, pleacă cu colindul din 
casă în casă. Se opresc la fereastra casei şi spun următoarele versuri, pe o 
melodie monotonă, aceeaşi pentru fiecare vers (sol, sol, sol, la, sol, fa, mi, do): 
 

  Prichi, prichi-n revărsat, 
  Nici cocoşii n-au cântat, 
  Nici noi n-am întârziat. 
  Câte flori sunt pe pământ, 
  Toate merg la jurământ, 
  Numai floarea soarelui 
  Şade-n poarta raiului 
  Şi-l păzeşte pe Hristos 
  Ca un trandafir frumos. 
 

        Capătă nuci, covrigi, roşcove sau bani. De cum se lasă seara, aceşti copii, 
care au început devreme, se retrag pe la casele lor, iar satul începe a hui de 
sunete de clopote, trosnete de bice şi uruitul buhaiului. Umblă băieŃii mai mari 
şi flăcăii cu Pluguşorul. Umbletul Ńine până pe la ora 10 din noapte. Acestora li 
se dau bani. Unii colindători, dacă pământul nu este acoperit de zăpadă, înjugă 
la plug de cu ziua câte şase boi cu clopote şi merg la casele chiaburilor şi la cei 
care îşi serbează numele a doua zi şi trag câte o brazdă în bătătură. În timp ce un 
flăcău Ńinea plugul de coarne cu o mână şi cu cealaltă arunca boabe de grâu de 
toamnă, alŃi doi Ńineau boii de funie altul trăznea din bici şi, în sfârşit, altul 
spunea pluguşorul şi suna din clopot. La sfârşit, gazda ciocnea un pahar cu vin 
cu urătorii şi le dădea bani. Pe înserate, membrii cetei se retrăgeau la casele lor. 
 

          Pluguşorul (I), învăŃat de la veteranii vechi din Dobrogea19: 
 

  Aho! Aho! 
Pluguşoru-i făcut din buşteni 
Tras de doi boureni 
Dacă trage mai tare 
Să rupe şi-o ia la vale. 

MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 
 

IeşiŃi mai tare cu bănuŃii 
Că nu suntem de ici, de colo 

                                                           
19 Obiceiurile de Anul nou descrise mai jos sunt extrase din caietele lui Nicu Irimia Munteanu. În notele de 
subsol am menţionat caietul şi pagina. 
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Noi suntem de departe, 
De unde stau leii, paraleii 
Cu gurile căscate, 
Să ne-apuce pe la spate. 
 MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 
 

Noi nu suntem de ici, de colo 
Suntem de la łipirig 
Unde mor câinii de frig 
Şi fetele de căldură 
De-şi dau cu genunchii-n gură. 
 MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 
 

Suntem de la Lunca 
Unde face mămăliga cât nuca 
Şi s-aŃine cu măciuca 
Să n-apuce nici furnica. 
Un gândac s-a apropiat 
Şi i-am dat cu măciuca-n cap. 
 MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 
 

Hai, daŃi-ne ce ne-oŃi da, 
Că n-o să ne daŃi Oltul cu totul 
Sau marea cu sarea. 
O să ne daŃi câte doi bănuŃi 
Să ne luăm mantale, 
Că vine o ploaie mare de la vale 
Şi ne plouă feŃele 
Şi nu ne mai plac fetele. 
 MânaŃi, măi! Hăi, hăi!20  
 

  Pluguşorul (II), de asemenea învăŃat de la veteranii vechi: 
 

  Pluguşorul mititel, cu rotiŃele de fier 
  Trag şase boi vârtos de el. 
   MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 
 

  Cei de la roată cu coarnele scovoiate 
  Cei de la mijloc cu stele de busuioc 
  Cei dinainte cu coarnele frânte. 
   MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 
   

IeşiŃi mai tare cu colacul 

                                                           
20 Caiet 1, p. 51 şi 57. 
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Că vă dărâmă boii pragul 
C-avem doi buhai 
Cu jugul de putregai 
Cu proŃapul de mălai 
Pe unde dai, pe-acolo stai. 
 MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 

   

  La mulŃi ani!21  
 
  Pluguşorul (III) 

 

 Pluguşor cu doisprezece boi 
 Cei dinainte cu coarnele poleite 
 Boii de la mijloc 
 Cu coarnele de foc 
 Boii de la roate 
 Cu coarnele belciugate 
 Boii streinei 
 Cu coadă codolbei. 
  MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 

 

Plugul ferecat 
Cu drugi de fier bine legat 
Cum e bun de arat 
Cu tineri, cu bătrâni 
Ieşirăm la arat 
La răsărit de soare 
Să iasă Ńarina mare. 
MânaŃi, măi! Hăi, hăi! 
La mulŃi ani!22  

 

        În aceeaşi zi flăcăii mai mergeau, în cete de câte 4-5, cu capra, cu iapa sau cu 
buga. Unul zicea Pluguşorul, unul trăznea din bici, iar altul juca iapa sau capra. 
Cel de la bugă o făcea să sune între strofele Pluguşorului. Urările se terminau 
noaptea târziu. Pentru aceasta, flăcăii primeau bani.23  
        Iapa era formată din doi flăcăi, unul în faŃă, mai înalt, şi unul, mai scund, în 
spate. Cei doi purtau peste umeri o scară de lemn, peste care se arunca un polog 
(pled), de culoare albă sau de altă culoare, care trebuia să-i acopere complet. Cel 
din faŃă Ńinea în mâini o hârcă de cal gătită şi vopsită frumos, cu ochi mari şi cu 
gât lung, acoperit cu o coamă din păr de cal. Pe laturile capului se fixau două 
şiruri de zurgălăi ce sunau la orice mişcare şi se lega cu un hăŃ pe care îl Ńinea 
                                                           
21 Ibidem, p. 29. 
22 Ibidem, p. 54. 
23 Ibidem, p. 13-14. 
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flăcăul din faŃă. Conducătorul cetei purta iapa de căpăstru. Flăcăului de la spate 
i se dădea un băŃ de care era legată o coadă lungă de cal, care ieşea din polog. În 
timpul mersului sau al jocului, coada trebuia mişcată în stânga şi în dreapta, aşa 
cum s-ar apăra calul de muscă. În timp ce se striga Pluguşorul, la comandă, 
ambii flăcăi trebuia să joace şi să sară în sus în acelaşi pas, cum ar face un cal 
bun. Când şi când calul necheza şi se oprea la comanda „stai!”. Flăcăul din spate 
avea o sticlă cu apă, cu care uda picioarele privitorilor din apropiere, când iapa 
azvârlea cu picioarele dinapoi.24  
        Buga se compunea dintr-o putinică, înaltă de 30-35 cm, cu fundul de lemn şi 
deasupra cu o piele de oaie rasă (nojiŃă) bine întinsă, cu o gaură în mijloc, prin 
care era petrecut un smoc din păr de cal, lung de 35-40 cm. Părul de cal trebuia 
să fie degresat, altfel buga nu suna. Buga se fixa între picioare şi se trăgea de 
smoc, succesiv cu ambele mâini. Flăcăul cu buga avea la el o sticluŃă cu borş, 
oŃet sau doar apă rece, cu care îşi umezea palmele la moment. Uneori, pentru a 
face haz sau din  răutate, câte un flăcău mai mare sau om însurat atingea părul  
de cal cu mâna unsă şi buga nu mai suna în veci.25  

        Capra era gătită cum se 
gătesc caprele de Anul Nou.  
        În dimineaŃa zilei Anului 
Nou, când se crapă bine de ziuă, 
încep băieŃii de până la 10-12 ani 
cu semănatul grâului prin casele 
sătenilor, aruncând boabele 
pe covor, pe preşuri, pe jos.26  
 

Anul Nou cu fericire 
Fie la boieri (Ńărani) cu bine 
S-aveŃi casa îndestulată 
Ca toamna cea bogată 
Să fie multe bucate 
La mulŃi ani cu sănătate!27  

 

 Anul Nou cu fericire 
 Să fie pâinea cât masa 
 Stupii mieroşi 
 Caii frumoşi 
 Porcii untoşi 
 Oamenii sănătoşi 
 Oile lânoase 

                                                           
24 Ibidem, p. 16. 
25 Ibidem, p. 17. 
26 Ibidem, p. 16. 
27 Ibidem, p. 63. 
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 Caprele ŃâŃoase 
 Vacile lăptoase. 
 La anul şi la mulŃi ani!28  

   

        Pe la ora 11 se retrag. În timp ce unii seamănă grâu prin case, cete mici de 
băieŃi şi fete merg cu Sorcova: 
 

 Sorcova, vesela 
 Peste vară, primăvară 
 Nici capul să nu vă doară 
 Să trăiŃi, să înfloriŃi 
 Ca un măr, ca un păr 
 Ca un fir de trandafir 
 Tare ca piatra 
 Iute ca săgeata 
 Tare ca fierul 

Iute ca oŃelul. 
La anul şi la mulŃi ani!29  

        Boboteaza era un prilej pentru flăcăi să-şi arate caii. Îi scoteau la botez, apoi 
făceau întreceri de călărie între ei. Tot în ziua de Bobotează se sărbătoreşte 
„Iordanul” (ziua femeilor). Familii după prietenie sau rudenie se adună la casa 
unuia dintre ei, sau la cârciumă, contribuind fiecare cu de-ale mâncării şi cu 
băutură, fără să lipsească lăutarii şi petrec toată noaptea. 
        De Sfântul Toader, se tundeau coamele cailor până la doi ani. 
 

Obiceiuri de Paşti 
 

        De Paşti, toată lumea, de la mic la mare, tânăr şi bătrân, se spovedeşte şi se 
împărtăşeşte.  
        Se fac cozonaci, pască şi se vopsesc ouă roşii şi în alte culori. În noaptea 
Învierii, se obisnuieşte să se ducă la biserică câte un cocoş alb, care se dă de 
pomană la sfârşitul slujbei.  
        Pasca (anafura), pe care o iau credincioşii în dimineaŃa zilei de Paşti, se 
plăteşte de către un gospodar din sat. Costul variază de la an la an – este în 
legătură cu valoarea banului şi tocmeala la care ajunge cu preŃul. Tot 
gospodarul care a plătit pasca pregăteşte, de obicei, peşte prăjit şi vin, din care 
gustă fiecare credincios la ieşirea din biserică, după ce a mâncat pască. Alte 
obiceiuri, în afară de cele ce se întâlnesc în alte sate, nu sunt. 
 

                                                           
28 Ibidem, p. 65. 
29 Ibidem, p. 61. 
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TRADIłII 
 

Caloianul 
 

        A treia joi după Paşti, grupuri de fete mari făceau Caloianul. Puteau 
participa şi fete mai mici, ca să înveŃe obiceiul. Caloianul era o figurină cu chip 
de om, lungă de circa 30 cm, făcută din pământ şi apă, la care se adăuga puŃină 
cenuşă de lemn tare şi sare, să se cimenteze. Fetele îl acopereau cu coji de ouă 
vopsite şi cu flori. Când era gata, era aşezat pe o plasă din papură şi dus la 
Derea (la râu). Femeile, băieŃii sau bătrânii aveau voie să vadă Caloianul doar 
după ce era scos din curte. Fetele începeau atunci să cânte bocetul Caloianului.  

  CaloiŃă, IŃă, pui de cuconiŃă 
  Mă-ta te căutară 
  Prin pădurea rară 
  Cu inima amară 
  Prin pădurea deasă 
  Cu inima arsă 

 

CaloiŃă, Caloian 
Puişor de dician 
Suie-n cer 

Pască şi ouă vopsite 
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Şi deschide porŃile 
Să vină ploile 
Să curgă şiroaiele 
Să crească bucatele-n Ńarnă 
Să se veselească oamenii-n toamnă. 
 

        Cei prezenŃi se uitau după Caloian până ce nu se mai vedea, apoi se 
întorceau acasă, unde fetele pregăteau plăcinta creaŃă dobrogeană, cu brânză 
proaspătă de vacă, cu lapte şi ouă. Exista credinŃa că această manifestare avea să 
contribuie la un an ploios şi bogat.30  
 

Seara la opaiŃ 
 

        Seara la opaiŃ era o şezătoare intrată din vechi timpuri în tradiŃia satelor 
româneşti dobrogene. Rostul ei era acela de păstrare şi transmitere a memoriei 
colective, a istoriei şi obiceiurilor. Se adunau oameni de toate vârstele, bărbaŃi, 
femei, copii, flăcăi şi fete mari, dar serile erau conduse neapărat de bătrâni, care 
trebuia să conducă, ştiind rosturile vieŃii şi poveşti pilduitoare, întâmplări, 
legende.  
        Se aşezau bătrânii pe locurile lor, pe laghiŃă, pe un scăunel, pe un butuc de 
lemn, pe un sac cu mălai sau cu porumb. După aceea se aşezau cei tineri şi 
copiii, numai nu pe jos înaintea bătrânilor, că era de ruşine. După ce a apărut 
lampa cu petrol, se dădea fitilul în jos, să se facă flacăra mică. Aşa se pomenise, 
poveştile aveau mai mult farmec şi captau mai bine atenŃia pe semiîntuneric. Se 
crea atmosferă, cum am zice astăzi.  
        La aceste seri, era întotdeauna invitat şi cineva care ştia să cânte la fluier 
sau din caval. Păstorii sau mocanii ştiau să cânte de-Ńi mergea la inimă. 
Poveştile erau urmate de joc. BăieŃi şi fete învăŃau să joace după fluier, caval sau 
cimpoi. Îi conduceau la joc câte o soră sau un frate mai mare sau câte o rudă, să 
ştie bine să joace când aveau să meargă la horă.   
        Era o mare diferenŃă între serile la opaiŃ, de şezătoare, şi clăci: clacă de 
scărmănat, de tors, de răsucit firele, de curăŃat ştiuleŃi ş.a. În serile la opaiŃ 
nimeni nu avea voie să lucreze, ci doar să asculte. Serile la opaiŃ s-au păstrat 
până prin anii 1928-1929, când femeile au început să vină cu lucru, un caier de 
lână de tors, un ghem de fire pentru răsucit, un ciorap de împletit. Aşa a fost să 
fie, întrucât serile la opaiŃ au fost adevărată şcoală pentru păstrarea culturii 
tradiŃionale, înaintea apariŃiei şcolii instituŃionalizate.    

 
SuperstiŃii 

 

        E de mirare cum în acest sat de plugari sunt prea puŃine superstiŃii sau 
credinŃe deşarte. 

                                                           
30 Ibidem, p. 69-71. 



 155

        Se zice că nu e bine să porneşti la drum marŃea sau să croieşti şi să începi 
un lucru. Că marŃea şi sâmbăta sunt trei ceasuri rele. ÎŃi merge rău când îŃi iese 
cu căldarea goală sau când te întâlneşti cu popa. Vinerea nu coase şi nu toarce, 
dar poŃi face alte treburi gospodăresti. 
        Alte superstiŃii: 
1.- Să nu calci pe fărâmiturile de pâine, că e mare păcat. 
2.- Să nu ştergi copilul la nas sau la gură cu scutecul, că-i va mirosi gura. 
3.- Fetele şi băieŃii, de orice vârstă ar fi, să nu mănânce mâncare adusă înapoi de 
la drum, pentru ca, în timpul căsătoriei, să nu întoarcă întâiul sau întâia aleasă, 
adică să nu se strice logodna. 
4.- Să nu se dea seara gunoiul afară din casă. 
5.- Să nu se bată copilul cu mătura. 
6.- Să nu se pună mărgele la băieŃi, că vor plânge când se vor îmbăta. 
7.- Să nu se dea copiilor să mănânce picioarele de găină, ca nu Ńin vorba în ei. 
8.- Nu se cârpeşte şi nu se coase nasturele fiind îmbrăcat, că nu va avea Ńinere de 
minte. 
9.- Nu este bine să pleci din casă cu faŃa nespălată. 
10.- Când se întâlnesc două mirese în drum spre biserică, să nu se vadă una pe 
cealaltă, că una va muri. 
        Totuşi, generaŃia nouă nu prea mai Ńine aceste credinŃe deşarte dar, câte o 
dată, folositoare. Mai spune să nu se taie unghiile copilului până la un an, că se 
va face hoŃ. Dacă le-ar tăia cu foarfecele de tuns oile, că cei mai mulŃi n-au altul, 
i-ar tăia şi degetele mititelului, deci e bine zis. 
 

Plante medicinale (de leac) 
  

                                                                              Domnul este Cel ce din pământ a făcut leacurile, 
                                                                                       Iar omul înŃelept nu le dispreŃuieşte. 
                                                                                        (Cartea înŃelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah, 38, 4) 
 

       Pe vremuri, oamenii munceau mult şi mâncau moderat şi sănătos. Se 
îmbolnăveau rar, cu excepŃia cazurilor de forŃă majoră (războaie, epidemii). În 
lipsa medicului şi a dispensarului, în fiecare casă se găsea un stoc de plante 
uscate şi preparate naturiste, pentru micile neplăceri cu sănătatea. La redactarea 
listei de mai jos, ne-a ajutat Nicolae Ifrim (1927-2012) din Gârliciu, prieten al 
Saraiului, cu memoria lui fabuloasă. 
        Brusture (fiertură – decoct din frunze) comprese calde pe locul dureros, 
articulaŃii osoase, rinichi, ficat, eczeme şi boli ale pielii. 
        Ceapa ciorii (foi de bulb încălzite la sticla de lampă şi aplicate) răni, brâncă 
(bubă obrintită-infectată), umflături, buboaie, inflamaŃii. 
        Cicoare (fiertură – comprese) dureri de rinichi, urinare, traume musculare, 
spuzeli de piele, fâşchii (herpesuri), încuiere (constipaŃie) – ceai călduŃ.  
        Coada calului (ceai din tulpină, puŃin îndulcit) dureri de fiere, ficat, urinare, 
dureri în capul pieptului, tensiune mărită. 
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        Coada şoricelului (ceaiuri din flori) tuse, dureri în gât, dentare, stomacale, 
intestinale, încuiere (constipaŃie). 
        Dud (agud – frunze) ceai diuretic, cu miere de albină. 
        Izmă creaŃă de pădure (ceai din frunze mature) diaree, dureri în piept, 
stomac, intestine, splină. 
        Mac de câmp (fiertură din sămânŃă şi tulpină – comprese) înroşiri ale pielii, 
mâncărimi, eczeme, usturimi. 
        Măceş (fructe bine coapte – ceaiuri puŃin dulci) crize reumatismale, dureri 
acute locale, dureri de ficat, urinare; în decoct, pentru dureri de ochi. 
        Mur (frunză şi tulpină – ceai diuretic, neîndulcit) diaree. 
        MuşeŃel (flori uscate – ceai puŃin îndulcit) dureri în gât, astm, gripă, febră, 
(temperatură), dureri de cap, stomac, dinŃi; în decoct - comprese: la eczeme, 
bube, dureri de ochi, buboaie (furuncule), musculare. 
        Nuc (fiertură frunză – comprese) eczeme, bube dulci, vânătăi. 
        Păpădie (ceai din frunze uscate) bătăi de inimă, febră, dureri de cap, urinare, 
hepatice; în decoct – comprese aplicate pe eczeme. 
        Patlagină (rădăcini şi frunze) comprese pe sângerături (hemoragii), eczeme, 
usturimi ale ochilor, obrinteli; ceaiuri la dureri de cap, gâlci, tuse. 
        Pir (rădăcini - ceai cu miere), la dureri dentare, fiere, intestine. 
        RochiŃa rândunicii (volbura – ceai din frunze uscate) constipaŃie. 
        Salcâm (ceai din flori uscate) dureri de stomac (lingurică), abdominale; 
fiertură, în comprese, pe vătămături (loviri, vânătăi), fâşchii (herpes). 
        Salcie (ceai din coajă) dureri osoase (încheieturi), anghină, dureri de cap, 
călduri (febră), plămâni, urinare. 
        Soc (ceai din flori uscate) gripă, călduri, tuse, dureri în piept, articulaŃii 
osoase, dureri de cap, ficat, fiere, constipaŃie. 
        Sunătoare (ceai din flori uscate) dureri de stomac, balonări, jegărai (reflux 
gastric), dureri dentare, oculare, fiere; decoct – comprese pe răni, umflături, 
bube, furunculoză. 
        Talpa gâştii (ceai, îndulcit cu miere, din flori şi frunze uscate) dureri de ficat, 
urinare, fiere, bătăi de inimă (tahicardie), tensiune mărită, stări nervoase. 
        Trandafir (decoct din flori uscate – comprese) urticarii, usturimi de ochi, 
eczeme, fâşchii la gură sau limbă (herpes). 
        TuriŃa (ceai bine îndulcit, din plantă) dureri de rinichi, fiere, splină, coşul 
pieptului; decoct comprese pe sângerături, spuzeli ale pielii, conjunctivită. 
        Urzica mică (ceai din flori şi frunze) antireumatic, dureri renale, fiere, ficat; 
decoct comprese la înŃepături de viespi, albine, ŃânŃari, păianjeni. 
        Urzica moartă (decoct comprese din flori albe) umflături reumatice, 
anchiloze, obrinteli, buboaie (furuncule). 
        ViŃa de vie (seva captată din cordiŃă la vremea plângerii, când dă în 
vegetaŃie) în orice afecŃiune a ochiului. 
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Beteşuguri şi leacuri naturiste 
 

        Dureri la lingurică (stomac), intestinale, coşul pieptului, ficat, fiere, splină, dureri 
de cap (migrenă), urinare, balonări. 
Cicoare, coada calului, coada şoricelului, izmă creaŃă, măceş, muşeŃel, păpădie, 
patlagină, pir, salcâm, salcie, soc, sunătoare, talpa gâştii, turiŃă, urzică mică, 
urzică moartă. 
 

        Dureri reumatice, de încheieturi, anchiloze, vătămături, musculare, vânătăi, ficat, 
rinichi, umflături.  
Brusture, ceapa ciorii, cicoare, măceş, nuc, salcie, salcâm, soc, sunătoare, turiŃă, 
urzică mică, urzică moartă. 
 

        Boli de piele, eczeme, urticarii, spuze/fâşchii, mâncărimi, usturimi, bube dulci. 
Brusture, cicoare, mac, muşeŃel, nuc, păpădie, patlagină, salcâm, trandafir, 
turiŃă. 
 

        Răni, brâncă, buboi (furuncul), obrinteli (inflamaŃii). 
Ceapa ciorii, muşeŃel, patlagină, sunătoare, urzică moartă. 
 

        Gripă, tuse, astm, gâlci (laringită), nevroze, dureri dentare. 
Coada şoricelului, muşeŃel, patlagină, pir, salcie, soc, sunătoare, talpa gâştii. 
 

        Tensiune arterială, aritmii-tahicardii. 
Coada calului, păpădie, talpa gâştii. 
 

        AfecŃiuni ale ochilor – dureri, usturimi, mâncărimi, înroşiri (conjunctivită). 
Măceş, muşeŃel, patlagină, sevă de viŃă de vie, sunătoare, trandafir, turiŃă. 
 

        ConstipaŃie (încuiere) – diuretice. 
Agud (dud), cicoare, coada şoricelului, izmă creaŃă, mur, rochiŃa rândunicii, soc. 
 

        Temperatură (febră). 
MuşeŃel, păpădie, salcie, soc. 
 

        Diaree. 
Izmă creaŃă, mur. 
 

        Durere de foale (pulmonară, bronşică). 
Salcie. 
 

        Sângerări, hematoame. 
Patlagină, turiŃă. 
 

        ÎnŃepături de viespi, albine,ŃânŃari, păianjeni. 
Urzică mică. 
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Descântece31 
 

        Magia sub formă de descântec a fost practicată din cele mai vechi timpuri, 
în special de către femei în vârstă (babe), recunoscute pentru priceperea lor în 
vindecarea bolilor. Nu vorbim aici şi ne distanŃăm de vrăjitoare care, folosind alt 
fel de magie (neagră), erau capabile să facă rău: să „lege”, să îmbolnăvească, să 
ia mana de pe câmp sau laptele vacii ş.a. Descântecul este un text ritual, în 
versuri, rostit de cel iniŃiat pe un anumit ton şi uneori însoŃit de obiecte 
caracteristice (cuŃit, mătură, topor, cheie, boabe de porumb, tăciuni încinşi). 
Rostul descântecului este să intre sub forma unei parole în lumea spiritelor, într-
o combinaŃie potrivită pentru fiecare rău în parte, îndepărtând acel rău de 
persoana afectată. Ca să se facă bine, cel descântat trebuie să creadă în puterea 
descântecului. Descântecele au o tematică variată: de deochi, de junghi, de 
făcătură, de sperietură, de dragoste, de gâlci ş.a. Rolul şi numărul babelor 
descântătoare au scăzut odată cu apariŃia în sate a agenŃilor sanitari. Ele s-au 
bucurat de autoritate şi respect înainte, dar şi după aceea, pentru că, în afară de 
magie, cunoşteau buruienile de leac sau ceea ce se cheamă azi medicina 
naturistă. 
 

        Descântecul de deochi (diochi) 
        Babele spun că deochiul ar proveni de la oamenii care, după ce au fost 
înŃercaŃi, au fost alăptaŃi din nou (întorşi de la ŃâŃă). Deoache, de regulă, cei cu 
ochii verzi sau albaştri. ConŃinutul descântecului de deochi are caracter de 
blestem la adresa deochitorului, alteori de mustrare sau ameninŃare a duhurilor 
rele, ca să fugă de la cel bolnav. 
 

        Descântec de deochi (7), informator Holban Ioana, Saraiu. 
 

  De-o fi deocheat de femeie, 
  Să-i pleznească ŃâŃele, 
  Să-i curgă laptele; 
  Să-i crape pielea, 
  Să-i pleznească fierea; 
  Să-i crape în patru,  
  În patru să-i sară ochii 
  Cui a deochiat pe Cutare; 
  Să se minuneze lumea de ea, 
  Să nu se minuneze de Cutare. 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
                                                           
31 Descântecele şi comentariile provin din Dumitru Galavu, Din tradiţia populară a Dobrogei, Ed. Tomis, 
Constanţa, 2008, p. 101-164. 
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  Cum Dumnezeu l-a lăsat. 
  De-o fi deochiat de om, 
  Să-i pleznească boaşele, 
  Să-i curgă pişatul, 
  Să-l ciupească vărsatul, 
  Să se mire tot satul; 
  Să-i pice părul, 
  Să rămână chel, 
  Să se minuneze lumea de el, 
  Să nu se minuneze de Cutare. 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
  Cum Dumnezeu l-a lăsat. 
  De-o fi deochiat de băiat, 
  Să-i pleznească buzele, 
  Să-i cure sângele, 
  Să se minuneze lumea de el, 
  Să nu se minuneze Cutare. 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
  Cum Dumnezeu l-a lăsat. 
  De-o fi deochiat de fată, 
  Să-i cadă cosiŃele, 
  Să-i rămână tigva goală, 
  Să semene cu o oală; 
  Să-i pleznească ŃâŃele, 
  Să-i curgă sângele; 
  Să se minuneze lumea de ea, 
  Să nu se minuneeze de Cutare. 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
  Cum Dumnezeu l-a lăsat. 
  De-o fi deochiat de vânt, 
  Să nu mai bată 
  Pe pământ; 
  Să se sufoce, 
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  Să mocnească, 
  Suflarea 
  Să nu i se mai ivească; 
  Să se minuneze lumea de el, 
  Să nu se minuneze de Cutare. 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
  Cum Dumnezeu l-a lăsat. 
  De-o fi deochiat de soare, 
  Să-i chiară razele, 
  Să i se întunece zilele, 
  Să se minuneze lumea de el, 
  Să nu se minuneze de Cutare. 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
  Cum Dumnezeu l-a lăsat. 
  De-o fi deochiat de lună, 
  Să-i chiară lumina, 
  S-o mănânce vârcolacii, 
  Să-i dea târcoale toŃi dracii, 
  Să zbiere 
  Ca vaca după viŃel 
  Şi oaia după miel. 
  Să se mire lumea de ea, 
  Să nu se mire de Cutare. 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
  Cum Dumnezeu l-a lăsat. 
  De-o fi deochiat de stele, 
  Să pice pe pământ, 
  Ca frunzele toamna 
  Bătute de vânt. 
  Să se mire lumea de ele, 
  Să nu se mire de Cutare, 
  Cutare să rămână: 
  Curat, 
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  Luminat, 
  Ca argintul strecurat, 
  Ca lacrima din ochi, 
  Ca roua de pe câmp, 
  Ca strugurii din vii, 
  Ca poalele Sfintei Marii. 
 

        Descântecul de frică (sperietură) 
        Frica este starea de adâncă nelinişte, îngrijorare şi tulburare, provocată de 
un pericol real sau imaginar. Un pericol apărut pe neaşteptate provoacă spaima 
de ceva neprevăzut, necunoscut sau incert. Sursa spaimei poate fi un fenomen 
sau eveniment neaşteptat, o fiinŃă sau lucru cu înfăŃişare fizică deformată, 
disproporŃionată sau hidoasă. Efectul sperieturii se poate prelungi mult timp 
după producerea evenimentului. 
 

        Descântec de sperietură (22). Informator baba Rada din Saraiu, 1968. 
 

 S-a înnourat, 
 Marea s-a tulburat, 

Nori negri s-au înălŃat, 
Pământul s-a întunecat,  
Vîntul din fundul mării 
S-a ridicat 
Şi s-a arătat: 
Cu picioarele sucite, 
Cu mâinile răsucite, 

 Cu pletele şerpuite, 
   Cu mustăŃile încolăcite, 
  Cu ochii sticliŃi, 
  Cu dinŃii rânjiŃi. 
  Din gură sufla, 
  Din limbă şuiera, 

Din dinŃi vâjia, 
  Din plete biciuia, 
  Din mustăŃi încolăcea, 
  Din ochi te-ncremenea. 
  Cutare când îl vedea, 
  Se-nspăimânta, 
  Se speria, 
  Pe loc încremenea. 
  FaŃa i se-ngălbenea, 
  Spatele-i înŃepenea, 
  Năduşelile îl trecea, 
  Frigurile îl scutura, 
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  DinŃii-n gură îi clănŃănea, 
  Jos pica. 
  Şi a început a plângea, 
  A se văicărea. 
  Nimeni nu-l vedea, 
  Nimeni nu-l auzea, 
  Numai Maica Maria, 
  Maica Maria din cer, 
  Ea că mi-l vedea, 
  Ea că mi-l auzea, 
  Scară de aur scobora, 
  Pe scară se lăsa 
  Şi la Cutare se ducea, 
  Din gură îi grăia: 

- Ce plângi, Cutare, 
  Ce te văicăreşti? 
  - Cum să nu plâng, 
  Cum să nu mă văicăresc? 
  Vântul din fundul mării  

S-a ridicat 
Şi mi s-a arătat 
Cu picioarele sucite, 
Cu mâinile răsucite, 
Cu pletele şerpuite, 
Cu mustăŃile încolăcite, 
Cu ochii sticliŃi, 
Cu dinŃii rânjiŃi. 
Din gură a suflat, 
Din limbă a şuierat, 
Din dinŃi a vâjiit, 
Din plete m-a biciuit, 
Din mustăŃi m-a-ncolăcit, 
Din ochi m-a-ncremenit, 
FaŃa mi s-a-ngălbenit, 
Năduşelile m-au trecut 
Frigurile m-au scuturat, 
DinŃii-n gură mi-au clănŃănit, 
Jos am picat. 
- Nu mai plânge, 
Nu te mai văicărea, 
Te scoală şi du-te 
La Rada descântătoarea, 
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Care cu limba te-o descânta, 
Cu mâna 
Pumni de mălai 
Din saci o lua, 
La gura cuptorului 
I-o arunca 
Şi arătările, 
Spurcările 
Cu mâna Ńi le-o lua, 
Cu mătura le-o mătura, 
În fund de mare le-o arunca 
Şi tu te-oi vindeca 
Şi vei rămânea: 
Curat, 
Rămurat, 
Ca argintul strecurat, 
Cum Dumnezeu te-a lăsat! 

 

        Alte descântece din Saraiu se găsesc în lucrarea citată a profesorului 
Dumitru Galavu, p. 116-161. În sat mai erau şi alte babe care ştiau să facă bine 
prin descântec: Stana Moise (Nicolae), Susana Oprea şi Veta lui Manea 
(Zaharia). Mai reproducem un „descântec” parodic, în notă umoristică, cules de 
acelaşi autor de la moş Nicolae Cosma în anul 1968. Este blestemul unei femei 
părăsite de bărbat: 
 

Doamne Isuse Hristoase, 
  CurăŃă-i vena de oase 
  Şi faŃa de roşeaŃă 
  Şi ochii de negreaŃă, 
  DinŃii de albeaŃă 
  Şi capul de bunătăŃi, 
  Să-i pice la răutăŃi: 
  Necazuri, 
  Amaruri, 
  Supărări, 
  Întristări, 
  Iar Cutare 
  Să rămâie: 
  Curat, 
  Luminat, 
  Ca un Ńurloi de cal uscat! 
  De-o fi lingoarea 
  Pe dinafară, 
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  Pe dinăuntru 
  Să-l doară; 
  De-o fi sănătos 
  Şi frumos, 
  Să se facă nesănătos 
  Şi urâcios. 
  Gândurile 
  Să nu-l slobozească, 
  Somnul i se risipească, 
  Să n-aibă tihnă, 
  Nici odihnă, 
  Să se usuce 
  Ca o iască, 
  Măruntaiele 
  Să-i putrezească, 
  Să rămână lefter 
  Şi curat, 
  Ca un os de leş uscat, 
  De slăbiciuni curăŃat, 
  De vânt spulberat 
  Şi de ploi spălat. 
  De-o fi să vie 
  Iar la mine, 
  Dumnezeu să-l Ńie, 
  Să-i dea bine, 

Să fie frumos 
Şi sănătos, 
Vânjos, 
Ca un armăsar 
De viguros. 
Să vie noaptea 
Pe lună, 
Să-mi fie dragostea bună! 
Să vie ziua pe soare, 
Că-l aştept 
Cu dor mare, Amin! 

 
Vorbe din sat 

 

        Oamenii satului, ocupaŃi cu munca câmpului şi prinşi de grijile de zi cu zi, 
fără multă carte, aveau însă mintea ascuŃită şi ştiau să distileze experienŃa de 
viaŃă  în vorbe care au rămas de pomenire. Mai erau în sat şi mucaliŃi, care nu 
puteau să nu observe situaŃiile comice. Se zice că gura lumii doar groapa o 
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închide. Despre groapă este vorba într-un bocet al unei mame, care îşi plânge 
fiica dispărută prematur (Doamne, iartă-ne!): 
 

  Chia, floare de răsărit 
  Răsădită la mormânt; 
  Că nu-i floare de răsădit, 
  Ci-i floare de putrezit. 
  Chia, Chia, Chia mea, 
  Cum te mâncă gaura! 
 

        Tot un bocet, de data aceasta mai puŃin poetic, dar exprimat mai 
materialist, prin care văduva cere aprobarea soŃului defunct să facă puŃin lux: 
 

  GhiŃă, GhiŃă, 
Mi-a trimis fata de la Bucureşti 

  Un taiur 
  Crăpat la c… 
  Ce zici, GhiŃă? 
  Să-l port, GhiŃă?  

 

        Apa, cea mai bună băutură: 
 

  Apa-i bună pentru mori, 
  Pentru broaşte, lipitori, 
  Apa-i bună de scăldat, 
  Dar nu gâtul de udat. 
 

        O femeie care nu se împăca cu infidelitatea soŃului, se mira, chipurile, cu 
naivitate: 
 

        Ce-or fi găsind bărbaŃii noştri la altele? Că doar nu-i făină sau mălai să se termine! 
 

        Un om discret: 
   

  Nu mă doare, nu mă leg; 
  Nu mă mâncă, nu mă frec. 
 

        După ce ai făcut o alegere greşită, cu consecinŃe ireparabile: 
 

          Ochi ai avut, ochi să-Ńi sară! 
 

        Doi tineri din sat, căsătoriŃi, Stan şi Stana, după cum erau de potriviŃi la 
nume, şi la minte erau de-o teapă, că ce-i lipsea unuia nu găseai la celălalt. Când 
erau întrebaŃi de vorbă, se amuzau şi ei, deopotrivă cu interlocutorul: 
 

       Tan cu Tana, ce bodeala dacului! 
 

          Dumnezeu nu strică două case odată. 
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         Nevasta şi boii să nu-i iei din satul tău. Când dau de greu, găsesc 
repede drumul spre casă.   

 

          Uneori şi de la vite  
PoŃi să iei puŃină minte. 

 

          Apa din fântâna ta este cea mai bună. 
 

  Poartă-Ńi portul şi vorbeşte-Ńi vorba. 
 

        Zicătorile de mai jos au fost adunate de Dl. Nicolae Ifrim (1927-2012). 
        Despre prostie: 
 

  - Ciobanu’ tunde oaia şi prostu’ zice c-o beleşte. 
  - Fălosu-i om îmblat, ca găina-n jurul casei. 
  - Omu-i ca oaia, numaidacât să ia după altu’. 
  - Îsi face de lucru întărâtând câinii pântre gard. 
  - Parcă-i proasta lu’ nea Cioacă, tot ea cântă, tot ea joacă. 
  - Pa dracu’ nu-l căta cu lumânarea, că dai peste el şi pă-ntuneric. 
  - Să nu-i spui prostului pă nume, că nu mai scachi dă el. 
  - Să naşte ghiŃel şi moare ditamai boul. 

    

        Despre lene: 
 

  - Chiru’ nu te aşteaptă să-l semeni, creşte şi singur. 
  - Toanta pân-ce ochii-şi freacă, a supt ghiŃelu’ la vacă. 

- Las’ că nu i-a alghit păru’ bătând calea bisericii. 
- Hărnicia Ńese dimia, lenea cherde vremea. 

  - Şăzi azi, şăzi mâine, lucru’ îndărăt rămâne. 
 

        Despre lăcomie: 
 

  - Nu să poate şi cu porcu’ gras şi cu sacu’ plin. 
  - Şchiopătatul oilor, bucuria lupchilor. 
  - Ciolan să hie, că dulăii răsar ca din pământ. 
 

        Despre moravuri: 
 

  - Îmblă ca vulpea, cu coada-n toate părŃile. 
  - Toată vara ŃuiculiŃă, iarna ciuciu căciuliŃă. 
  - Să laudă că-Ńi vrea ghinele şi el te-nŃeapă ca alghinele.  
  - Ce să-i mai spui femeii, că tot ce-i spui îi intră pe-o ureche şi-i iese 
                            pe gură.  
  - Di-un an i-a murit bărbatu, de doi ani şi-a găsit altu’. 
  - Ziua cu Dumnezeu pe buze şi noaptea cu dracu-n braŃe. 
  - Ziua gătită ca o sorcovă şi noaptea dracu’ gol. 
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BogaŃi şi săraci: 
 

  - Boieru-i om cumu-i salcia pom. 
  - Săracu’ mănâncă numa’ cand are, bogatu’ oricând vrea. 
  - Săracu-şi paşte vaca şi boierul i-o mulge.  
  - Norocu-i fudul, trage numa’ la case mari. 
  - M-am bucurat ca de fasole-n ziua de Paşti. 
  - Pă lupu’ flămând nu-l crede nimerica. 
  - Şi câinele iese dân iarnă, da’ numa’ chelea lui ştie cum.  

 
 

JOCURI PENTRU COPII ŞI TINERI 
 

Perghelul32 
 

        Perghelul era un joc cu mingea, pentru distracŃia tinerilor, flăcăi şi fete mari. 
Flăcăii nu-l jucau niciodată fără fete, că interveneau bătrânii şi spuneau că e 
ruşine. Se juca în tot cursul anului, chiar şi în duminicile din Postul Paştelui, 
când nu se făcea horă. Era un motiv de întâlnire între fete şi flăcăi.  
        Astfel, tinerii, în număr de 30-40, formau un cerc mare, fiecare alegându-şi 
locul după cum voia, lângă cine îi plăcea. Se folosea o minge făcută de obicei din 
piele de oaie, umplută cu cârpe, de mărimea pumnului. Un flăcău bun de gură 
intra în mijlocul cercului şi, de acolo, arunca mingea în sus, însoŃind-o de câte o 
glumă, apoi o trimitea, prin surprindere, către un jucător de pe cerc. Cel aflat pe 
direcŃia mingii trebuia s-o prindă şi s-o arunce înapoi sau altui jucător de pe 
cerc. Dacă acela nu era atent şi scăpa mingea, era obligat să ia locul celui din 
centru. Nu e nevoie să mai spunem că băiatul de la centru urmărea, mai tot 
timpul, să arunce mingea în direcŃia vecinului iubitei lui de pe cerc, sperând că 
acesta va scăpa mingea şi-i va lua locul.  
        Nu era regulă ca acel care a prins mingea să o dea înapoi celui o servise. El 
putea s-o trimită oricărui jucător. Dar, obligatoriu, cel care scăpa mingea din 
mână trecea în locul celui din centrul cercului.  
        Cum la joc participau şi fete, perghelul era mai potolit decât jocurile 
bărbăteşti. Nu se punea accentul pe performanŃă, fiind mai degrabă un motiv de 
a se vedea unii cu alŃii, chiar şi în lungul post al Paştelui. Se juca până la două 
ore fără întrerupere, într-o atmosferă plăcută, după care tinerii se plimbau pe 
şosea până la asfinŃitul soarelui.     
          

Petrecul33 
 

        Petrecul, sau la petrecu, se juca cu mingea de către băieŃii de şcoală şi de 
flăcăi, în tot timpul anului. Numai iarna pe zăpadă nu se putea juca. Se formau 

                                                           
32 Nicu Irimia Munteanu, Caiet 5, p. 25-26. 
33 Ibidem, p. 29-30. 



 168

două echipe de câte 5-6 jucători. Fiecare echipă avea câte un portar. PorŃile erau 
marcate cu câte două pietroaie, la distanŃă de până la 100 de metri una de alta, 
după înŃelegere. Mingea, de mărimea unui pumn, era făcută din piele de oaie, 
de porc sau de viŃel, umplută cu cârpe şi se bătea de la o poartă la alta, numai cu 
piciorul. 
        Se hotăra de la început până la câte puncte să se joace, de regulă până la 4-5 
puncte, după care schimbau porŃile. Pentru un punct, mingea trebuia introdusă 
în poarta celeilelte echipe. Jucătorii nu aveau voie să se îmbrâncească sau se 
lovească cu piciorul. Dacâ un jucător lovea sau îmbrâncea un adversar, era 
avertizat. La a doua greşeală, vinovatul era dat afară din joc. Dacă se găseau 
rezerve, cu acordul echipei adverse, jucătorul eliminat putea fi înlocuit. Când 
jucătorii se plictiseau sau realizau punctele hotărâte de la început, se oprea 
jocul, declarându-se echipa câştigătoare.   
        Despre petrecu, care pare a fi un strămoş al fotbalului, bătrânii ne povesteau 
că l-au practicat şi ei din vechime.  

 

Jocul cu mingea în respingere34 
 

        Era jucat de băieŃi sau de flăcăi, câte doi, foarte rar patru. Jucătorul îşi ulea35 
singur mingea, folosind o mână sau pe amândouă, după cum îi venea mai bine. 
Mingea, făcută din piele de oaie, de viŃel sau de porc, înfundată cu cârpe, nu 
depăşea mărimea unui pumn de bărbat.  
        Se trăgeau trei linii de-a latul drumului sau în oboarele oamenilor, că erau 
foarte mari. DistanŃa dintre linii era de o sută de metri sau mai mult, la 
înŃelegere. Pe liniile din cap stătea câte un jucător, iar linia din mijloc era de 
respingere.  
        Un jucător începea prin a bate mingea cu băŃul, de pe linia lui, trimiŃând-o 
cât mai departe, în direcŃia celuilalt. Acesta recupera mingea şi o bătea în sens 
invers, din locul în care căzuse. Scopul fiecărui jucător era dublu: de a-şi trimite 
adversarul cât mai departe şi de a atinge linia de mijloc. Cel care ocupa linia de 
mijloc marca un punct, iar celălalt era considerat respins. După aceea, jocul se 
relua de la liniile de fund. 
 

Jocul cu mingea în bătaie36 
 

        Se juca de către două echipe, cu câte doi, trei, patru sau chiar cinci băieŃi, 
flăcăi şi fete câteodată. Câte un jucător din fiecare echipă alegeau, cu băŃul, 
echipa prima la bătaie. Pentru alegere, un băiat arunca băŃul, din poziŃie 
verticală, altui jucător. Jucătorii puneau mâna pe băŃ, unul deasupra celuilalt şi, 
cel care ajungea la capăt îşi aducea echipa la bătaie.  A doua echipă mergea la 
pândă, pentru a prinde mingea şi a o arunca celor de la bătaie.  
                                                           
34 Ibidem, p. 35 
35 a uli (reg.) - a servi mingea din zbor 
36 Caiet 5, p. 38. 
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        Echipele luau distanŃă mare între ele. Jucătorul de la serviciu îşi ulea singur 
mingea, o recupera de unde căzuse şi o lovea din nou. După a treia lovitură, o 
rupea la fugă până la locul dinainte fixat, zis locul de fugă şi rămânea acolo până 
la prima lovitură a următorului coechipier. Atunci pleca, tot în fuga mare, la 
locul de bătaie. Când cei de la pândă puneau mâna pe mingea căzută, îl loveau 
cu ea şi veneau ei la bătaie. Echipa la pândă mai putea veni la bătaie în una din 
următoarele situaŃii:         

1) când un jucător din echipa la pândă prindea din zbor mingea bătută de 
ceilalŃi;  

2) când jucătorul aflat la serviciu rata toate cele trei lovituri la care avea 
dreptul. 

        Echipa care stătea mai mult la pândă se numea echipa pândărită. 
        AtenŃie: echipa la pândă nu avea voie să lovească cu mingea jucătorul care 
atinsese locul de fugă. 

 

Jocul cu mingea la pândă37 

 

        Se juca într-o singură echipă de către cel puŃin patru-cinci băieŃi sau flăcăi, 
până la şase-şapte. Se folosea o minge, care se bătea cu băŃul. După ce se alegeau 
membrii echipei, cu ajutorului unui băŃ lung se trăgea la sorŃi cine bătea primul. 
Al doilea clasat trecea la ulit mingea, iar al treilea la pândă. CeilalŃi băieŃi îşi 
aşteptau rândul la bătaie după primii trei. Jucătorul de la uleală şi pândarul 
aveau interesul comun de a-l „ajuta” pe cel de la bătaie să ajungă cât mai curând 
la pândă. 
        Se trăgea linia de bătaie. Se fixa locul de fugă, la 40-50 metri de linie. Ulitorul 
servea trei mingi, care trebuia bătute pe sus sau pe jos, în lungul drumului, cu 
grijă să nu sară în grădini sau în oboarele oamenilor. Dacă se întâmpla, jucătorul 
de la bătaie schimba locul cu cel de la pândă. Pândarul recupera mingile căzute 
şi le arunca ulitorului. După a treia lovitură, jucătorul de la bătaie trebuia să 
fugă până la locul de fugă, dinainte ales, şi înapoi la locul de bătaie, căutând să 
nu fie lovit cu mingea de către pândar. Dacă nu era lovit pe tot acest parcurs, 
jucătorul avea dreptul la alte trei lovituri. Dacă era lovit, trecea la pândă şi 
pândarul la ulit mingea. 
        Dacă jucătorul de la bătaie rata toate cele trei lovituri, era obligat să treacă 
la pândă. Dacă la a treia bătaie lovea mingea doar puŃin, jucătorul trebuia să 
fugă, altfel ulitorul prindea mingea şi-l lovea. Dacă pândarul prindea cu mâna 
mingea bătută cu băŃul, trecea la ulit, apoi la bătaie. După ce se rânduiau la 
bătaie primii trei jucători, venea la rând restul echipei, mai întâi la ulit, apoi la 
bătaie.         
 

 
 

                                                           
37 Ibidem, p. 21-23. 
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Jocul cu mingea în gaură38 
 

        Era un joc numai pentru băieŃi şi flăcăi. Jucau două echipe, formate din câte 
şase, opt sau zece membri. Şefii celor două echipe trăgeau la sorŃi cine începea 
jocul şi numeau portarii. Mai era un mod de alegere sau tragere la sorŃi, în afara 
celui descris mai sus. Un şef de echipă lua băŃul pe mâini în poziŃie orizontală şi 
îl arunca în spate, pe deasupra capului. BăŃul cădea la doi-trei metri de el. 
Înainte să pornească din loc, mergând de-a-ndaratelea, zicea: „Piciorul stâng 
este pentru apărare, iar dreptul pentru bătaie.” Mingea era ca şi la celelalte 
jocuri. 
        Se fixa distanŃa dintre echipe la 50-60 de metri. La capetele acestei distanŃe, 
jucătorii trăgeau câte o linie de 4-5 metri. Fiecare echipă se aşeza la vreo trei 
metri în spatele liniei sale şi făcea o gaură rotundă în pământ, adâncă de 4-5 cm 
şi cu diametrul de 10 cm. Gaura se făcea cu două beŃe puse cruciş, înfipte în 
pământ şi învârtite până se atingea adâncimea dorită. Mingea trebuia lovită cu 
băŃul, niciodată cu piciorul sau cu mâna.  
        Găurile erau apărate de câte un portar. O echipă pornea jocul, încercând să 
introducă mingea în gaura celeilalte şi să câştige punctul. Echipa aflată în 
apărare încerca să blocheze mingea cu beŃele Ńinute în cruciş sau în curmeziş. 
Pentru validarea punctului, după ce depăşea linia, mingea trebuia să vină prin 
rostogolire (mâncând pământ). Punctul marcat cu lovirea unui adversar era 
anulat. O a doua greşeală atrăgea eliminarea din joc. Înlocuirea jucătorului 
eliminat se făcea numai dacă echipa adversă era de acord.  
        Când se fixa de la început un barem de puncte, la atingerea lui înceta joaca. 
Doar atunci când jucătorii nu erau obosiŃi sau nu erau strigaŃi de părinŃi la 
treburi pe acasă, o luau de la capăt. 
 

Poarca39 
 

        Poarca era un joc pentru băieŃi de 14-15 ani. Jucau câte trei-patru, câteodată 
până la opt-zece băieŃi. Juca fiecare pentru el, nu în echipă. Se alegea un os de 
vită, de preferat rotula, adică poarca. Se făcea o gaură în pământ (coteŃul) şi se 
trăgea o linie la vreo doi metri distanŃă, pe direcŃia hotărâtă pentru joc. Se alegea 
un porcar, care trebuia să păzească gaura, fără să depăşească linia. Alegerea se 
făcea folosind un băŃ lung, ca şi la alte jocuri. Pe rând, jucătorii trebuia să 
introducă poarca în gaură, obŃinând câte un punct pentru fiecare reuşită.  
Poarca trebuia împinsă cu băŃul de-a dura, „mâncând pământ“.  
        Porcarul aşeza poarca pe linie şi o lovea cu băŃul cât de tare putea, astfel ca 
s-o trimită cât mai departe. Jucătorii, fiecare pe cont propriu, loveau poarca cu 
beŃele pe direcŃia găurii. ToŃi alergau după ea, strigând „Purceaua la coteŃ!”, 
guiŃând şi horcăind ca porcul şi făcând haz. Poarca îşi schimba direcŃia după 

                                                           
38 Ibidem, p. 40-41. 
39 Ibidem, p. 33. 
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cum era lovită de competitori, până când unul din ei reuşea s-o trimită în gaură. 
Dacă cineva bătea poarca peste linia de marcaj, pe sus şi nu de-a dura, acela 
trecea în locul porcarului. Mai puteau să ia locul porcarului cei care îl loveau pe 
acesta cu băŃul peste picioare sau peste mâini. Repetareaa greşelii aducea 
eliminarea vinovatului.  
        Datoria porcarului era să Ńină poarca cât mai departe de linia de marcaj. 
Când reuşea, îi lua pe jucători în batjocură, că nu pot aduce poarca la coteŃ. 
 

        La sfârşit, dau câteva nume de băieŃi cu care am jucat mingea în copilărie şi 
cu care am flăcăit de prin anul 1924 până prin 1949-1950: 
        Ion I. Bogdan şi Costică I. Bogdan, fraŃi  Vasile Purice 
        GhiŃă Mitu, zis Maraton    Ion Topoleanu 
        Ionică Mateiaş, zis al lui Gheată   Gheorghe şi Ion Măluşel 
        Ion I. Grecu şi Ticu I. Grecu, fraŃi  Ion CoteŃ 
        Niculae Odor     Toader Boldea 
        Marin Flaut     GhiŃă al lui Stan Tudoran 
        GhiŃă Tudoran, Costică Tudoran  Ion Moroianu 
        GhiŃă Şerban, zis al lui Gâscă   FraŃii Purice, 
        Ionel Vasea, zis Scheldoi    NiŃă, Nae şi Vasile40 
        Ion Pârvu, zis al lui Pescaru, zis Peşte împuŃit   

                                                           
40 Ibidem, p. 37. 
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Anexa I 

 
LISTA EROILOR COMUNEI SARAIU 

DIN RĂZBOIUL DIN 1916-1918 
 
 

Lt. Spânu Badea 
Plt. Ştirbu Nicolae 
Cap. Boldea Constantin 
Cap. Purice Gheorghe 
Antemir Nicolae 
Badea Bucur  
Bădică Postole 
Bădin Constantin 
Boitan Constantin 
Boitan Silvestru 
Boldea Irimia 
Burhai Gheorghe 
Burhai Ion 
Buzoianu Gheorghe 
Caramian Iordan 
Cava Petre 
Călifar Ion 
Chioaru Gheorghe 
Chivu Gheorghe 
Cojocaru Ion 
Cojocaru Matei 
Coman I. Nicolae 
Cornea Ştefan 
Cristocea Gheorghe 
Cristocea Ion 
Crisbăşeanu Gheorghe 
Crisbăşeanu Ion 
Culcer Dumitru 
Dobruş Nicolae 
Dumitru I. Ion 
Ene Ion 
Gheorghe N. Alexandru 
Gheorghe Tudorică 
Gheorghe Vasile 
Iancu Dumitru 
Iancu Ştefan 

Măluşel Ion 
Micu I. Ion 
Mircioi Ion 
Moga T. Radu 
Mogâldea Ion 
Moise Simion 
Moşoiu Constantin 
Neagu C. Constantin 
Neagu C. Ion II 
Neagu Constantin 
Neagu Dragu 
Neagu Ion 
Neagu Mihalache 
Neagu V. Stoica 
Oancea Nicolae 
Oprea Constantin 
Oprea Marin 
Păun Stan 
Pârvu Dumitru 
Pârvu Ion 
Petre Ion 
Pripici Gheorghe 
Pripici Sandu 
Prundiş Dumitru 
Prundiş Grigore 
Purice Ion 
Radu T. Ivan 
Roşca Gheorghe 
Roşca Ion 
Spânu Bădin 
Stan Celestin 
Tibacu Ion 
Topoleanu Alexe 
Tudor Ion 
łiŃei Gheorghe  
Voicu V. Marin 
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Ion M. Alexandru 
Lazăr Ion 
Limbă Zamfir 
Marin Constantin  

Voicu Vasile 
Voineagu Stoica 
Zica Ion 

       
 
Invalizi din Primul Război Mondial: 
Cap. Cosma Nicolae 
Cap. Moga T. Gheorghe 
 
 

LISTA EROILOR COMUNEI SARAIU  
DIN AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL 

 
    Lt. Oprea Marin, învăŃător 
    Brăteanu N. Gheorghe 
    CoteŃ Ion 
    Dionisie Ion 
    Dobruş Nicolae 
    Măluşel Gheorghe 
    Micu Gh. Nicolae 
    Micu Gh. Radu 
    Moga Ion 
    Moga Vlad 
     

    Munteanu Ştefan 
     Muşat Dumitru 
     Neagu Aurel 
     Oancea Lucian 
     Pară Avram 
     Pară Nicolae 
     Petcu Nicolae 
     Purice Ion (NiŃă) 
     Roadefer Constantin 
     Tănase D. Nicolae 

 
Invalizi din Al Doilea Război Mondial: 
Alexandru A. Petre 
Brăteanu Ion 
Buzdugă Gheorghe 
Cosma N. Nicolae 
Prundiş Gheorghe 
Stan Solomon 
 
        Numele celor căzuŃi în Primul Război Mondial au fost luate de pe 
monumental vechi, ridicat în 1922 şi completate cu dosarele nr. 2/1919, p. 37, 49, 
67-68 şi 1/1920, p. 206. 
        Lista eroilor din Al Doilea Război Mondial au fost extrase din mai milte 
dosare din arhiva Primăriei şi din informaŃii verbale de la bătrânii satului. 
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ANEXA II 

 
 

 

REZISTENłA ANTICOMUNISTĂ ÎN SARAIU ŞI DULGHERU 
 
 

        La întocmirea acestui capitol, ne-a fost de un ajutor covârşitor cartea Dlui 
Constantin Ionaşcu1, el însuşi cu un stagiu de 6 ani de detenŃie în închisorile 
comuniste. Domnul Ionaşcu a avut răbdarea să cerceteze arhivele, deschise 
după RevoluŃie, realizând o imagine amplă a teroarei care s-a abătut asupra 
celor care au ridicat capul împotriva opresiunii comuniste din Dobrogea. 
AcuzaŃiile de “crimă de uneltire contra securităŃii statului” şi “crimă de uneltire 
contra ordinei sociale” i-au costat pe consătenii noştri condamnări la moarte sau 
la ani de zile de detenŃie. Cvasitotalitatea recursurilor făcute de cei judecaŃi au 
fost respinse, mai mult, au fost daŃi morŃii oameni care deşi nu erau condamnaŃi 
la pedeapsa capitală, au fost ridicaŃi de la Aiud şi Gherla, duşi spre Timişoara şi 
ucişi prin împuşcare în martie-aprilie 1950.2 
        Aflăm din partea a doua a cărŃii despre amploarea mişcării de rezistenŃă 
din Dobrogea care, în decursul anului 1949, a cuprins nu mai puŃin de 30 de sate 
(Casimcea, Comana, Ferdinand, Saraiu, Dulgheru, Sâmbăta, Târguşor, Crucea, 
Cobadin, Vasile Alecsandri, Ceamurlia de Sus şi de Jos, Panduru, Războieni ş.a. 
Cartea vorbeşte şi despre grupurile de luptători anticomunişti şi despre cei care 
le-au condus (G. Tofan, I. Arghiropol, S. Pricop, N. Fudulea, I. Necşulescu, I. 
Muşat, N. Jipa). 
 

CondamnaŃi din Saraiu şi Dulgheru pentru politică P.N.L., P.N.T. şi legionară  
şi uneltire contra securităŃii statului şi a ordinei sociale 

 
 

        Dosar nr. 218/1948, lotul Arghiropol, Tribunalul Militar ConstanŃa, sentinŃa nr. 829/23 
decembrie 1948. Acuzat de crimă de uneltire contra ordinei sociale, conform art. 209, p. 
3. Ioan Arghiropol, învăŃător în comuna Beilic, judeŃul ConstanŃa, a fost arestat la 
15.05.1948. 
        RADU ŞERBAN, preot, născut la 12.12.1906 în comuna Saraiu, cu domiciliul în 
Năvodari, arestat la 15.05. 1948. Condamnat la 20 de ani muncă silnică, 10 ani degradare 
 

                                                           
1 Constantin Ionaşcu, Rezistenţa armată anticomunistă în Dobrogea, ed. I, Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2000. 
2 Este vorba de Dumitru Negroiu, Constantin Tudoran şi Ion Piţigoi, care nu s-au mai întors în sat niciodată. 

După 7-8 ani, familiile lor au primit de la  Primăria oraşului Timişoara extrase după certificatele de deces, 

care indicau T.B.C.-ul sau alte boli drept cauza morţii. Se ştie acum că cei trei s-au aflat într-unul din 

“trenurile morţii” care au circulat între Gherla, Aiud şi Timişoara. Pe data de 10 martie 1950, au fost daţi jos 

din vagon în plin câmp, făcuţi “scăpaţi” şi mitraliaţi de securiştii din escortă, cu toate că nici unul nu avea 

condamnare la moarte. 
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Negroiu Dumitru 

civică şi 5000 lei amendă..3  
  
        Dosar nr. 130, lotul Tofan Gheorghe. Tribunalul Militar ConstanŃa, sentinŃa nr. 557/21 

octombrie 1949. Al treilea lot al bandelor subversive din regiunea Dobrogea. AcuzaŃi de 
crimă de uneltire împotriva securităŃii statului. Tofan Gheorghe, domiciliat în Sâmbăta, 

judeŃul Tulcea, era învăŃător şi căpitan în rezervă. 
Din august 1948, Tofan a luat legătura cu fraŃii 
Fudulea, Gogu Puiu, Iancu Beca, ce aveau misiunea 
de organizare în satele dobrogene, înarmare a 
oamenilor, adunau cotizaŃii, armament, muniŃie, 
colectau alimente şi îmbrăcăminte. Recrutau noi 
aderenŃi. ÎnfiinŃau organizaŃii locale şi se pregăteau 
pentru lovitură de stat sau să treacă la acŃiuni 
teroriste în caz de conflict armat între U.R.S.S. şi 
S.U.A. 
 

NEGROIU DUMITRU, născut la 10.10.1910 în Plopii 
Stălineşti, perceptor în comuna Saraiu, arestat la 
13.05.1949. Condamnat la 25 de ani muncă silnică + 
10 ani închisoare corecŃională + 10 ani degradare 
civică + 5 ani interdicŃie + 4000 lei amendă. A fost 
executat la 9/10.03.1050 în “trenul morŃii” de la Aiud 

la Timişoara.4  

                                                           
3 Constantin Ionaşcu, op. cit., p. 20. 
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Muşat Constantin 

Oprea Vasile 

Tudoran Constantin PiŃigoi Ion 

        MUŞAT CONSTANTIN, plugar, născut în 
septembrie 1906 în comuna Saraiu, arestat la 
01.05.1949. Condamnat la 10 ani muncă silnică + 5 
ani degradare civică + 4000 lei amendă. 

        OPREA VASILE, zis Geambaşu, născut la 13.01. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1922 în comuna Saraiu, apolitic, arestat la 26.04.1949. 
Condamnat la 4 ani închisoare corecŃională + 2 ani 
interdicŃie + 4000 lei amendă.5 Calificat la anchetă 
dârz şi că nu are regrete.6  

        TUDORAN CONSTANTIN, născut la 24.08.1915 
în comuna Saraiu. Condamnat la 15 ani muncă 
silnică + 7 ani degradare civică + 4000 lei amendă.7  

        PIłIGOI ION, agricultor, condamnat la 15 ani muncă silnică + 7 ani degradare 
civică + 4000 lei amendă.8  

 
                                  

                                                                                                                                                             
4 Ibidem, p. 55 si 388. 
5 Ibidem, p. 54. 
6 Ibidem, p. 55 si 399.. 
7 Ibidem, p. 55 şi 203. 
8 Ibidem, p. 56. 
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Gavrilă Ion 

Jipa Niculai 

Dosar nr. 722/1949, lotul Pricop Stan, Tribunalul Militar ConstanŃa, sentinŃa nr. 
22/12.01.1950. AcuzaŃi de crimă de uneltire contra securităŃii statului. 

        ODOR I. ION, agricultor, născut la 15.08.1898 în comuna Saraiu, arestat la 
09.10.1949. Condamnat la 6 ani închisoare corecŃională, 2 ani interdicŃie şi 15.000 lei 
amendă. 

        OPREA D. ALEXANDRU, agricultor, născut în anul 1889 în comuna Saraiu, arestat 
la 09.10.1949. Condamnat la 2 ani închisoare corecŃională. 
        BOBIŞ (Bobeş) I. GHEORGHE, agricultor înstărit, născut la 31.10.1905 în comuna 
Saraiu. Condamnat la 13 ani temniŃă grea, 6 luni degradare civică, 10.000 lei cheltuieli de 
judecată şiconfiscarea a 20 ha de pământ. Pedeapsa redusă la 7 ani în sedinŃa publică 
din 27.01.2951.9 

        LECA D. DOBRE, născut la 15.05.1896 în Dulgheru, domiciliat în Dulgheru, arestat 
la 09.10.1949. Condamnat la 2 ani închisoare corecŃională, 1 an interdicŃie Ńi 10.000 lei 
amendă. 

        BOGDAN ION, preot, născut în comuna Saraiu la 01.08.1908, domiciliat în Calfa, 
judeŃul Tulcea. Condamnat la 10 ani închisoare corecŃională, 3 ani interdicŃie şi 6.000 lei 
amendă; în urma recursului, pedeapsa a fost redusă la 7 ani în sedinŃa publică din 
27.01.1951.10  

        Dosar nr. 54, vol. I, lotul Necşulescu C. 
Tribunalul condamnă pentru uneltire contra 
ordinei sociale: 
        GAVRILĂ ION, condamnat la 8 ani 
închisoare corecŃională, 3 ani interdicŃie şi 10.000 
lei amendă. Născut la 07.03.1924 în comuna 
Saraiu, fiul lui Ion şi Elena, căsătorit, un copil, 
arestat la 22.10.1949 (sau 24.10.1948?) pentru 
crimă de 

complicitate. Din  procesul-verbal încheiat la 
sfârşitul anchetei securităŃii la data de 17.12.1949 
se arată că numiŃii Necşulescu C., Gavrilă Ion şi 
Dicu Petre se fac vinovaŃi de organizare şi 
participare la constituirea de bande subversive 
teroriste în regiunea Dobrogea, complotând 
contra securităŃii interne a R.P.R.11  

                                                           
9 Ibidem, p. 62. 
10 Ibidem, p. 63. 
11 Ibidem, p. 76 şi 320. 



 180

 

        Dosar nr. 403/1950, lotul Jipa Niculai, Tribunalul Militar ConstanŃa, sentinŃa nr. 
311/28.08.1950, condamnă  pentru crimă de uneltire contra ordinei sociale:  

        JIPA NICULAI, născut la 8 mai 1905 în 
comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, 
arestat la 25.03.1950. A avut activitate 
legionară în 1941. Condamnat la moarte 
pentru crimă de uneltire, sentinŃa nr. 
311/28.08.1950, pedeapsa comutată; a murit în 
detenŃie la Aiud în 1959. 
        ROŞCA RĂDUCAN, condamnat la 20 ani 
temniŃă grea, 5 ani degradare civică şi 
confiscarea averii. Născut la 25.03.1904 în 
comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, 
agricultor, acŃionat P.N.ł., arestat la 
15.05.1950. 
        ROŞCA CONSTANTIN, condamnat la 8 
ani inchisoare corecŃională, 3 ani interdicŃie şi 
10.000 lei amendă. Născut la 10.03.1909 în 
comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, 
agricultor, arestat la 07.05.1950, a Ńinut legături 
cu Nicolae Baciu din Saraiu (vezi dosarul 
Nicolae Baciu). 
        OPREA NIłĂ, condamnat la 14 ani 
temniŃă grea şi 5 ani degradare civică. Născut 
la 30.07.1924 în comuna Dulgheru, unde şi 

domiciliază, agricultor, arestat la 07.03.1950. 
        TOMA PETRACHE, condamnat la 4 ani închisoare corecŃională. Născut în 
septembrie 1886 în comuna Dulgheru, unde şi domiciliază, arestat la 07.05.1950. 
        LECA NICULAI, condamnat la 2 ani închisoare corecŃionala cu confiscarea averii. 
Născut în 1873 în comuna Urleasca, judeŃul Brăila, agricultor, cu domiciliul în comuna 
Dulgheru, unde are şi domiciliul, arestat la 07.05.1950. 
        LECA DUMITRU, condamnat la 8 ani temniŃă grea şi confiscarea averii, agricultor. 
Născut la 17.06.1912 şi cu domiciliul în comuna Dulgheru, arestat la 07.05.1950.  
        LECA ION, condamnat la 10 ani temeniŃă grea, 3 ani degradare civică şi confiscarea 
averii. Născut la 05.08.1908 în comuna Dulgheru, unde şi domiciliază, agricultor, arestat 
la 12.05.1950, posedă 40 ha pământ arabil. 

        LECA MIHAI, condamnat la 6 ani închisoare corecŃională, confiscarea averii şi 2.000 
lei amendă. Născut la 15.10.1916 în comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, plugar, 
arestat la 07.05.1950. 
        LEPĂDATU VASILE, condamnat la 12 ani temniŃă grea, 5 ani degradare civică şi 
confiscarea averii. Născut la 15.08.1914 în comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, 
plugar, cu 10 ha pământ arabil, arestat la 07.05.1950. 
        MUSCOI NICULAI, condamnat la 12 ani temniŃă grea, 5 ani degradare civică şi 
confiscarea averii. Născut la 17.10.1905 în comuna Dulgheru, unde şi domiciliază, 
agricultor, arestat la 07.05.1950. 

Jipa Niculai se predă 
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        ROŞCA DRAGOMIR, condamnat la 10 ani închisoare corecŃională, 5 ani degradare 
civică şi 25.000 lei amendă. Născut la 27.04.1912 în comuna Dulgheru, unde şi 
domiciliază, arestat la 07.05.1950.12 

        MOROIANU NICULAI, condamnat la 10 ani închisoare corecŃională şi 20.000 lei 
amendă, învăŃător în comuna Isichioi, judeŃul ConstanŃa, născut la 20.09.1929 în comuna 
Dulgheru, arestat la 13.05.1950. 
        DOBRE STATE, condamnat la 8 ani temniŃă grea şi 8.000 lei amendă. Născut la 
10.05.1923 în comuna Dulgheru, unde şi domiciliază, agricultor, arestat la 25.03.1950. 
        DRĂGOI CONSTANTIN, condamnat la 15 ani temniŃă grea, 5 ani degradare civică 
şi confiscarea averii. Născut la 01.04.1910 în comuna Dulgheru, învăŃător în comuna 
Gălbiori, judeŃul ConstanŃa. 

        MOCANU OANCEA, preot, condamnat la 7 ani temniŃă grea (făcută la mina 
Cavnic), 3 ani degradare civică şi confiscarea averii. Născut la 06.05.1912 în comuna 
Pecineaga, cu domiciliul în comuna Dulgheru, arestat la 14.05.1950. 
        DOBRE M. ION, condamnat la 5 ani închisoare corecŃională şi 20.000 lei amendă. 
Agricultor, născut la 07.05.1904 în comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, arestat la 
07.05.1950. 
        TOMA TUDORACHE, condamnat la 5 ani închisoare corecŃională şi 20.000 lei 
amendă. Născut în anul 1900 în comuna Dulgheru, plugar, arestat la 07.05.1950. 
        TOCITU GHEORGHE, condamnat la 5 ani închisoare corecŃională, confiscarea 
averii şi 5.000 lei amendă. Născut în februarie 1894 în comuna Dulgheru, unde şi 
domiciliază, plugar, arestat la 07.05.21950. 
        CLINCI ALEXANDRU, condamnat la 3 ani închisoare corecŃională şi 4.000 lei 
amendă. Născut în martie 1900 în comuna Dăeni, judeŃul Tulcea, cu domiciliul în 
comuna Dulgheru, arestat la 07.05.1950. 
        MAVRODIN ION, condamnat la 4 ani închisoare corecŃională şi confiscarea averii. 
Născut la 05.10.1925 în comuna DorobanŃu, judeŃul Tulcea, cu domiciliul în comuna 
Dulgheru, arestat la 12.05.1950. 
        COJANU GHEORGHE, condamnat la 2 ani închisoare corecŃională şi 2.000 lei 
amendă. Născut la 24.08.1924 în comuna Dulgheru, unde şi domiciliază, croitor, arestat 
la 18.03.1950. 
        LEPĂDATU TUDOR, condamnat la 3 ani închisoare corecŃională. Născut la 
15.05.1904 în comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, agricultor, arestat la 25.03.1950. 
        ŞERBAN N. ELENA, condamnată la 6 ani închisoare corecŃională şi confiscarea 
averii. Născută la 12.09.1904 în comuna Dulgheru, cu domiciliul în ConstanŃa, strada 
Merisor, nr. 73, arestată la 29.03.1950. 
        PITU NICOLAIE, condamnat la 4 ani închisoare corecŃională şi confiscarea averii. 
Născut la 12.10.1893 în comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, politică P.N.ł., arestat 
la 23.07.1950. 
        IONESCU GHEORGHE, condamnat la 3 ani închisoare corecŃională şi confiscarea 
averii. Născut la 25.07.1895 în comuna Dulgheru, unde are şi domiciliul, arestat la 
23.07.1950. 
        MOROIANU I. GHEORGHE, condamnat la 2 ani închisoare corecŃională, 
confiscarea averii şi 3.000 lei amendă. Născut în iulie 1908 în comuna Dulgheru, unde 
are şi domiciliul, arestat la 23.07.1950. 
                                                           
12 Ibidem, p. 77. 
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Moroianu Gheorghe 

Muşat Ion 

Odor I. Nicolae 

        COSTEA MARIN, condamnat la 2 ani închisoare corecŃională şi confiscarea averii. 
Născut la 12.03.1888 în comuna Dulgheru, arestat la 25.07.1950. 
        În şedinŃa din 28.10.1950, Curtea militară de casare şi justiŃie a comutat pedepsele 
lui Jipa Niculai şi Toma Vasile din condamnare la moarte în temniŃă grea pe 25 şi 20 de 
ani respectiv şi a redus pedepsele altor 15 membri ai lotului cu 1-5 ani.13 
 

        Dosar nr. 492/1950, lotul Muşat Ion, Tribunalul 
Militar ConstanŃa, sentinŃa nr. 422/27.10.1950 
        MUŞAT ION, născut la 15.04.1906 în comuna 
Saraiu, cu domiciliul în Bucureşti, strada MiliŃiei, 
nr. 7, arestat la 31.08.1950, a fost membru P.N.L. La 
percheziŃie i s-a găsit un pistol mitralieră. Plugar, 5 
copii, condamnat la 25 de ani muncă silnică, 10 ani 
degradare civică şi confiscarea averii pentru 
uneltire contra ordinei sociale. Pedeapsa a fost 
redusă cu 5 ani la 25.04.1951. 
ODOR I. NICOLAE, Născut la 30.06.1924 în 
comuna Saraiu, 
unde domiciliază, 
agricultor, arestat 
la 04.09.1950. 
Condamnat la 5 
ani închisoare 

corecŃională, 2 ani interdicŃie, confiscarea averii şi 4.000 
lei amendă (pedeapsă redusă ulterior la 3 ani). 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
        MOROIANU GHEORGHE, născut la 22.06. 
1922 în comuna Saraiu, unde şi domiciliază, arestat 
la 04.09.1950, agricultor, condamnat la 2 ani 
închisoare corecŃională, un an interdicŃie şi 1.000 
lei cheltuieli de judecată (pedeapsă redusa la 4 
ani).14  
 

        Dosar nr. 1016, vol. I, lotul Ploscaru Stere, 
Tribunalul Militar ConstanŃa, sentinŃa nr. 

497/01.12.1950 condamndă pentru uneltire contra ordinei sociale: 

                                                           
13 Ibidem, p. 79. 
14 Ibidem, p. 85, 87. 
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Baciu Nicolae 

        LECA GHEORGHE, născut la 16.10.1910 în comuna Dulgheru, unde are şi 
domiciliul, agricultor, arestat la 08.09.1950. Condamnat la 7 ani închisoare corecŃională, 
3 ani interdicŃie, 4000 lei amendă şi 2.000 lei cheltuieli de judecată. 
        Ploscaru N. Stere s-a întâlnit în luna ianuarie 1948 cu Gogu Puiu şi Iancu Chiuvea 
Ciolacu şi au hotărat organizarea unui grup contrarevoluŃionar la Ceamurlia. Capii 
organizatori ai rezistenŃei din regiunea Dobrogea preconizau izbucnirea unui conflict 
militar între URSS şi SUA, ocazie cu care ei ar fi intervenit pentru schimbarea regimului 

politic în România.15 
        Dosar nr. 954, vol. I, II, lotul Baciu, Tribunalul 
Teritorial Bucureşti, sentinŃa nr. 829/11.09.1953   
        BACIU NICOLAE, condamnat la 15 ani 
muncă silnică, 5 ani degradare civică, 2.000 lei 
amendă şi confiscarea averii în afară de casa de 
locuit, conform art. 209 pc. 3/Cod penal. 
 Născut la 06.01.1910 în comuna Dulgheru, unde 
are şi domiciliul, agricultor, arestat la 16.05.1953. 
A avut armament, s-a întâlnit cu Gogu Puiu. În 
1941 a mai fost condamnat pentru rebeliune 
legionară. În 1947 a fost graŃiat de la Aiud. În 
1949 a luat legătură în padurea Testemelu cu 
fraŃii Nicolae şi Dumitru Fudulea.16  

 
MorŃi in detenŃie 

 

        DINU GHE. ANA din Dulgheru. SoŃia lui 
Dinu Gheorghe, partizan la Babadag. Arestată, a 
fost omorâtă la anchetă de securitatea din 
ConstanŃa, neacceptând să declare ce voiau 
anchetatorii. 

        DINU GHEORGHE din Dulgheru, moare în 
anchetă la securitatea din ConstanŃa la 
26.02.1950.17 

        IONESCU GHEORGHE, agricultor din 
Dulgheru, moare în 1953 la canal. 
        LAZAROV AUREL, preot din Stejaru, 
născut în 1924 în Dulgheru, decedat la Aiud în 
1963.18 
        LECA NICULAI din Dulgheru, moare la 
Gherla la 20.06.1952.19 

        NEGROIU DUMITRU din Casimcea (trebuie 
să fie Saraiu), executat la Timişoara la 
10.03.1950.20 

                                                           
15 Ibidem, p. 88, 89. 
16 Ibidem, p. 119. 
17 Ibidem, p. 193. 
18 Ibidem, p. 252 şi 353. 
19 Ibidem, p. 198. 

Pr. Aurel Lazarov 
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        PIłIGOI ION din Saraiu, executat la Timişoara la 9/10.03.1950.21 

        ROSCA DRAGOMIR din Dulgheru, născut la 27.04.1912, decedat la 19.04.1950 la 
Gherla.22 

        ŞERBAN RAICU, născut în 1906 în Saraiu, decedat la Baia Sprie la 16.02.1951.23 

        TUDORAN CONSTANTIN, născut la 24.08.1915 în Saraiu, decedat la data de 
10.03.1950 la Timişoara.24  
 

Domiciliu obligatoriu – deportaŃi dislocaŃi 
 

        BOBEŞ I. GHEORGHE, născut la 31.10.1905 în Saraiu, domiciliat în Saraiu, 
condamnat la 14 ani de temniŃă grea şi 6 ani degradare civică, arestat la 09.10.1949.25

 

        BOBEŞ DUMITRU, născut la 09.10.1907 în comuna Saraiu, D.O. 4 ani. 

        BOBEŞ I. GHEORGHE, născut la 08.07.1932 în comuna Saraiu, domiciliat în 
ConstanŃa, str. Mitropolit Dosoftei nr. 10, D.O. 4 ani şi 4 luni. 

        BOBEŞ I. ION, născut la 14.10.1929 în comuna Saraiu, domiciliat în Constanta, str. 
Soveja, nr. 35, D.O. 10 luni. 

        BOBEŞ I. NICOLAE, născut la 24.09.1939 în comuna Saraiu, domiciliat în 
ConstanŃa, str. Soveja, nr. 19, D.O. 10 ani şi 7 luni.26 

        BOGDAN ION, născut în Saraiu, preot, 10 ani muncă silnică şi 3 ani degradare 
civică. După eliberare, a murit îngheŃat, împreună cu dascălul, mergând la un sat pentru 
slujbă.27 

        CLINCI IOAN, născut la 09.10.1911 in comuna Dulgheru, arestat in 1952, 
condamnat 2 ani la Canal, eliberat in 1953.  
        CLINCIU ALEXANDRU, născut în comuna Dăeni, condamnat la 3 ani închisoare 
corecŃională, domiciliat în Dulgheru.28 

        COJANU GHEORGHE, născut la 24.08.1924 în comuna Dulgheru, condamnat la 3 
ani închisoare, domiciliat în ConstanŃa, str. Stefan cel Mare, nr. 57.29 

        COSTEA MARIN, născut la 12.03.1888 în comuna Dulgheru, arestat la 25.07.1950, 2 
ani închisoare corecŃională.30 

        CHENDREL PARASCHIVA, născută la 29.04.1934 în comuna Saraiu, domiciliată în 
ConstanŃa, str. EnăchiŃă Văcărescu, nr. 23, D.O. 14 ani şi 5 luni.31 

        DOBRE IOAN, născut la 17.05.1904 în comuna Dulgheru, arestat la 07.05.1950, 
condamnat la 5 ani închisoare corecŃională cu sentinŃa nr. 311/18.07.1950.  
        DOBRE STATA, născută la 10.05.1933 în comuna Dulgheru, arestată la 25.03.1950, 8 
ani temniŃă grea şi confiscarea averii.32 

                                                                                                                                                             
20 Ibidem,. p. 199. 
21 Ibidem, p. 200. 
22 Ibidem, p. 201. 
23 Ibidem, p. 202. 
24 Ibidem, p. 203. 
25 Ibidem, p. 236. 
26 Ibidem, p. 253. 
27 Ibidem, p. 236. 
28 Ibidem, p. 266. 
29 Ibidem, p. 267. 
30 Ibidem, p. 270. 
31 Ibidem, p. 283. 
32 Ibidem, p. 295. 
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        DODICĂ OPREA, din comuna Dulgheru, arestat şi condamnat pentru apartenenŃă 
la organizaŃie subversivă.33 

        DRĂGOI CONSTANTIN, născut la 11.04.1910 în comuna Dulgheru, condamnat la 
15 ani muncă silnică, 5 ani degradare civică şi confiscarea averii, cu sentinŃa 
311/28.08.1950. ÎnvăŃător în Gălbiori, domiciliat în ConstanŃa, str. I.C. Brătianu, nr. 80.34 

        DUMITRU GHE. RADU, născut la 10.04.1920 în comuna Dulgheru, domiciliat în 
ConstanŃa, str. Mărăşti, nr. 27, D.O. 4 ani şi 4 luni.35 

        GAVRILĂ ION, născut în comuna Saraiu (a stat în D.O).36 

        GRECU ION, născut la 20.05.1920, în comuna Saraiu, domiciliat în Saraiu, D.O. un 
an şi 9 luni.37 

        IANCU GHE. DUMITRU, născut la 02.06.1916 în comuna Saraiu, domiciliat în 
Saraiu, 10 ani închisoare corecŃională.38 

        IONESCU GHEORGHE, născut la 25.07.1895 în comuna Dulgheru, arestat la 
23.07.1950, condamnat la 3 ani închisoare corecŃională, un an interdicŃie şi confiscarea 
averii, sentinŃa nr. 311/28.08.1950; moare la Canal în 1953.39 

        IONESCU GHE. JAN-VICTOR, născut la 23.05.1920 în comuna Dulgheru, 
condamnat la 2 ani închisoare corecŃională, domiciliat în ConstanŃa, str. Bucovinei, nr. 
13.40 

        LECA DOBRE, născut la 15.05.1896 în comuna Dulgheru, condamnat la 2 ani 
închisoare corecŃională, un an interdicŃie şi 10.000 lei amendă. Arestat la 09.10.1949.41 

        MOLDOVEANU CONSTANTIN, învăŃător în comuna Dulgheru, condamnat 
pentru uneltire. 

        MOROIANU GHEORGHE, născut la 22.06.1922 în comuna Saraiu, agricultor, 
condamnat la 2 ani închisoare corecŃională, un an interdicŃie şi 1.000 lei amendă.  
        MOROIANU I. GHEORGHE, născut la 14 iulie 1908 în comuna Dulgheru, arestat la 
23.07.1950, condamnat la 2 ani închisoare corecŃională şi confiscarea averii.42 

        MOROIANU NICOLAI, învăŃător, născut la 20.09.1929 în comuna Dulgheru, 
condamnat la 10 ani închisoare corecŃională şi 20.000 lei amendă. Arestat la 13.05.1950. 
        MOŞOIU IOAN, din comuna Dulgheru, arestat în 1951, dus 2 ani la Canal.  
        MUSCOI CONSTANTIN, MUSCOI DUMITRU, MUSCOI GHEORGHE, născuŃi în 
comuna Dulgheru, arestaŃi şi condamnaŃi.43 

        MUŞAT GHEORGHE, născut la 23.04.1907 in comuna Saraiu, condamnat la 5 ani 
inchisoare corectionala şi 3 ani interdictie. Domiciliat in Constanta, str. Marc Aureliu.44 

                                                           
33 Ibidem, p. 296. 
34 Ibidem, p. 297. 
35 Ibidem, p. 308. 
36 Ibidem, p. 320. 
37 Ibidem, p. 337. 
38 Ibidem, p. 344. 
39 Ibidem, p. 345. 
40 Ibidem, p. 346. 
41 Ibidem, p. 357. 
42 Ibidem, p. 370. 
43 Ibidem, p. 371. 
44 Ibidem, p. 372. 
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        OANCEA NICOLAE (OiŃă, boierul), născut la 25.05.1906 în comuna Saraiu, arestat 
în 1948 cu lotul Babadag, condamnat la 10 ani temniŃă grea, 5 ani degradare civică şi 
confiscarea averii.45 
        PĂCURARU VASILE din Dulgheru, arestat şi condamnat.46 

        PIłIGOI I. CONSTANTIN, născut la 17.11.1930 în Saraiu, domiciliat în Constanta, 
bd. Tomis 279, DO 15 ani şi 6 luni.  
        PIłIGOI MARIA (Merica), născută la 30.07.1940 în Saraiu, căsătorită Constantin, 
domiciliată în ConstanŃa, şoseaua Mangaliei 74, D.O. 15 ani la Râmnicu Sărat (declaraŃie 
proprie). 

         PIłIGOI I. NICOLAE, născut la 14.11.1947, domiciliat în ConstanŃa, str. B.P. 
Hasdeu 84, D.O. 15 ani şi 2 luni. 

        PLOPEANU ZINCA, născută la 05.02.1923 în comuna Saraiu, domiciliată în 
Hârşova, a fost în D.O.47 

        PLOPEANU O. ALEXE, născut la 26.03.1922 în comuna Saraiu, condamnat la 12 ani 
muncă silnică, 5ani degradare civică şi confiscarea averii pentru crimă de uneltire. 
Domiciliat în Constanta, str. Pandurilor, nr. 8.  
        PLOPEANU O. GHEORGHE, născut la 02.07.1914, condamnat la 7 ani muncă 
silnică şi 4 ani degradare civică. Domiciliat în Hârşova, str. 23 August, nr. 25.48 

        PRIPICI ELENA, născută în comuna Saraiu (urmaş), domiciliată în ConstanŃa, a fost 
în D.O.49 

        PRIPICI NICOLAE din Dulgheru, arestat şi condamnat, dus la Canal.50 

        PUSCAŞU I. PETRE, născut la 03.10.1919 în comuna Dulgheru, condamnat la 15 ani 
muncă silnică, 7 ani degradare civică şi confiscarea averii; domiciliat în Constanta, str. 
Cişmelei, nr. 21.51 

        RADU ŞERBAN, născut la 12.12.1926 în comuna Saraiu, preot în Navodari, arestat 
la 15.05.1948, condamanat la 20 ani muncă silnică şi 10 ani degradare civică.52 

        ROŞCA CONSTANTIN, născut la 10.03.1909 în comuna Dulgheru, arestat la 
07.03.1950 cu lotul Nicolae Baciu din Saraiu;  condamnat la 8 ani închisoare corecŃională  3 
ani interdicŃie şi 10.000 lei amendă pentru uneltire.53 

        ROSCULEł I. ANA, născută la 03.03.1927 în comuna Saraiu, domiciliată în 
ConstanŃa, str. Merişor, nr. 83, D.O. 14 ani şi 5 luni.54 

        SURU NICOLAE din comuna Dulgheru, a fost arestat şi condamnat.55 

        ŞERBAN M. ELENA, născută la 12.09.1924 în comuna Dulgheru, arestată la 
29.03.1950, condamnată la 6 ani închisoare corecŃională şi confiscarea averii. Domiciliată 
în ConstanŃa, str. Merişor, nr. 73.56 

                                                           
45 Ibidem, p. 398. 
46 Ibidem, p. 405. 
47 Ibidem, p. 422. 
48 Ibidem, p. 407. 
49 Ibidem, p. 425. 
50 Ibidem, p. 410. 
51 Ibidem, p. 411. 
52 Ibidem, p. 426. 
53 Ibidem, p. 427. 
54 Ibidem, p. 432. 
55 Ibidem, p. 442. 
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        ŞERBAN RAICU, născut în 1906 în Saraiu, decedat la Baia Sprie la 16.02.1951.57 

        TIPREA C. MIHAI, născut la 09.11.1929 în comuna Dulgheru, condamnat la 5 ani 
închisoare corecŃională pentru uneltire, domiciliat în Constanta. 

        TOCITU GHEORGHE, născut în 1894 în comuna Dulgheru, condamanat la 5 ani 
închisoare corecŃională + confiscarea averii, arestat la 07.05.1950.58 

        TOMA PETRACHE, născut în septembrie 1886 în comuna Dulgheru, arestat la 
07.05.1950, condamnat la 4 ani închisoare corecŃională pentru uneltire.59 

        TOPOLEANU I. MARIłA, urmaş, născută în Saraiu, a fost în DO.60 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             
56 Ibidem, p. 443. 
57 Ibidem, p. 463. 
58 Ibidem, p. 459. 
59 Ibidem, p. 460. 
60 Ibidem, p. 468. 
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ANEXA III 

 
 

FAMILII DIN COMUNA SARAIU 
 
      Copiii copiilor sunt cununa bătrânilor, 
      iar părinŃii lor sunt lauda copiilor. 
      Cartea ÎnŃelepciunii lui Solomon (17.6) 
 
        Familia Antemir 
 

I. Ion Antemir,  căsătorit cu Maria. Au avut următorii copii: 
II. Antemir I. Nicolae (n. la 15.02.1875 în comuna Turcheş) 
II. Antemir I. Frusina (n. 1881, Săcele), căsătorită în anul 1897 cu Nicolae Vasea. 
 

II. Antemir I. Nicolae (Nae) a fost primarul comunei Saraiu în anii 1913-1914. A murit în 
anul 1917, în Primul Război Mondial, în luptele de pe Valea Buzăului. Căsătorit în anul 
1899 cu Elisabeta (1881-1960), fiica preotului Mihail Parocescu şi a lui Nedelea din 
Ciobanu, a avut copiii:                  

                    
   

Nicolae Antemir                                                      Elisabeta Antemir 
 

III. Antemir N. Ion (n. 15.10.1902), decedat copil. 
III. Antemir N. Maria (n. 17.10.1904), decedată copil. 
III. Antemir N. Elena (n. 7.01.1907, d. 11.12.1983). 
III. Antemir N. Zâna (n. 10.06.1909, d. 1.02.1990). 
III. Antemir N. Ana (n. 20.09.1911), decedată copil. 
III. Antemir N. Paraschiva (n. 14.09.1914, d. 21.11.2006). 
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III. Antemir N. Elena, învăŃătoare, 
căsătorită în anul 1933 cu Neagu S. Botea, 
tot învăŃător, originar din Săcele, a avut 
doi copii: 
IV. Botea N. Gheorghe Florin (1934-2003) 
IV. Botea N. MoŃetta Elisabeta (n. 1938) 
 

IV. Botea N. Gheorghe Florin, căsătorit cu 
Negreanu Magda (n. 1938), a avut doi 
copii: 
V. Botea G.F. Radu (n. 1967) 
V. Botea G.F. Dan (n. 1973) 
 

V. Botea G.F. Radu, căsătorit cu Teuşanu 
Anca, are doi copii: 
VI. Botea R. Matei (n. 1998) 
VI. Botea R. Sânziana (n. 2008) 
 

IV. Botea N. MoŃetta Elisabeta, căsătorită 
cu Stoian Emil, are un copil: 
V. Stoian E. Mircea, căsătorit cu Mariş 
Adriana, are doi copii: 
VI. Stoian M. Matei Ştefan (n. 2005) 
VI. Stoian M. Maximilian Teodor (n. 2008) 
 

    Paraschiva, Elena şi Zâna Antemir (1927) 
 

III. Antemir N. Zâna, biolog, căsătorită cu Marinescu Ion, a avut un copil: 
IV. Marinescu I. Mihaela Florica (1937-2012), căsătorită cu Bugulescu Constantin, a avut 
un copil: 
V. Bugulescu C. Ruxandra (n. 1967) 
Familia s-a stabilit în FranŃa în anul 1970. 
 

III. Antemir N. Paraschiva, educatoare, căsătorită cu Bădulescu Costel, a avut un copil: 
IV. Bădulescu C. Sanda Marina (n. 1952), căsătorită cu ChiuŃă Ion, are un copil: 
V. ChiuŃă I. Alexandru (n. 1978) 
 
        Familia Beleşică 
 

I. Gheorghe Beleşică, născut la Săcele, Braşov, în jurul anului 1835, mort în refugiu, la 
Iacobdeal, în anul 1916. Au venit în Dobrogea, el şi băieŃii lui, cu numele Gheorghiu, 
schimbat în urma unei întâmplări nefericite când, într-o iarnă grea, la Vadu Oii, le-a 
degerat toata turma de oi. A rămas cunoscut drept cel care a belit oile.  
Căsătorit cu Susana Gheorghidean (n. 1845), a avut 5 copii:   
II. Beleşică Gh. GhiŃă (n. 1875-1936) 
II. Beleşică Gh. IoniŃă (n. 1883) 
II. Beleşică Gh. Ştefan (1887-1975) 
II. Beleşică Gh. Alexandra, căsătorită Luncan 
II. O fată, căsătorită Măntălău, la Gârliciu. 



 190

II. Beleşică Gh. GhiŃă, căsătorit cu Stanca (LeliŃa) P. Moldoveanu, născută în Satulung în 
1881, a avut 8 copii: 
III. Beleşică Gh. Ion (n. 1902), a avut o fată SteluŃa. 
III. Beleşică Gh. Ana (AnicuŃa, n. 1904) 
III. Beleşică Gh. Floarea (Florica, n. 1909) 
III. Beleşică Gh. Elisabeta (n. 1910) 
III. Beleşică Gh. Marioara (n. 1917), mama lui Gică Bălăşică 
III. Beleşică Gh. Petrică (n. 1919), a avut un fiu, Dumitru şi o fată Georgeta 
III. Beleşică Gh. Stanca (n. 1927) 
III. Beleşică Gh. Vasile 
ToŃi copiii lui GhiŃă Beleşică s-au mutat şi au trăit în Bucureşti. 
 

IV. Bălăşică Gheorghe (Gică) a avut doi copii, Gigi (n. 1945) şi Viorica (1950-2012), ambii, 
medici stomatologi. 
 

II. Beleşică Gh. IoniŃă, a trăit în satul Carapelit (Stejaru); căsătorit cu Tinca Geambaşu 
din Hârşova, a avut 6 copii: 
III. Beleşică I. Ion (n. 1907) 
III. Beleşică I. Petre (1909-1941) 
III. Beleşică I. Ilinca, căsătorită Cristocea, la Runcu. 
III. Beleşică I. MariŃa, căsătorită cu Oprea Roşca, la M. Kogalniceanu. 
III. Beleşică I. Susana, căsătorită Rujan, la Palazu Mare. 
III. Beleşică I. Gheorghe (1925-2008) 
 

III.Beleşică I. Petre (Petrică), învăŃător, a murit în Basarabia, în Al Doilea Război 
Mondial. Căsătorit cu Anişoara, a avut doi copii: 
IV. Beleşică P. Valentin (n. 1941), profesor, stabilit în ConstanŃa, căsătorit cu Zoe 
(Doina), are două fete: Mihaela (n. 1967) şi Ruxandra (n. 1971). 
IV. Beleşică P. Rodica (n. 1938), căsătorită cu Buleată Stelian, are doi copii: Silvina (n. 
1961) şi Valentin (n. 1963). 
 

III. Beleşică I. Gheorghe, căsătorit cu Elena Tudoran din Stejaru, s-a stabilit la Dorohoi şi 
a avut patru copii 
IV. Beleşică Gh. Marcel (n. 1951) 
IV. Beşeşică Gh. Aurel (n. 1953), locuieşte în Zalău. 
IV. Beleşică Gh. Felicia (Coca, n. 1955), căsătorită Ilieşu, locuieşte în Baia Mare. 
IV. Beleşică Gh. Nicolae (Ticu, n. 1959) 
 

II. Beleşică Gh. Ştefan (1887-1975). Era om mândru, inteligent şi ştiutor de carte. 
Obişnuia să spună: “Am fost în trei războaie, am avut zece copii şi am fost primar în sat, ales 
de popor. FaceŃi şi voi cât am făcut eu!”. Căsătorit cu Anica Bucur Vasile (1891-1962), din 
familie originară din IalomiŃa, a avut 10 copii, din care au trăit şapte: 
III. Beleşică Şt. Ion (1916-1984), născut în refugiu, la Vulcăneşti, Basarabia. 
III. Beleşică Şt. Maria (Oara), născută în 1919, căsătorită la Hârşova cu Virgil Caratănase. 
III. Beleşică Şt. Sanda (1921-1942) 
III. Beleşică Şt. Nicolae (Lae, 1921-1981), geamăn cu Sanda. 
III. Beleşică Şt. Gheorghe (1926-1976) 
III. Beleşică Şt. Stanca (1928-1984) 
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III. Beleşică Şt. Vasile (1933-2013) 
Au mai avut doi băieŃi, Ion şi Gheorghe şi o fată, AnicuŃa, care au trăit puŃin. 

Familia Beleşică în anul 1941 (Ştefan, 
Vasile, Oara, Sanda, Anica şi Stanca) 

Familia Ştefan Beleşică (Ion, Ştefan, 
Lae, Sanda, Anica  şi, Stanca)  
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III. Beleşică Şt. Ion, stabilit în ConstanŃa, căsătorit cu Maria Sava (Poştaru), a avut doi 
copii: 
IV. Beleşică I. Aneta (n. 1946), căsătorită Iancu, are o fată şi un băiat, Mirela şi Valentin. 
IV. Beleşică I. Constantin (1954-2001). Căsătorit cu Gina, a avut un baiat şi o fată. 
V.  Beleşică C. Mihai 
V. Beleşică C. Liliana 
 

III. Beleşică Şt. Nicolae, mutat în ConstanŃa, căsătorit cu Maria (Măluşel, 1924-1994), a 
avut doi copii: 
IV. Beleşică N. Jenica Lucica (1950-2013) 
IV. Beleşică N. Gheorghe (1953-1973), a murit în timpul serviciului militar, într-un 
accident de camion.  
 

III. Beleşică Şt. Gheorghe, căsătorit cu Ortansa Bercu, a avut două fete: 
IV. Beleşică Gh. Elena (n. 1949) 
IV. Beleşică Gh. Rica (1951) 
 

III. Beleşică Şt. Vasile, stabilit în Hâşova, căsătorit cu Maria Brăteanu, are un băiat: 
IV. Beleşică V. Ion, căsătorit cu Viorica Balaban din Ciobanu, are 3 băieŃi: 
V.  Beleşică I. Daniel, Marius şi Alexandru, toŃi în ConstanŃa. 
 
        Familia Bercu 
 

        Originară din părŃile Braşovului (Şapte Sate), au emigrat în Vrancea şi, de acolo, în 
Dobrogea, ca păstori. 
 

I. Dumitru Bercu, căsătorit cu Paraschiva, a avut opt copii: 
II. Bercu D. Dumitru (1870-1941), stabilit în Hârşova,  a devenit mare negustor. 
II. Bercu D. Ioan (NiŃă,) 
II. Bercu D. Maria, căsătorită cu Manole. 
II. Bercu D. Radu (DuŃu, 1874-1958) 
II. Bercu D. Nicolae, stabilit în Ploieşti. 
II. Bercu D. Vasile, stabilit în Gârliciu. 
II. Bercu D. Ştefan, stabilit în Ploieşti. 
II. Bercu D. Paraschiva, decedată, fără copii. 
 

II. Bercu D. Ioan (NiŃă), fierar, căsătorit cu Frusina, a avut următorii copii: 
III. Bercu I. Ioan (NiŃă, n. 1894)  
III. Bercu I. Maria, căsătorită SfinŃescu. 
III. Bercu I. Radu (DuŃu, 1898-1991) 
III. Bercu I. Vasile (n. 1903)  
Recăsătorit cu Paraschiva Ciurea din Rahman, a avut 5 copii: 
IV. Bercu I. Ion (1926-2005) 
IV. Bercu I. Alexandru (n. 1929) 
IV. Bercu I. Frusina (n. 1933) 
IV. Bercu I. Anica (n. 1938) 
IV. Bercu I. Dumitru (n. 1940) 
 

IV. Bercu I. Ion, căsătorit cu Maria St. Tudoran (n. 1932), a avut doi copii: 
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V. Bercu I. Constantin, inginer agronom. 
V. Bercu I. Elena, căsătorită cu Remus Mocanu, are două fete. 
 

V. Bercu I. Constantin (n. 1949), căsătorit cu Eugenia, are trei copii: 
VI. Bercu C. Ştefănel 
VI. Bercu C. Simona 
VI. Bercu C. Maria 
 

IV. Bercu I. Alexandru, căsătorit cu Maria GhiŃă, are două fete. 
 

IV. Bercu I. Dumitru, profesor în ConstanŃa, are doi copii: 
V. Bercu D. Lucian 
V. Bercu D. Alexandru 
 

III. Bercu I. Radu (DuŃu), căsătorit în 1926 cu 
Victoria (Veta) Constandache: 
IV. Bercu R. Ortansa (n. 1928), căsătorită cu 
Gheorghe Beleşică, are două fete. 
IV. Bercu R. Ion (n. 1930) 
IV. Bercu R. Dumitru (n. 1933) 
IV. Bercu R. Maria (n. 1937), căsătorită cu Vasile 
Munteanu. 
IV. Bercu R. Paraschiva (n. 1939), căsătorită cu 
Gheorghe PiŃigoi. 
IV. Bercu R. Elena (n. 1941), căsătorită cu Mihai 
Brăteanu, are un băiat şi o fată. 
IV. Bercu R. Vasile (n. 1944) 
 

IV. Bercu R. Ion, căsătorit cu Ecaterina, are o 
fată: 
V. Bercu I. Cristina 
 

IV. Bercu R. Dumitru, căsătorit cu Păuna Lazăr, 
are o fată: 
V. Bercu D. Carmen 
 

IV. Bercu R. Vasile, căsătorit cu Antoaneta C., are o fată: 
V. Bercu V. Anca 
 

II. Bercu D. Radu, căsătorit în 1902 cu Zamfira Stancu (n. 1881) din Hârşova, a avut trei 
copii: 
III. Bercu R. Maria (n. 1903) 
III. Bercu R. Ion (n. 1905), preot în satul Ghelengic (Pecineaga) şi preot militar din anul 
1940. 
III. Bercu R. Elena (1911-1997), învăŃătoare şi profesoară de limba română. 
 

III. Bercu R. Ion a avut o fată:  
IV. Bercu I. Gabriela, inginer, căsătorită Gudiu la Arad. 
 
 

Radu I. (Duţu) Bercu 
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        Familia Bobeş  
 

        Originară din Mărginimea Sibiului, s-a mutat întâi la Râmnicu Sărat, apoi la Saraiu. 
 

I. Ion Bobeş, a avut următorii copii: 
II. Bobeş I. Ion (n. 1893) 
II. Bobeş I. Nicolae (n. 1900) 
II. Bobeş I. Gheorghe (n. 1905) 
II. Bobeş I. Floarea, căsătorită 
II. Bobeş I. Ortansa, căsătorită Ivonceanu. 
II. Bobeş I. Maria, căsătorită cu Solomon Stan. 
II. Bobeş I. Ana, căsătorită Bunescu. 
II. Bobeş I. Paraschiva, căsătorită cu Ion Tănase. 
II. Bobeş I. Elena, căsătorită cu Ilie Mihui. 
II. Bobeş I. Frusina, căsătorită cu Ion łuŃuianu. 
 

II. Bobeş I. Ion (NiŃă), căsătorit cu Floarea A. Iuga, a avut şapte copii: 
III. Bobeş I. Ion 
III. Bobeş I. Gheorghe, căsătorit cu Aurica. 
III. Bobeş I. Dumitru, căsătorit cu Elena, doi copii. 
III. Bobeş I. Nicolae, un copil. 
III. Bobeş I. Maria, căsătorită cu D. Gheorghiu. 
III. Bobeş I. Elena, căsătorită cu Nicolae Florea. 
III. Bobeş I. Paraschiva, căsătorită Tache. 
 

III. Bobeş I. Ion, căsătorit cu Georgeta, a avut un copil: 
IV. Bobeş I. Traian, căsătorit, un copil. 
 

II. Bobeş I. Nicolae (1900-1970), căsătorit în 1924 cu Elisabeta I. Neagu (1902-1972), a 
avut 4 copii: 
III. Bobeş N. Maria (n. 1927), căsătorită cu Nicolae N. Cosma. 
III. Bobeş N. Ana (n. 1928), căsătorită cu Ion Roşca 
III. Bobeş N. Gheorghe (n. 1929) 
III. Bobeş N. Ion (n. 1939) 
 

III. Bobeş N. Gheorghe (n. 1905), căsătorit cu Maria, are un băiat, Bobeş Gh. Constantin. 
 

III. Bobeş N. Ion, căsătorit cu Anica Topoleanu, are două fete. 
 

II. Bobeş I. Gheorghe, căsătorit cu Maria Dogaru, are trei copii: 
III. Bobeş Gh. Nicolae 
III. Bobeş Gh. Constantin 
III. Bobeş Gh. Maria (MariŃica), căsătorită cu Matei din Horia. 
 

III. Bobeş Gh. Nicolae, căsătorit cu Aurelia, are două fete, Camelia şi Nelly. 
 

III. Bobeş Gh. Constantin, căsătorit cu Valeria Moga, are un băiat: 
IV. Bobeş C. Claudiu 
 

        Datele au fost furnizate de Gheorghe Bobeş şi Maria Matei. 
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        Familia Boldea 
 

I.Boldea Radu, căsătorit cu Paraschiva, ambii decedaŃi în Transilvania, la Săliştea 
Sibiului, au avut următorii copii:  
II. Boldea R. Ion (n. 1840), căsătorit cu Ana (n. 1849). 
II. Boldea R. GhiŃă (n. 1846) 
II. Boldea  R. NiŃă a fost întâiul primar al Saraiului de după Războiul de IndependenŃă. 
Căsătorit cu Ana, a avut o fată, căsătorită cu Gheorghe PiŃigoi la SudiŃi, IalomiŃa.  
 

II. Boldea R. GhiŃă, căsătorit cu Stanca (n. 1856), a avut următorii copii:   
III. Boldea Gh. Irimia (1877-1917), erou în Primul Război Mondial. 
III. Boldea Gh. Constantin, erou în Primul Război Mondial. 
III. Boldea Gh. Radu (n. 1882) 
III. Boldea Gh. Gheorghe (n. 1884) 
III. Boldea Gh. Petre (n. 1886) 
III. Boldea Gh. Nicolae (n. 1888), primar liberal al comunei Saraiu în 1923-1927. 
III. Boldea Gh. Bucur (n. 1893), plecat în Bulgaria. 
III. Boldea Gh. Ana (n. 1899), căsătorită la Vulturu. 
 

III. Boldea Gh. Gheorghe, căsătorit cu Marina Odor (n. 1889), a avut şase copii:  
IV. Boldea Gh. Elena (n. 1911) 
IV. Boldea Gh. Maria (n. 1916) 
IV. Boldea Gh. Gheorghe (n. 1920) 
IV. Boldea Gh. Ortanza (n. 1922) 
IV. Boldea Gh. Aneta (n. 1924) 
IV. Boldea Gh. Aurica (n. 1931) 
 

III. Boldea Gh. Petre, căsătorit cu Anica Sandu (n. 1888), a avut pe  
IV. Boldea P. Ion (n. 1911), căsătorit cu Frusina, a avut copiii:  
V. Boldea I. Gheorghe 
V. Boldea I. Ion 
V. Boldea I. ConstanŃa 
V. Boldea I. Elena  
 

V. Boldea I. Gheorghe, căsătorit cu Maria, a avut doi copii: 
VI. Boldea Gh. Carmen, plecată în S.U.A. 
VI. Boldea Gh. Gabriel, căsătorit, are un băiat. 
 

V. Boldea I. Ion, are o fată: 
VI. Boldea I. Daniela 
 

III. Boldea Gh. Nicolae, căsătorit cu Elisabeta Brăteanu, a avut patru copii: 
IV. Boldea N. Victoria (n. 1915), căsătorită Bratu, a avut trei băieŃi, Marin, Gheorghe şi 
Cane.  
IV. Boldea N. Anica (n. 1920), a avut două fete. 
IV. Boldea N. Nicolae (n. 1925), căsătorit, fără copii. 
IV. Boldea N. Eugenia, căsătorită Boligrad. 
 

III. Boldea Gh. Radu, căsătorit cu Istina Brătulescu, a avut opt copii: 
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Copiii lui Radu Gh. Boldea: Gheorghe, Radu (DuŃu), Constantin, Tudor, Nicolae, Maria, Ion şi Riveica. 

  
IV. Boldea R. Ion (n. 1903) 
IV. Boldea R. Radu (n. 1908) 
IV. Boldea R. Gheorghe (n. 1911) 
IV. Boldea R. Maria, căsătorită cu Alexandru Neagu, a avut 14 copii în viaŃă. 
IV. Boldea R. Riveica, căsătorită Milea, a avut un băiat, GheorghiŃă; recăsătorită Pisică, a 
mai avut o fată, Ioana. 
IV. Boldea R. Nicolae 
IV. Boldea R. Tudor 
IV. Boldea R. Constantin 
 

IV. Boldea R. Ion, căsătorit cu Maria, a avut doii băieŃi: 
V. Boldea I. Ion şi Boldea I. Gheorghe. 
Recăsătorit, a avut pe: 
V. Boldea I. Nicolae 
V. Boldea I. Istina, necăsătorită 
V. Boldea I. Radu (Costel) 
V. Boldea I. Susana. necăsătorită 
V. Boldea I. LenuŃa, căsătorită Bicher, are doi copii, Cristian şi Daniela. 
 

V. Boldea I. Ion, căsătorit cu Georgeta, are o fată: 
VI. Boldea I. Mirela 
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V. Boldea I. Gheorghe, căsătorit cu ConstanŃa, are o fată: 
VI. Boldea Gh. Liliana 
 

V. Boldea I. Nicolae, căsătorit cu Aurica, are doi băieŃi: 
VI. Boldea N. Gabriel 
VI. Boldea N. Claudiu 
 

VI. Boldea N. Gabriel, căsătorit cu Vasilica, are o fată: 
VII. Boldea G. Claudia Elena 
 

VI. Boldea N. Claudiu, căsătorit cu Silvia, are o fată: 
VII. Boldea C. Maria Teodora 
 

V. Boldea I. Radu, căsătorit cu Aurelia, are doi copii: 
VI. Boldea R. Iulian 
VI. Boldea R. Dan, necăsătorit. 
 

VI. Boldea R. Iulian, căsătorit cu Ana Maria, are pe: 
VII. Boldea I. Maria Giulia 
 

IV. Boldea R. Radu (DuŃu), căsătorit cu Maria (Georgeta) Gâscă, a avut doi băieŃi: 
V. Boldea R. Cătălin (n. 1950) 
V. Boldea R. Virgil (n. 1954) 
 

V. Boldea R. Cătălin, căsătorit cu Ileana Arvente, are o fată: 
VI. Boldea C. Bianca 
 

V. Boldea R. Virgil, căsătorit cu Mariana DrăguŃ, are o fată: 
VI. Boldea V. Andra Sorina 
 

IV. Boldea R. Gheorghe, căsătorit cu Anica Cosma, a avut următorii copii: 
V. Boldea Gh. Ion (n. 1938) 
V. Boldea Gh. Stanca (n. 1939), căsătorită Olteanu, a avut doi copii, Doina şi Cornel. 
V. Boldea Gh. Alexandru (n. 1941), căsătorit cu SteluŃa Vrabie, fără copii. 
V. Boldea Gh. Gheorghe (n. 1944) 
V. Boldea Gh. Elena (n. 1946), căsătorită Cristocea, are doi băieŃi, Lucian şi Emilian. 
V. Boldea Gh. Nicolae (n. 1951) 
 

V. Boldea Gh. Ion, căsătorit cu Lucica Ghiban, are o fată: 
VI. Boldea I. Gabriela, căsătorită ChiriŃă, are un băiat, Sorin Dan. 
 

V. Boldea Gh. Gheorghe, căsătorit cu Elena Dumitru, are doi copii: 
VI. Boldea Gh. Irina-Mihaela, căsătorită, are doi copii, Mara şi Teodor. 
VI. Boldea Gh. Adrian, căsătorit cu Florentina, are două fete gemene. 
 

V. Boldea Gh. Nicolae, căsătorit cu Doina Leu, are două fete: 
VI. Boldea Gh. Elena, căsătorită Maicaru, are un băiat, Ştefan Adrian. 
VI. Boldea Gh. Ionela, căsătorită Dălcăran, are o fată, Maria 
 

IV. Boldea R. Tudor, căsătorit cu Maria Dumitru Brăteanu, are trei copii: 
V. Boldea T. Georgeta, căsătorită Malinescu, are două fete, Ana Felicia şi Marina. 
V. Boldea T. Constantin 
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V. Boldea T. Virgil, căsătorit cu Maria Câtu, fără copii. 
 

V. Boldea T. Constantin, căsătorit cu Maria Zisu, are următorii copii: 
VI. Boldea C. Simona Elena, căsătorită cu Oscar, a devenit Simona Boldea Anaindia şi 
are doi copii, Anaindia Boldea Alexia şi Anaindia Boldea Oscar.  
VI. Boldea C. Cătălin 
VI. Boldea C. Mirela 
 

IV. Boldea R. Constantin, căsătorit cu Ileana Buştiuc, are doi copii 
V. Boldea C. Jenica, căsătorită Arecu, are doi băieŃi, Boldea Arecu Pierluigi şi Boldea 
Arecu Dorin. 
V. Boldea C. Cornel, căsătorit cu Georgeta Carşic din Topalu, are un băiat: 
VI. Boldea C. Constantin Alexandru. 
 
        Familia Braşoveanu 
 

        Originari din părŃile Braşovului. 
 

I. Radu Braşoveanu (n. 1811), căsătorit cu Ana, a avut pe: 
II. Braşoveanu R. Ion (NiŃă, n. 1867, în Transilvania). A fost primarul comunei în mai 
multe rânduri. Căsătorit cu Stanca Şerban Stan (n. 1870, în Chioara), a avut următorii 
copii: 
III. Braşoveanu I.R. Ion (n. 1893) 
III. Braşoveanu I.R. Vartolomei n. 1899) 
III. Braşoveanu I.R. Ana (n. 1903) 
III. Braşoveanu I.R. Radu (n. 1901) 
III. Braşoveanu I.R. Maria (n. 1905) 
III. Braşoveanu I.R. Tudora (n. 1907), căsătorită cu Nicolae Şerban 
III. Braşoveanu I.R. Gheorghe (n. 1910) 
 

II. Braşoveanu I. R. Ion, căsătorit cu Sanda N. Oprea în 1923, a avut şase copii: 
III. Braşoveanu I. Ion, are o fată, Maria, căsătorită. 
III. Braşoveanu I. Vasile, căsătorit cu Lăcustă Nedelea, are o fată. 
III. Braşoveanu I. Costel, necăsătorit. 
III. Braşoveanu I. Elena 
III. Braşoveanu I. Maria 
III. Braşoveanu I. Elisabeta 
 

II. Brasoveanu I.R. Vartolomei, căsătorit cu Maria Plopeanu în 1926, a avut pe: 
III. Braşoveanu V. Maria (n. 1927), căsătorită cu Ion I. PiŃigoi, cu care are o fată. 
 
I. Braşoveanu Nistor, născut în 1862 în Creaşna, comitatul Trei Scaune. S-a căsătorit în 
anul 1890 cu Maria Gligore Şerban (n. 1872 la Satulung, Braşov, d. 1956) şi a avut copiii: 
II. Braşoveanu N. Gheorghe (n. 1882) 
II. Braşoveanu N. Ion, născut în 1906.  
 

II. Braşoveanu N. Gheorghe, căsătorit cu Ileana, a avut copiii: 
III. Braşoveanu Gh. Gheorghe (n. 1901) 
III. Braşoveanu Gh. Neculae (n. 1904) 



 199

E sigur că au mai avut şi alŃi copii, dar ne lipsesc informaŃiile. 
 

I. Neculae Braşoveanu (n. 1851), căsătorit cu Maria, a avut copiii: 
II. Braşoveanu N. Ion (n. 1875) 
II. Braşoveanu N. Gheorghe (n. 1881) 
II. Braşoveanu N. Petrea (n. 1889) 
II. Braşoveanu N. Dumitru (n. 1897) 
II. Braşoveanu N. Ileana (n. 1899) 
II. Braşoveanu N. Radu (n. 1901) 
 

II. Braşoveanu N. Ion, căsătorit cu Rada (n. 1881), a avut pe: 
III. Braşoveanu I. Maria (n. 1905) 
III. Braşoveanu I. Galopia (n. 1907) 
III. Braşoveanu I. Vasilica (n. 1909) 
 

II. Braşoveanu N. Gheorghe, căsătorit cu Maria (n. 1886), a avut pe: 
III. Braşoveanu Gh. Maria (n. 1910) 
 
        Familia Bratu 
 

        Este originară din Mărginimea Sibiului. 
 

I. Dumitrache Bratu, căsătorit cu DobriŃa, a avut un copil: 
II. Bratu Dobre, căsătorit cu Stanca, a avut patru copii: 
III. Bratu D. Ioan 
III. Bratu D. Bucur 
III. Bratu D. Dumitru 
III. Bratu D. Stanca, căsătorită cu Pantelimon CoreŃchi. 
 

III. Bratu D. Ioan, căsătorit cu SiŃa Crisbăşeanu, a avut cinci copii: 
IV. Bratu I. Vasile are un băiat, Ion. 
IV. Bratu I. Ion are un băiat. 
IV. Bratu I. Nicolae, căsătorit cu Adriana, are o fată. 
IV. Bratu I. Dumitru, căsătorit, fără copii. 
IV. Bratu I. Traian, era necăsătorit în 1985. 
 

        Datele au fost furnizate de Stanca CoreŃchi. 
 
        Familia Brăteanu 
 

        Originară din Muntenia. 
 

I. Brăteanu Stan, căsătorit cu Elisabeta a avut copiii: 
II. Brăteanu S. Dumitru (n. 1897) 
II. Brăteanu S. Ion (n. 1903), căsătorit cu Stanca Crisbăşeanu în 1930, nu a avut copii. 
II. Brăteanu S. Ortansa (n. 1905-1909) 
II. Brăteanu S. Neculai (n. 1908) 
II. Brăteanu S. Ortansa (n. 1910) 
 

II. Brăteanu S. Dumitru, căsătorit cu Riveica în 1925 a avut copiii: 
III. Brăteanu D. Maria (n. 1927) 
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III. Brăteanu D. Stanca (n. 1931) 
III. Brăteanu D. Ion (n. 1934) 
III. Brăteanu D. Tudosia (n. 1939) 
III. Brăteanu D. Floarea (n. 1942) 
 

I. Brăteanu G. Nicolae, născut în 1885, părinŃii Gavrilă şi Maria. Căsătorit în 1909 cu 
ZoiŃa Ştirbu, a avut copiii: 
II. Brăteanu N. Ion (n. 1912) 
II. Brăteanu N. Constantin  
 

II. Brăteanu N. Ion, căsătorit în 1937 cu Mina D. Munteanu (n. 1916), a avut copiii: 
III. Brăteanu I. Ion (n. 1931) 
III. Brăteanu I. Nicolae (n. 1940) 
III. Brăteanu I. Elena (n. 1945) 
III. Brăteanu I. Gheorghe (n. 1947) 
 

I. Brăteanu Toader a avut următorii 
copii: 
II. Brăteanu T. Ion (Bobonel) 
II. Brăteanu T. Cuna, căsătorită cu Ion 
(NiŃă) Odor (v. fam. Odor). 
II. Brăteanu T. Anica 
II. Brăteanu T. Maria, căsătorită cu Vlad 
Purice. 
 

II. Brăteanu T. Ion, căsătorit cu Stanca, a 
avut următorii copii: 
III. Brăteanu I. Oprea (n. 1902) 
III. Brăteanu I. Ion 
III. Brăteanu I. Maria, căsătorită 
Ardeleanu 
III. Brăteanu I. Anica, căsătorită cu 
Dumitru Neagu. 
III. Brăteanu I. StăncuŃa, căsătorită 
Nedu. 
III. Brăteanu I. Susana, căsătorită Oprea. 
III. Brăteanu I. Alexandru 
III. Brăteanu I. Constantin, decedat, fără 
copii. 
 

III. Brăteanu I. T. Ion  căsătorit cu 
Tudora Chiru (n. 1906) din Parcheş, judeŃul Tulcea, a avut următorii copii: 
IV. Brăteanu I.  Ion (n. 1926), plecat din Saraiu. 
IV. Brăteanu I. Anica (n. 1927), căsătorită cu V. Munteanu. 
IV. Brăteanu I. Nicolae (n. 1933) 
IV. Brăteanu I. Maria (n. 1936), căsătorită cu Vasile Beleşică. 
IV. Brăteanu I. Elena (n. 1941), căsătorită cu Gârbă Mircea. 
IV. Brăteanu I. Mihai (n. 1938) 

Ion şi Tudora I.T. Brăteanu, Marioara 
Ardeleanu (Marcu) şi George I. Brăteanu 



 201

IV. Brăteanu I. Gheorghe (n. 1945) 
 

IV. Brăteanu I. Nicolae, căsătorit cu Aneta Mitu a avut doi copii: 
V. Brăteanu N. Gheorghe 
V. Brăteanu N. Viorel 
 

V. Brăteanu N. Gheorghe, locuieşte în Hârşova, căsătorit, un copil: 
VI. Brăteanu N. Marcel 
 

IV. Brăteanu I. Mihai, căsătorit cu Elena R. Bercu, are doi copii: 
V. Brăteanu M. Dan-Vasile 
V. Brăteanu M. Mariana 
 

        DeclaraŃia a fost făcută de Maria C. Moga (n. Coman), N. Neagu şi Mihai Brăteanu. 
 
        Familia Cernescu 
 

        Originară din Moldova de Sus (Botoşani). Preotul Constantin Cernescu, după ce a 
slujit într-o altă comună din judeŃul ConstanŃa, s-a stabilit în Saraiu în anul 1898, unde a 
activat până la pensionare. 

  

                  
            

I. Constantin Cernescu (1874-1962), născut în comuna Oneaga, Botoşani, din părinŃii Ion 
şi Ileana, căsătorit cu Ecaterina (Catinca, 1877-1960), a avut 16 copii, din care au trăit 
nouă: 
II. Cernescu C. Aspazia (n. 1898), căsătorită, şase copii. 
II. Cernescu C. LenŃa, căsătorită Maşca, cinci copii. 
II. Cernescu C. Ion (Jenică), colonel doctor, are o fată. 
II. Cernescu C. Zinca (n. 1903), căsătorită cu învăŃătorul Vasile Popescu din Gârliciu. Doi 
copii, LetiŃia şi Virgil. 
II. Cernescu C. Valeria, căsătorită Apostol, trei copii. 

Pr. Constantin Cernescu  Prezv. Catinca Cernescu 
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II. Cernescu C. Maria (n. 1909), căsătorită cu Smădu Ion în 1922 şi divorŃată în 1957, un 
băiat, Liviu. 
II. Cernescu C. Cornel (Conon, n. 1911), doi copii, Monica şi Adrian.  
II. Cernescu C. Vespasian, căsătorit cu Maria, două fete, Camelia şi Elena, arhitecte. 
II. Cernescu C. Constantin (Titi, n. 1916), căsătorit, o fată. 
 

II. Cernescu C. Cornel, a avut o fată şi un băiat:  
III. Cernescu C. Adrian, medic, singurul din familie care mai poartă numele, căsătorit, 
are o fată. 
 
        Familia Constandache 

 

I. Năstase Constandache (1836-1932), născut în Gârliciu. Căsătorit cu Tudora, a avut o 
fată şi un băiat: 
II. Constandache N. Maria, căsătorită Oprea, a avut trei fii: Ion, Stan şi Vasile Oprea. 
II. Constandache N. Ion (n. 1884) 
 

II. Constandache N. Ion a fost perceptorul satului. Căsătorit cu Maria, a avut patru copii: 
III. Constandache I. Victoria (Veta, n. 1904), căsătorită cu DuŃu I. Bercu 
III. Constandache I. Maria, căsătorită în ConstanŃa. 
III. Constandache I. Anica (n. 1907), căsătorită cu Marin Şerban, a avut şase copii (v. fam 
Şerban). 
III. Constandache I. Mihai (n. 1910) 
 

 

Pr. Mihai Constandache şi Elisabeta Ion N.Constandache 
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Cosma Gh. Nicolae Cosma Niculina 

III. Constandache I. Istina 
III. Constandache I. Floarea 
III. Constandache I. Ioana (n. 1924) 
III. Constandache I. Voica 
 

III. Constandache I. Mihai a urmat şcoala primară în Saraiu, Seminarul teologic din 
ConstanŃa şi Facultatea de teologie din Bucureşti. S-a căsătorit la Ostrov, judeŃul Tulcea, 
cu Elisabeta Georgescu şi a avut doi copii:  
IV. Constandache M. Marcela, căsătorită Popa. 
IV. Constandache M. Gheorghe (Gelu), căsătorit cu Coca. 
 

        Datele de mai sus au fost furnizate de Veta I. Constandache, care a povestit în anul 
1985 urmatoarea istorioară: 

        Tatăl meu vitreg ne povestea că odată, la sfârşitul unei hore, bătrânul Năstase Constandache 
a venit să-şi ia flăcăul acasă, că asfinŃea soarele. CeilalŃi flăcăi l-au rugat pe bătrân să mai lase 
băiatul măcar un joc sau două şi el s-a învoit. Când a început o hora la bătaie, bătrânului nu i-a 
plăcut ritmul prea lent şi a oprit hora, să le arate tinerilor cum trebuie jucat. Şi a jucat singur, 
făcând 32 de mola, adică de lăsat pe vine, şi de atunci s-a  pomenit multă vreme în sat Hora lui 
Moş Năstase, deşi nu se mai ştia cine a fost acel Moş Năstase.1  

 
        Familia Cosma 
 

        Este originară din Mărginimea Sibiului (Alămor/Armeni). 
I. Gheorghe Cosma, căsătorit cu Maria, a plecat din Alămor înainte de Războiul de 
IndependenŃă şi s-a stabilit în Saraiu. A avut un fiu: 

                                                           
1 Poveste consemnată de Dr. Aurora Comănici, fiica învăţătorului Ion Mogâldea. 

Pr. Mihai Constandache şi Elisabeta 
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II. Cosma Gh. Nicolae (1887-1979), căsătorit cu Niculina Gavrilă, a avut urmatorii copii: 
III. Cosma N. Maria, învăŃătoare, căsătorită łuŃuianu. 
III. Cosma N. Anica (n. în 1918 în refugiu, în judeŃul Cahul), căsătorită cu Gheorghe 
Boldea. 
III. Cosma N. Elena  
III. Cosma N. Silvia  
III. Cosma N. Riveica  
III. Cosma N. Nicolae (n. 1923-1993) 
III. Cosma N. Gheorghe (n. 1925) 
III. Cosma N. Ioan (n. 1929) 
III. Cosma N. Sofia (n. 1932) 
III. Cosma N. Florica (n. 1934), căsătorită Flaut. 
 

        Cosma Nicolae a fost grav rănit în lupta de la Mărăşeşti. Împreună cu alŃi răniŃi, s-a adăpostit timp de 
două săptămâni lângă o claie de fân. Când claia a luat foc şi Cosma a văzut moartea pentru a doua oară, s-a 
întâmplat să treacă pe acolo Gheorghe Prundiş din Saraiu. L-a recunoscut pe nea Nicolae, l-a luat în spate 
şi l-a purtat, cât era el de mare, cale de vreo zece kilometri, până la spitalul de campanie. Nicolae Cosma s-a 
întors acasă, e adevărat, cu un picior mai puŃin, dar salvatorul lui se află pe lista eroilor. 
 

III. Cosma N. Nicolae, agent veterinar, căsătorit cu Maria N. Bobeş, a avut trei copii: 
IV. Cosma N. Veniamin (n. 1949) 
IV. Cosma N. Nicolae (n. 1952) 
IV. Cosma N. Rodica (1956-1959) 
 

IV. Cosma N. Veniamin, căsătorit cu Maria, are doi copii: 
V. Cosma V. Adrian 
V. Cosma V. Ana 
 

IV. Cosma N. Nicolae, căsătorit cu Elena, are doi copii: 
V. Cosma N. Liliana 
V. Cosma N. Iulian 
 

III. Cosma N. Gheorghe, căsătorit cu Ana, are 3 copii: 
IV. Georgeta, căsătorită Nicolae 
IV. Cosma Gh. Nicolae 
IV. Cosma Gh. Constantin 
 

IV. Cosma Gh. Constantin, căsătorit cu Elena, are un copil: 
V. Cosma C. Nicolae 
 

III. Cosma N. Ioan, inginer agronom, căsătorit cu Alexandrina Manea, are doi copii: 
IV. Cosma I. LaurenŃiu, căsătorit cu Angela. 
IV. Cosma I. Daniel 
 

        Datele au fost furnizate de Nicolae N. Cosma şi Veniamin Cosma. 
 
        Familia Flaut 
 

        Sunt originari din łara Făgăraşului, Transilvania. GeneraŃia a II-a s-a născut în 
Saraiu, aproape toŃi înainte de anul 1900. Datele au fost furnizate de Florea Flaut. 
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I. Nicolae Flaut, căsătorit cu Safta, a avut următorii copii: 
II. Flaut N. Ion 
II. Flaut N. Tinca 
II. Flaut N. Paraschiva 
II. Flaut N. Floarea 
 

II. Flaut N. Ion, căsătorit cu Stana, a avut următorii copii: 
III. Flaut I. Gheorghe (n. 1898) 
III. Flaut I. Dumitru  
III. Flaut I. Ion (n. 1900) 
III. Flaut I. Constantin (n. 1902) 
III. Flaut I. Florea (n. 1905) 
III. Flaut I. Marin (n. 1907) 
III. Flaut I. Anica (n. 1910), căsătorită Tudorache. 
 

III. Flaut I. Ion, căsătorit în 1929 cu Elena Coman (n. 1902), a avut copiii: 
IV. Flaut I. Ion (n. 1929) 
IV. Flaut I. Gheorghe (n. 1931) 
IV. Flaut I. Dumitru (n. 1933) 
IV. Flaut I. Constantin (n. 1940) 
 

III. Flaut I. Gheorghe, căsătorit cu Anica Fieraru, a avut şapte copii: 
IV. Flaut Gh. Gheorghe 
IV. Flaut Gh. Nicolae 
IV. Flaut Gh. Ion 
IV. Flaut Gh. Dumitru 
IV. Flaut Gh. Vasile 
IV. Flaut Gh. Maria 
IV. Flaut Gh. Floarea 
 

IV. Flaut Gh. Gheorghe, căsătorit, a avut două fete: 
V. Flaut Gh. Lorica 
V. Flaut Gh. Cornelia 
 

IV. Flaut Gh. Nicolae, căsătorit cu Vasilica, a avut două fete. 
 

IV. Flaut Gh. Ion, căsătorit cu Lina Coman, a avut un băiat: 
V. Flaut I. Ion, căsătorit cu Elena, are la rândul lui un băiat: 
VI. Flaut I. Gheorghe, căsătorit cu Ana. 
 

IV. Flaut Gh. Dumitru, căsătorit cu Aneta, are o fată şi un băiat: 
V. Flaut D. Constantin, căsătorit, are un copil: 
VI. Flaut C. Sorin 
 

III. Flaut I. Constantin, căsătorit cu LenŃa Cojocaru în 1928, a avut trei copii: 
IV. Flaut C. Maria, căsătorită cu Ion I.P. Odor. 
IV. Flaut C. Ion, căsătorit cu Valeria Pripici. 
IV. Flaut C. Gheorghe are doi copii. 
 

III. Flaut I. Florea, căsătorit cu Elena Gh. Ştirbu, a avut patru copii: 
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IV. Flaut F. Ion (n. 1930) 
IV. Flaut F. Dumitru (n. 1933) 
IV. Flaut F. Maria (n. 1935), căsătorită cu I. Stan. 
IV. Flaut F. Constantin (n. 1939) 
 

IV. Flaut F. Ion, căsătorit cu Susana Frunză, nu a avut copii. 
 

IV. Flaut F. Dumitru, căsătorit cu Floarea Cosma, doi copii: 
V. Flaut D. Florin, căsătorit cu Veseta IonuŃa. 
V. Flaut D. Mihai 
 

IV. Flaut F. Constantin, căsătorit cu ConstanŃa Udma, doi copii: 
V. Flaut C. Gabriel 
V. Flaut C. Ion 
 

III. Flaut I. Marin, căsătorit cu Ana Şarpe în 1933, are urmatorii copii: 
IV. Flaut M. Maria, căsătorită cu Alexandru Pucheanu. 
IV. Flaut M. Ion, căsătorit cu Maria Pripici, 3 copii. 
IV. Flaut M. Constantin (n. 1939), căsătorit cu Maria Chioaru. 
IV. Flaut M. Elena (n. 1945), căsătorită cu Gheorghe Iancu 
IV. Flaut M. Dumitru (n. 1948) 
 
        Familia Ghioc 
 

I. Petcu Ghioc, născut în Gârliciu în anul 1883, fiul lui Nedealcu Vasile Ghioc, decedat şi 
al Marinei (n. 1833). S-a căsătorit în anul 1909 cu Emilia Ileana (MiliŃa) Adam, născută în 
1891 în Saraiu. Era fierar de meserie. A avut următorii copii: 
II. Ghioc P. Maria (n. 1909), căsătorită cu Ştefan Brătulescu, a avut opt copii. 
II. Ghioc P. Ion (n. 1911), fierar, veteran de război  
II. Ghioc P. Gheorghe (n. 1913), veteran de război 
II. Ghioc P. Elena (Lina, n. 1920), decedată. Căsătorită cu Croitoru din Crişana, a locuit 
în ConstanŃa. 
II. Ghioc P. Aneta (n. 1923), căsătorită cu Ion Roşca din Dulgheru, a avut patru copii: 
Nicolae, Constantin, Cornel şi Maria. 
II. Ghioc P. Neculai (n. 1925) 
II. Ghioc P. Frusina (n. 1929) , decedată, a avut două fete, Mariana şi Cornelia. 
II. Ghioc P. Radu (1933-2003) 
 

II. Ghioc P. Ion, căsătorit cu TudoriŃa din Măcin a avut un băiat, Constantin. 
Recăsătorit cu Domnica din Corugea, a avut trei copii: 
III. Ghioc I. Petre 
III. Ghioc I. Ion 
III. Ghioc I. Florica 
 

II. Ghioc P. Gheorghe a avut cinci copii: 
III. Ghioc Gh. Ion, (1938-2000) 
III. Ghioc Gh. Maria (n. 1941) are cinci copii. 
III. Ghioc Gh. Tudora (n. 1946) , căsătorită Boitan, are doi băieŃi.  
III. Ghioc Gh. Elena (n. 1948), căsătorită NiŃulescu, are două fete. 
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III. Ghioc Gh. Constantin (n. 1955) 
 

II. Ghioc P. Neculai, căsătorit cu Rada Munteanu, a avut un băiat: 
III. Ghioc N. Ion 
 

II. Ghioc P. Radu, căsătorit cu Lixăndrina, a avut un băiat: 
III. Ghioc R. Nicolae 
 

InformaŃiile au fost furnizate de Nicolae Ifrim şi Tudora Boitan (n. Ghioc). 
 
        Familia Grecu 
 

        Originari din Muntenia, aflători în Saraiu înaintea Războiului de IndependenŃă. 
Datele au fost furnizate de Stanca Alexe Grecu (n. Bratu). 
 

I. Nicolae Grecu a avut doi copii: 
II. Grecu N. Ion, nu a fost în Saraiu. 
II. Grecu N. Nicolae 
 

II. Grecu N. Nicolae (n. 1875), căsătorit cu Elena (Ileana), a avut următorii copii: 
III. Grecu N.  Ion 
III. Grecu N. Maria (n. 1902) 
III. Grecu N. Anica (n. 1903) 
III. Grecu N. Nicolae (n. 1904) 
III. Grecu N. Oprea (n. 1906) 
III. Grecu N. Alexe (n. 1908) 
III. Grecu N. Aurica, căsătorită cu Ion Nicolae. 
III. Grecu N. Gheorghe  (n. 1911) 
 

III. Grecu N. Ion a avut o fată. 
IV. Maria 
 

III. Grecu N. Nicolae căsătorit cu Floarea A. Udatu din Tichileşti,  a avut urmatorii copii: 
IV. Grecu N. Ion (n. 1927) 
IV. Grecu N. Elena (n. 1931), căsătorită 
IV. Grecu N. Dumitru (n. 1933) 
IV. Grecu N. Nicolae (n. 1936) 
IV. Grecu N. Vasile (n. 1941) 
IV. Grecu N. Constantin (n. 1944) 
 

IV. Grecu N. Ion, căsătorit cu Emilia, a avut un copil: 
V. Grecu I. Ion, căsătorit cu Elena Mititelu, cu copiii: 
VI. Grecu I. Ion 
VI. Grecu I. Nicolae 
VI. Grecu I. Dumitru 
VI. Grecu I. Maria 
 

III. Grecu N. Oprea, căsătorit în 1930 cu Elena Şeitan. Recăsătorit în 1934 cu Maria 
Prundiş, a avut copiii: 
IV. Grecu O. Florica (n. 1936) 
IV. Grecu O. Maria, (n. 1942) 
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IV. Grecu O. TanŃa (n. 1951) 
IV. Grecu O. Elisabeta (n. 1956) 
 

III. Grecu N. Alexe, notar, căsătorit cu Stanca D. Bratu, a avut patru copii: 
IV. Grecu A. Maria (n. 1930), căsătorită cu Pantelimon. 
IV. Grecu A. Ion (n. 1932) 
IV. Grecu A. Aneta (n. 1934), căsătorită cu N. Brătulescu. 
IV. Grecu A. Nicolae (n. 1936). 
 

IV. Grecu A. Ion, căsătorit cu Elena, a avut doi copiii: 
V. Grecu I. Constantin 
V. Grecu I. Daniela 
 

IV. Grecu A. Nicolae, căsătorit cu Elena Boitan, a avut doi copiii: 
V. Grecu N. Viorica 
V. Grecu N. Daniela 
 

III. Grecu N. Gheorghe, căsătorit cu TanŃa St. Şerban, a avut copiii: 
IV. Grecu Gh. Maria, căsătorită cu Jean Tudor. 
IV. Grecu Gh. Elena, căsătorită cu Ion Pisică. 
IV. Grecu Gh. Stanca, căsătorită cu Gh. Zagoneanu. 
IV. Grecu Gh. Ion, căsătorit cu Elena Dinu, a avut un copil: 
V. Grecu I. Nicolae 
 

I. Grecu Vasile (n. 1851), căsătorit cu Paraschiva (n. 1865), a locuit o vreme şi la 
Topologu. Au avut următorii copii: 
II. Grecu V. Ion (n. 1891) 
II. Grecu V. Maria (n. 1895) 
II. Grecu V. Vasile (n. 1897) 
II. Grecu V. Ana (n. 1899) 
II. Grecu V. Frosina (n. 1902) 
II. Grecu V. Aurica (n. 1904) 
II. Grecu V. Paraschiva (n. 1907) 
 

II. Grecu V. Ion, căsătorit în 1915 cu Maria CăpăŃână, a avut copiii: 
III. Grecu I. Ion (n. 1920) 
III. Grecu I. ConstanŃa (n. 1924) 
III. Grecu I. Florica (n. 1928) 
III. Grecu I. Elena n. 1930) 
III. Grecu I. Gheorghe (n. 1932) 
III. Grecu I. Vonica, (n. 1934) 
III. Grecu I. Tinca (n. 1935) 
 
        Familia Iuga 
 

Alexandru I. Iuga, născut în anul 1867 la Chioara, IalomiŃa, fiul lui Ion şi Maria, văduv, 
căsătorit în 1895 cu Manda C. Oprea, născută Maioru în comuna Casimcea, a avut copiii: 
II. Iuga A. Floarea (n. 1898) 
II. Iuga A. Rada (n. 1901) 
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II. Iuga A. Marin (n. 1904) 
II. Iuga A. Maria (n. 1906) 
II. Iuga A. Alexandru (n. 1911) 
 

II. Iuga A. Marin, căsătorit cu Maria Gh. PiŃigoi, a avut următorii copii: 
III. Iuga M. Constantin 
III. Iuga M. Gheorghe 
III. Iuga M. Dumitru 
III. Iuga M. Maria (Mia), căsătorită cu Vasile Tudoran din Stejaru, are doi băieŃi, Claudiu 
şi Lucian. 
III. Iuga M. Elena, căsătorită cu Tănase Dobre. 
 

III. Iuga M. Constantin, căsătorit cu Aurica Sava, a avut pe: 
IV. Iuga C. Lucica 
IV. Iuga C. Constantin 
Recăsătorit cu Susana Roşca, a avut două fete:  
IV. Iuga C. Elena 
IV. Iuga C. Ecaterina (Carmen) 
 

III. Iuga M. Gheorghe, căsătorit cu Elena Eftincă, a avut două fete: 
IV. Iuga Gh. Mirela 
IV. Iuga Gh. Nicoleta 
 

III. Iuga M. Dumitru, căsătorit cu TanŃa Tudorică, a avut pe: 
IV. Iuga D. Doina, locuieşte în Tulcea. 
IV. Iuga D. Ion şi Rodica (gemeni), locuiesc în Agigea. 
 

II. Iuga A. Alexandru, mutat la ConstanŃa, a  avut un băiat: 
III. Iuga A. Sorin 
 

InformaŃiile au fost oferite de Aneta Urdea (PiŃigoi) şi Mia Tudoran (Iuga).  
 
        Familia Măluşel 
 

        Este originară din părŃile Ploieştilor. Datele au fost furnizate de Maria C. Moga şi 
Nicolae Neagu. 
 

I. Ioan Măluşel a avut doi fii: 
II. Măluşel I. Aron 
II. Măluşel I. Ion (NiŃă )  
 

II. Măluşel I. Aron, căsătorit cu Suzana, a avut următorii copii: 
III. Măluşel A. Nicolae (n. 1894) 
III. Măluşel A. Ion 
III. Măluşel A. Radu (n. 1897) 
III. Măluşel A. Gheorghe (n. 1902) 
III. Măluşel A. DuŃu (n. 1907) 
III. Măluşel A. Miron (n. 1910) 
În anul 1921, Măluşel Aron a plecat din Saraiu cu ultimii trei fii. 
 

II. Măluşel I. Ion (NiŃă), căsătorit cu Anica, a avut următorii copii: 
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III. Măluşel I. Ion (n. 1919) 
III. Măluşel I. Elisabeta, căsătorită cu Gheorghe Vasea. 
III. Măluşel I. Gheorghe, căzut pe front. 
III. Măluşel I. Maria, căsătorită cu Nicolae (Lae) Beleşică. 
III. Măluşel I. Nicolae 
III. Măluşel I. Constantin 
III. Măluşel I. Elena 
 

III. Măluşel I. Ion are trei copii. 
 

III. Măluşel I. Nicolae, căsătorit cu Aneta, are trei copii: 
IV. Măluşel N. Gheorghe 
IV. Măluşel N. Elena 
IV. Măluşel N. Nicoleta 
 

III. Măluşel I. Constantin, căsătorit cu Maria Dobre, are doi copii: 
IV. Măluşel C. Ion 
IV. Măluşel C. Aurelia 
 
        Familia Mitu 
 

        Originari din Transilvania, stabiliŃi iniŃial la Cotul lui Iepure, pe apa IalomiŃei, de 
unde s-au mutat în Saraiu, înainte de anul 1900. DeclaraŃia a fost dată de Gheorghe C. 
Mitu în ianuarie 1985. 
 

I. Constantin Mitu (n. 1879), căsătorit cu Maria, a avut următorii copii: 
II. Mitu C. Maria, căsătorită cu Ion Ghenu. 
II. Mitu C. Voica (n. 1904), căsătorită cu Ion Marcu. 
II. Mitu C. Aneta, căsătorită cu Ion Grecu. 
II. Mitu C. Vasile (n. 1909) 
II. Mitu C. Ion 
II. Mitu C. Gheorghe 
 

II. Mitu C. Ion a avut următorii copii: 
III. Mitu I. Maria, căsătorită cu Ion Flaut. 
III. Mitu I. Hristache (n. 1934). 
III. Mitu I. Ion 
III. Mitu I. Aneta (Anica), căsătorită cu N. Brătulescu. 
III. Mitu I. Elena, căsătorită cu D. Braşoveanu. 
 

III. Mitu I. Hristache, căsătorit cu Stanca I. Tudoran, are un băiat: 
IV. Mitu H. Dumitru, căsătorit cu Florentina, are şi el o fată, Anca. 
 

II. Mitu C. Gheorghe, căsătorit cu Floarea Braşoveanu, are copiii: 
III. Mitu Gh. Eugenia, căsătorită cu Jean I. 
III. Mitu Gh. Ştefan 
III. Mitu Gh. Gheorghe 
III. Mitu Gh. Ioan 
 

III. Mitu Gh. Stefan, căsătorit cu Maria Drăgan, are doi copii: 
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IV. Mitu Şt. Gheorghe 
IV. Mitu Şt. Ioan 
 
        Familia Moga 
 

        Originari din Săliştea Sibiului, veniŃi în Saraiu ca oieri, înainte de Războiul de 
IndependenŃă. 
I. Toader Moga, căsătorit cu Maria, a avut următorii copii: 
II. Moga T. Radu (n. 1885) 
II. Moga T. Rada 
II. Moga T. Dumitru 
II. Moga T. Gheorghe (n. 1890) 
II. Moga T. Ion (n. 1898) 
II. Moga T. Constantin (n. 1901) 
II. Moga T. Maria (n. 1904), căsătorită cu Ion Oprea. 
II. Moga T. Anica, căsătorită cu Gheorghe Tudorică. 
II. Moga T. Neculae (n. 1907) 
 

II. Moga T. Radu, căsătorit în 1907 cu Maria Stan Sava.  
III. Moga R. Ileana (n. 1911) 
 

II. Moga T. Dumitru, căsătorit cu Voica Coman (n. 1880) din Ciobanu, a avut copiii: 
III. Moga D. Paraschiva (n. 1916) 
III. Moga D. Elena (n. 1919) 
III. Moga D. Radu 
III. Moga D. Valeria 
III. Moga D. Maria 
III. Moga D. Ana 
III. Moga D. Silvia (n. 1928) 
 

III. Moga D. Radu, căsătorit cu Maria PiŃigoi, a avut următorii copiii: 
IV. Moga R. Ion (n. 1948), căsătorit cu Gina Boldea, a avut doi băieŃi. 
IV. Moga R. Valera 
IV. Moga R. Maria (n. 1953) 
IV. Moga R. Aneta 
 

II. Moga T. Gheorghe, căsătorit cu Riveica, a avut următorii copii: 
III. Moga Gh. Maria, căsătorită cu Ion Brumă din MioriŃa. 
III. Moga Gh. Elena, căsătorită cu Constantin P. Odor 
III. Moga Gh. Nicolae, căsătorit , fără copii. 
III. Moga Gh. Gheorghe 
 

III. Moga Gh. Gheorghe, căsătorit cu Rica, are următorii copii: 
IV. Moga Gh. Oana 
IV. Moga Gh. Teodor 
 

II. Moga T. Ion, căsătorit în 1922 cu Maria P. Odor (n. 1899), a avut copiii: 
III. Moga I. Ion, mort pe front. 
III. Moga I. Stana, căsătorită cu Constantin Ionescu. 
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III. Moga I. Maria (Alexandra), căsătorită cu Ionel I. Tudoran 
 

II. Moga T. Constantin, căsătorit în 1926 cu Maria Coman, a avut copiii: 
III. Moga C. ConstanŃa (n. 1928) 
III. Moga C. Nicolae (1931-2014) 
III. Moga C. Elena (n. 1934), căsătorită cu Dumitru Enache. 
III. Moga C. Valeriu (n. 1938) 
III. Moga C. Traian (n. 1948) 
 

III. Moga C. Nicolae, căsătorit cu Maria Tudoran din Stejaru, are copiii: 
IV. Moga N. Lucia 
IV. Moga N. Viorel, inginer, stabilit în S.U.A. 
IV. Moga N. Mihaela 
IV. Moga N. Gabriel, inginer, stabilit în Canada. 
 

III. Moga C. Valeriu, căsătorit cu Silvia, are un copil:  
IV. Moga V. Constantin, student în 1985. 
 

III. Moga C. Traian, stabilit în ConstanŃa, căsătorit cu Aneta, are o fată, Manuela. 
 

III. Moga C. Constantin, căsătorit, are o fată în ConstanŃa, studentă. Moga Constantin 
trăieşte la Dej şi este şeful Procuraturii din acel oraş.  
 

Datele au fost furnizate de Maria C. Moga (n. Coman). 
 
        Familia Mogâldea / Şerban 
 

        Datele au fost adunate de învăŃătorul Ion Mogâldea.  
        Conform tradiŃiei, familia Mogâlde, cu vază în łara de Sus în secolul al XVII-lea, a fost dezmoştenită 
de un domnitor cantacuzin şi s-a mutat în satul Chioara din IalomiŃa, în stare de cvasi iobăgie. Bunicul 
meu, Stan Şerban, a înregistrat copiii după declaraŃia moaşei sau după obiceiul vremii, adică numele 
copilului şi numele de botez al tatălui (Şerban). Întrucât bunicul a fost cavalerist (spahiu) la Plevna, iar 
fratele lui – Silvestru – dorobanŃ, după Razboiul de IndependenŃă, au fost împroprietăriŃi în Dobrogea, 
scăpând de sărăcie.  
 

I. Răducan Şerban Mogâldea (1794-1851), născut în comuna Chioara-IalomiŃa, căsătorit 
cu Rada, a avut trei fii: 
II. Stan Şerban 
II. Silvestru Şerban 
II. Răducan Şerban, singurul care a rămas în IalomiŃa, a avut un fiu, Şerbănescu, 
învăŃător. 
 

II. Stan Şerban Mogâldea (1844-1930), căsătorit cu Floarea S. Moga (1847-1927) din 
Făcăieni, născută Mitrea, a avut cinci băieŃi: 
III. Şerban S. Dumitru (1872, Chioara) 
III. Şerban S. Stan (n. 1872) 
III. Mogâldea Ioan (1884-1917), primul născut în Saraiu. 
III. Şerban S. Constantin (n. 1890), stabilit în ConstanŃa. 
III. Şerban S. Marin (n. 1903) 
 

II. Silvestru Şerban, căsătorit cu Catinca (TincuŃa), a avut următorii copii: 



 213

III. Silivestru Ş. Riveica (n. 1893), 
căsătorită cu Gheorghe (Dima) Tudoran 
III. Silivestru Ş. Anica (n. 1895) 
III. Silivestru Ş. Mona (n. 1897) 
III. Silivestru Ş. Constantin 
III. Silivestru Ş. Gheorghe (n. 1899) 
III. Silivestru Ş. Ilinca 
 

III. Mogâldea Ioan, căsătorit în 1909 cu 
Paraschiva din Casimcea (1887-1983), 
fiica lui Ion şi Ivana Mijea din Cacova 
Sibiului, a avut pe:       
IV. Mogâldea I. Dumitru, născut la 
Chiora, mort în Saraiu în 1918, sub 
ocupaŃie. 
IV. Mogâldea I. Ioan  
IV. Mogâldea I. Marioara 
Mama a avut opt copii din două 
căsătorii, dintre care şase au murit. 
 

IV. Mogâldea I. Ioan, învăŃător şi pilot 
(1910-1999), căsătorit cu Elena N. 
Lepădatu (1911-1943) din Rahman, jud. 
Tulcea, a avut doi copii: 
V. Mogâldea I. Aurora (n. 1934), medic 
veterinar. 

V. Mogâldea I. Ioan (n. 1936), medic psihiatru, căsătorit cu LetiŃia Simionescu, medic 
oftalmolog, are o fată, Roxana (n. 1970). 
Recăsătorit la Sibiu, Mogâldea I. Ioan a mai avut doi fii: 
V. Mogâldea Emanoil Octavian (n. 1945), căsătorit la Timişoara cu Elisabeta Begov, are 
un băiat: 
VI. Mogâldea Mircea Octavian (n. 1970).  
 

V. Aurora, căsătorită cu Gheorghe Comănici din Felmer, are doi copii: 
VI. Comănici Gh. Carmen (n. 1961), medic. 
VI. Comănici Gh. Cornel (n. 1964), inginer electronist. 
 

III. Şerban Stan Dumitru, din prima căsătorie, cu Ilinca (dec. 1909), a avut copiii: 
IV. Şerban D. Lina (n. 1899) 
IV. Şerban D. Gheorghe (n. 1899, geamăn) 
IV. Şerban D. Petre (n. 1901) 
IV. Şerban D. Ioana 
IV. Şerban D. Marin 
IV. Şerban D. MariŃica, căsătorită cu Dică Cârjan.  
Recăsătorit în 1909 cu Ana (Anica) Climen Marcoşeanu din Casimcea, văduvă, născută 
în 1880 în comuna Sita, Transilvania, a avut următorii copii: 
IV. Şerban D. Tudor (n. 1910), căsătorit cu Iordana, are un copil, Ioan, medic în 
ConstanŃa. 

Dumitru Şerban, Ioana (fiica  
din prima căsătorie) şi Anica 

Dumitru Şerban, Ioana (fiica 
din prima căsătorie) şi Anica 
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Şerban Constantin şi Voica 

IV. Şerban D. Radu (n. 1912), fără copii. 
IV. Şerban D. Petrache, căsătorit cu Rozica, un baiat Nelu, militar, şi o fată Silvia, 
farmacistă, inginer în Bucureşti, căsătorită Popescu.  
IV. Şerban D. Tudosia 
IV. Şerban D. Gheorghe (n. 1920) 
  

IV. Şerban D. Marin (d. 1944), căsătorit cu Anica Constandache a avut şase copii: 
V. Şerban M. Maria (Mia) 
V. Şerban M. Alexandra 
V. Şerban M. Nicolae 
V. Şerban M. Aneta (n. 1937) 

V. Şerban M. Ilinca (n. 1939), 
căsătorită Lazăr, la ConstanŃa, a 
avut o fată. 
V. Şerban M. Petre (n. 1941) 
 

III. Şerban S. Stan, căsătorit cu 
Alexandra, a avut copiii: 
IV. Şerban S. LenŃa, căsătorită la 
Corugea, a avut un băiat, inginer, a 
ajuns director la PorŃile de Fier. 
IV. Şerban S. Ion (n. 1897), fără 
copii. 
IV. Şerban S. Neculae (n. 1902), 
căsătorit, stabilit în ConstanŃa. 
IV. Şerban S. Constantin (n. 1904), 
căsătorit, are un băiat, Şerbănescu, 
în ConstanŃa. 
IV. Şerban S. Tinca, căsătorită 
NeamŃu, are două fete. 
IV. Şerban S. Floarea (n. 1910), 
căsătorită Mateiaş, are o fată, 
căsătorită. 
 IV. ConstanŃa, căsătorită Oprea, are 
o fată căsătorită cu Jean Tudor. 
 

III. Şerban S. Marin, cu urmaşii: 
IV. Şerban M. ClemenŃa, fără copii. 
IV. Şerban M. Ioan, stabilit la Deva, 
decedat. 
IV. Şerban M. Marin, inginer, 
stabilit în Bucureşti, decedat. 

 

III. Şerban S. Constantin (n. 1890), căsătorit cu Voica N. Topoleanu, a avut pe: 
IV. Şerban C. Maria, căsătorită Atanasiu, în ConstanŃa, a absolvit şcoala normală, are un 
copil. 
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        Familia Muşat 
 

        Este originară din Purcăreni, judeŃul Braşov. DeclaraŃie făcută de Ion C. Muşat. 
 

I. Ion (NiŃă) Muşat, căsătorit cu Maria, a avut un copil: 
II. Muşat I. Constantin (n. 1883), căsătorit întâi cu Stanca Dan Oprea, a avut următorii 
copii: 
III. Muşat C. Ion (1906-1990) 
III. Muşat C. Gheorghe (n. 1907) 
III. Muşat C. Constantin (n. 1909) 
III. Muşat C. Maria (n. 1912), căsătorită cu Iosif Toma. 
După decesul primei soŃii, se căsătoreşte în 1926 cu Stanca Ionescu, de la care a mai avut 
un băiat: 
III. Muşat C. Dumitru (n. 1928) 
 

III. Muşat C. Ion, căsătorit cu Elena D. Vâjială, a avut trei fete: 
IV. Muşat I. Maria, căsătorită cu Vasile Pară. 
IV. Muşat I. Elena, căsătorită cu Nicolae. 
IV. Muşat I. Stana, căsătorită cu Gheorghe. 
 

III. Muşat C. Gheorghe, căsătorit cu Maria łoŃea, au avut urmaşii: 
IV. Muşat Gh. Elena, căsătorită Marcău. 
IV. Muşat Gh. Virginia, căsătorită Geambaşu. 
IV. Muşat Gh. Gheorghe (n. 1939), căsătorit, decedat. 
IV. Muşat Gh. Dumitru, căsătorit cu Elena, are doi copii: 
V. Muşat D. Romeo 
V. Muşat D. Maria 
 

III. Muşat C. Constantin, căsătorit în 1930 cu Anica Oancea Plopeanu din Albina, cu care 
a avut următorii copii: 
IV. Muşat C. Ion (n. 1932) 
IV. Muşat C. Emilia (n. 1933) 
IV. Muşat C. Costantin (n. 1935) 
IV. Muşat C. Maria (n. 1937) 
IV. Muşat C. Luca (n. 1942) 
IV. Muşat C. Nicolae (n. 1944) 
 

III. Muşat C. Dumitru, căsătorit cu Maria Crisbăşeanu, are trei fete: 
IV. Muşat D. Elena 
IV. Muşat D. Maria 
IV. Muşat D. Aurora 
 
        Familia Constantin Neagu 
 

I. Constantin Neagu 
II. Neagu C. Ion, căsătorit cu MaruŃa Păcuraru, a avut trei copii: 
III. Neagu I. Tudora, căsătorită Limbă. 
III. Neagu I. Ortansa (n. 1907), căsătorită Simion. 

III. Neagu I. Ion (n. 1911), căsătorit, a avut un băiat, medic militar. 
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        Familia Petrache Neagu 
 

I. Petrache Neagu (n. 1867), căsătorit cu Marghioala, a avut 11 copii: 
II. Neagu P. Dumitru (n. 1893) 
II. Neagu P. Maria, căsătorită cu P. G. Topoleanu 
II. Neagu P. Alexandru, căsătorit în 1931 cu Maria Boldea. 
II. Neagu P. Floarea, căsătorită cu Dinu Baciu. 
II. Neagu P. Gheorghe (n. 1902) 
II. Neagu P. MariŃa (n. 1904), căsătorită cu Ion Bădică. 
II. Neagu P. Elena (n. 1906), căsătorită, decedată. 
II. Neagu P. Anica, căsătorită cu Vasile Parote. 
II. Neagu P. Nicolae (n. 1909) 
II. Neagu P. Paraschiva, căsătorită cu Ion Manea. 
II. Neagu P. Emilia, căsătorită cu Ion Popa. 
 

II. Neagu P. Dumitru (n. 1894), căsătorit în 1921 cu Anica I. Brăteanu (n. 1898) a avut 
următorii copii: 
III. Neagu D. Cornel (n. 1921)  
III. Neagu D. Zina (Zinca, n. 1923), căsătorită cu G. Plopeanu. 
III. Neagu D. Ion (n. 1925) a avut doi băieŃi şi o fată. 
III. Neagu D. Constantin (n. 1927) a avut un băiat şi o fată. 
III. Neagu D. Aspazia (n. 1929), căsătorită cu Fl. łenŃu. 
 

III. Neagu D. Cornel, căsătorit cu Maria, a avut copiii: 
IV. Neagu C. Ion 
IV. Neagu C. Viorica 
IV. Neagu C. Maria 
IV. Neagu C. LenŃa 
IV. Neagu C. Tudora 
 

II. Neagu P. Gheorghe a avut avut doi băieŃi: 
III. Neagu Gh. Mihai 
III. Neagu Gh. Gheorghe 
 

II. Neagu P. Nicolae, căsătorit cu Stana Dionisie, a avut trei fete: 
III. Neagu N. Maria, căsătorită cu Ion Păcuraru. 
III. Neagu N. Anica, căsătorită cu C.I. Ghioc. 
III. Neagu N. Elena, căsătorită cu Ion Vâlceanu. 
 

        Datele au fost furnizate de către Nicolae P. Neagu. 
 
        Familia Odor 
         

I. Petrea Odor (1869-1937). Căsătorit cu Maria (1874-1944), a avut un băiat care a trăit: 
II. Odor P. Ion (n. 1895), căsătorit în 1922 cu Rada Crisbăşeanu, a avut trei copii: 
III. Odor I. Stanca (n. 1923), căsătorită Marinescu în ConstanŃa. 
III. Odor I. Ion (n. 1926), căsătorit în 1948 cu Maria Flaut. 
III. Odor I. Constantin (n. 1929) 
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I. Ion (NiŃă) Petcu Odor (1855-
1951), văr cu Petrea Odor, 
născut la Turcheş (Braşov). 
        Era priceput la multe: la 
plugărie, ca şi la mecanică sau la 
muzică. Ştia să cânte la armonică, pe 
care o lua la câmp. Şi nu era rar când 
întorcea la capătul lotului şi, în timp 
ce se odihneau caii, el făcea o cântare 
din armonică. Pe la 45 de ani, pentru 
că a dormit noaptea la câmp, pe răzor, 
a rămas cu o slăbiciune la picioare. 
Şi-a comandat crucea de piatră 
înainte de 1916 şi a urcat-o în pod. 
Minunea a fost că, la întoarcerea din 
refugiu, a găsit casa în picioare şi 
crucea la locul ei. Când i-a venit 
ceasul, era în august şi familia era 
ocupată la munca câmpului. “Măi, 
copii, a zis moş Odor, eu aş muri, dar 
voi aveŃi multă treabă.” Şi s-a 
petrecut moşul, impăcat, după ce 
familia s-a adunat de pe câmp. 
Poveste de Pateric! 
 

I. Odor Petcu Ion (NiŃă), 
căsătorit cu Cuna, născută în 
familia Toader Brăteanu, 
originară din Muntenia. Au 
avut trei copii: 

II. Odor I. Marina (n. 1889) 
II. Odor I. Alexandra (1893-1974)    
II. Odor I. Ion (Ionel) (n. 1899) 
 

II. Odor I. Marina, căsătorită în 1907 cu Gheorghe Boldea, a avut şase copii (v. fam. 
Boldea)  
 

II. Odor I. Alexandra, căsătorită cu Ion I. Dumitru (1886-1918), de la care a avut trei 
copii, rămaşi orfani de război, apoi recăsătorită cu Ion Gh. Tudoran (v. fam. Tudoran). 
 

II. Odor I. Ion (n. 1899) căsătorit în 1922 cu Chira D. Oprea (1902-1975), a avut cinci 
copii: 
III. Odor I. Stanca (n. 1923), căsătorită Marinescu, stabilită in ConstanŃa. 
III. Odor I. Nicolae (n. 1924)  
III. Odor I. Marioara, căsătorită cu Ion Gavrilă. 
III. Odor I. Ionel (n. 1928), căsătorit cu Elpida, ConstanŃa. 
III. Odor I. Constantin 
 

III. Odor I. Nicolae, căsătorit cu Maria Soare Drăgan din MioriŃa, are trei băieŃi: 
IV. Odor N. Nicolae (n. 1946) 
IV. Odor N. Gelu (n. 1950), decedat. 

Odor Ion (Niţă), Cuna şi Ionel  
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IV. Odor N. Constantin (n. 1953), decedat. 
 

III. Odor I. Ionel are doi copii: 
IV. Odor I. Gabriela 
IV. Odor I. Dan 
 

III. Odor I. Constantin, căsătorit cu Maria Pripici din Albina, are o fată: 
IV. Odor C. Elena (LenuŃa, n. 1933) 
 

        DeclaraŃia făcută de Ion C. Muşat, Ion A. Oprea şi Ionel I. Tudoran. 
 
        Familia Dan Oprea 
 

        Este originară din Săliştea Sibiului. 
 

I. Dan Oprea (n. 1847), căsătorit cu Ana, a avut următorii copii: 
II. Oprea D. Maria (n. 1893) 
II. Oprea D. Ion (n. 1895) 
II. Oprea D. Alexandru (n. 1899) 
II. Oprea D. Anica, căsătorită cu Stan Gh. Tudoran. 
II. Oprea D. Chira (n. 1902) 
II. Oprea D. Stanca, căsătorită cu Constantin I. Muşat. 
II. Oprea D. Stana, căsătorită în 1911 cu Constache P. Topoleanu. 
II. Oprea D. Maria, căsătorită cu Ion Z. Ionescu. 
II. Oprea D. Chira (n. 1902), căsătorită cu Ion I. Odor. 
 

II. Oprea D. Alexandru, căsătorit în 1910 cu Elena Cojanu, a avut opt copiii: 
III. Oprea A. Ion (1911-1993) 
III. Oprea A. Marin (n. 1919), dispărut in război. 
III. Oprea A. Gheorghe (n. 1923) 
III. Oprea A. Dumitru (n. 1925) 
III. Oprea A. Alexandra (n. 1927) 
III. Oprea A. Anica (n. 1929) 
III. Oprea A. Maria (n. 1935) 
III. Oprea A. Stanca (n. 1936) 
În 1941 Elena Cojanu a decedat, iar în anul 1943 Oprea D. Alexandru s-a căsătorit cu 
Elisabeta Sava. 
 

III. Oprea A. Ion a avut patru copiii: 
IV. Oprea I. Maria, căsătorită cu Mitică J. 
IV. Oprea I. Nicolae, căsătorit cu Viorica 
IV. Oprea I. Dumitru, căsătorit cu Elena Pană. 
IV. Oprea I. Marin, necăsătorit. 
 

IV. Oprea I. Nicolae, căsătorit cu Viorica, a avut un copil: 
V. Oprea N. Gheorghe, care a avut pe: 
VI. Oprea Gh. Gheorghe 
VI. Oprea Gh. Aurel  
 

IV. Oprea I. Dumitru, căsătoritcu Maria, are trei copii: 
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V. Oprea D. Viorica (n. 1952) 
V. Oprea D. Constantin (n. 1954) 
V. Oprea D. Traian (n. 1958) 
 

        Copiii lui Dan Oprea din generaŃia a II-a s-au născut în sec. al XIX-lea. DeclaraŃia a 
fost făcută de Ioan A. Oprea. 
 
        Familia Nicolae Oprea (Geambaşu) 
 

I. Nicolae Oprea (n. 1878), căsătorit în 1904 cu Maria Gh. Tudoran (n. 1884), a avut 
următorii copii: 
II. Oprea N. Sanda (n. 1905), căsătorită cu Ion (NiŃă) Braşoveanu. 
II. Oprea N. Lina (n. 1907) 
II. Oprea N. Dumitru (n. 1910) 
II. Oprea N. Maria (n. 1920), căsătorită Băncilă şi stabilită la Iaşi. 
II. Oprea N. Vasile (n. 1922) 
II. Oprea N. Gheorghe (n. 1924) 
II. Oprea N. Elisabeta (Veta, n. 1926), căsătorită cu Ion Munteanu.  
 

II. Oprea N. Gheorghe, a fost preot la Runcu, apoi la Biserica Sf. Gheorghe din 
ConstanŃa. Căsătorit cu Mina L., a avut două fete: 
III. Camelia (Cici) 
III. Mioara 
 

II. Oprea N. Vasile, căsătorit cu Aurica, a avut patru copii: 
III. Oprea V. Tiberiu, necăsătorit, decedat. 
III. Oprea V. Rodica, căsătorită cu Vasile Eftimie, stabilită în Vaslui. 
III. Oprea V. Elena, căsătorită cu Mihai Răşcanu. 
III. Oprea V. Nicolae, căsătorit cu Camelia Baltag. 
 
        Familia PiŃigoi 
 

I. Nicolae PiŃigoi, venit din Mărginimea Sibiului. Căsătorit cu Arghira, a avut cinci copii: 
II. PiŃigoi N. Ion (n. 1869) 
II. PiŃigoi N. Gheorghe (GhiŃă), născut în 1875 în comuna SudiŃi. 
II. PiŃigoi N. Constantin (n. 1883, în Saraiu) 
II. PiŃigoi N. Nicolae (n. 1887) 
II. PiŃigoi N. Maria (n. 1893), căsătorită CoteŃ. 
 

II. PiŃigoi N. Ion, căsătorit cu Maria, a avut următorii copii: 
III. PiŃigoi I. Ion (1897-1899) 
III. PiŃigoi I. Maria (n. 1899), căsătorită cu Nicolae Petcu. 
III. PiŃigoi I. Paraschiva, căsătorită Popescu. 
III. PiŃigoi I. Arghira, căsătorită cu Bâlea. 
III. PiŃigoi I. Nicolae (n. 1903) 
III. PiŃigoi I. Gheorghe (n. 1907) 
III. PiŃigoi I. Elena (n. 1909) 
III. PiŃigoi I. Dumitru (n. 1911) 
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III. PiŃigoi I. Nicolae, căsătorit cu BiŃa Buşu, a avut următorii copii: 
IV. PiŃigoi N. Maria (n. 1928), căsătorită cu DuŃu Moga. 
IV. PiŃigoi N. Ion (n. 1930) 
IV. PiŃigoi N. Gheorghe (n. 1933) 
IV. PiŃigoi N. Constantin (n. 1935) 
IV. PiŃigoi N. Elena, căsătorită cu Papatanasiu (n. 1938). 
IV. PiŃigoi N. Aneta (n. 1940) 
IV. PiŃigoi N. Paraschiva, căsătorită cu Mihai (n. 1945). 
 

Recăsătorit cu Elena Pascu, Nicolae I. PiŃigoi a mai avut un băiat: 
IV. PiŃigoi N. Nicolae (n. 1952) 
 

IV. PiŃigoi N. Ion, căsătorit cu Paraschiva łenŃu, au avut o fiică: 
V. PiŃigoi I. Elena, căsătorită. 
 

IV. PiŃigoi N. Gheorghe, căsătorit cu Paraschiva Bercu, a avut doi copii: 
V.  PiŃigoi Gh. Mihai 
V.  PiŃigoi Gh. Rodica Maria 
 

IV. PiŃigoi N. Constantin, căsătorit cu 
RădiŃa, a avut un fiu: 
V.  PiŃigoi C. Bogdan  
 

IV. PiŃigoi N. Nicolae, căsătorit cu 
Aurica, au avut doi copii: 
V.   PiŃigoi N. LaurenŃiu  
V.   PiŃigoi N. Elena  
 

II. PiŃigoi N. Constantin, căsătorit în 
1907 cu Stanca Gugui, a avut trei 
copii: 
III. PiŃigoi C. Ion (n. 1908) 
III. PiŃigoi C. Anica 
III. PiŃigoi C. RiŃa  
 

II. PiŃigoi N. Nicolae, căsătorit în 1913 
cu Niculina Dobre Sandu (n. 1890), a 
avut copiii: 
III. PiŃigoi N. Ion (n. 1914) 
III. PiŃigoi N. Floarea (n. 1920) 
III. PiŃigoi N. Stana (n. 1924), 
căsătorită cu Moroianu. 
III. PiŃigoi N. Alexandra (n. 1926) 
 

II. PiŃigoi N. Gheorghe, căsătorit în 
1897 cu Ana (NiŃă Boldea), a avut pe: 
III. PiŃigoi Gh. Ion (n. 1899) 
III. PiŃigoi Gh. Maria (n. 1901) 
 

Recăsătorit cu Maria N. Măluşel, PiŃigoi N. Gheorghe a avut copiii: 

Familia Ion Gh. PiŃigoi (Aneta, 
Elena, Merica, Ion şi Ionel) 
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III. PiŃigoi Gh. Vasile (n. 1905), căsătorit cu Paraschiva Lepădatu. 
III. PiŃigoi Gh. Nicolae (n. 1909), notar, căsătorit cu Stela, a avut o fiică, Lucica. 
III. PiŃigoi Gh. Maria, căsătorită cu Marin A. Iuga. 
 

III. PiŃigoi Gh. Ion, căsătorit cu Elena St. Tudoran, a avut cinci copii: 
IV. PiŃigoi I. Aneta, căsătorită RoşculeŃ, are doi băieŃi, Nelu şi Marius Ginel, avocat în 
Medgidia. 
IV. PiŃigoi I. Maria (Merica, n. 1940), căsătorită Constantin, are o fată, Luana, avocat în 
ConstanŃa. 
IV. PiŃigoi I. Ionel 
IV. PiŃigoi I. Constantin (Costică)  
IV. PiŃigoi I. Niculae 
 

IV. PiŃigoi I. Ionel, căsătorit cu Maria V. Braşoveanu, a avut doi copii: 
V.  PiŃigoi I. Nelu, căsătorit în Germania 
V.  PiŃigoi I. Elena, căsătorită Gălbenaş, are o fiică, Rodica. 
 

IV. PiŃigoi I. Constantin (Costică, n. 1930), căsătorit cu Victoria, are o fiică: 
V.  PiŃigoi C. Alina (Mirela), cu doi băieŃi. 
 

IV. PiŃigoi I. Niculae (n. 1947), căsătorit cu Elena, are un băiat: 
V. PiŃigoi N. Iulian, navigator. 
 

III. PiŃigoi Gh. Vasile (1905-1980), căsătorit în 1928 cu Paraschiva Lepădatu (1907-1982), 
a avut următorii copii: 

IV. PiŃigoi V. Gheorghe (n. 1931). 
IV. PiŃigoi V. Maria (n. 1933), căsătorită în M. Kogălniceanu cu Gică Petre, are un băiat, 
Jean. 
 

IV. PiŃigoi V. Nicolae (1937-2010) 
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IV. PiŃigoi V. Constantin (n. 1939). 
IV. Aneta (n. 1941), locuieşte în ConstanŃa, căsătorită cu Urdea Ion din M. Kogălniceanu, 
are două fete, Rodica şi Luiza, ambele medici 
IV. Elena (1943-1983), căsătorită în M. Kogălniceanu,are doi copii, Claudiu şi Aurora. 
IV. PiŃigoi V. Ion (n. 1939), căsătorit cu Valeria, are o fată şi locuieşte în casa părintească 
 

IV. PiŃigoi V. Gheorghe, căsătorit cu Florica Mateiaş, are o fată: 
V. PiŃigoi Gh. Mariana 
 

IV. PiŃigoi V. Nicolae, stabilit în Medgidia, căsătorit cu Cecilia, are doi copii: 
V. PiŃigoi N. Nicoleta 
V. PiŃigoi N. Victor 
 

IV. PiŃigoi V. Constantin, căsătorit cu Georgeta Râmniceanu din Făgăraş, are doi copii: 
V. PiŃigoi C. Dumitru (Mitică) 
V. PiŃigoi C. Elena (NuŃi) 
 
        Familia Purice 
 

        Este originară din părŃile Sibiului.  

 

I. Ion (NiŃă) Purice  a avut doi copii: 
II. Purice I. Stan (1858) 
II. Purice I. Ion (1861) 
 

II. Purice I. Stan, căsătorit cu Maria, a avut următorii copii: 
III. Purice S. Ion, mort în Războiul din 1916-1918. 
III. Purice S. Ana (1897-1899) 
III. Purice S. Vlad (1902) 
III. Purice S. Maria (n. 1907) 
 

III. Purice S. Vlad, căsătorit cu Maria Bogdan, a avut doi copii: 
IV. Purice V. Maria, căsătorită łuŃuianu. 
IV. Purice V. Ioan 
 

IV. Purice V. Ioan, căsătorit cu Maria Stoia, a avut doi copii: 
V.  Purice I. Vespasian Radu 
V.  Purice I. Adrian, necăsătorit. 
 

V. Purice I. Vespasian, căsătorit cu Maria, are un băiat: 
VI. Purice V. Andrei 
 

II. Purice I. Ion, fratele lui Stan Purice, căsătorit cu Maria, a avut urmaşii: 
III. Purice I. Riveica (n. 1889), căsătorită în 1908 în Dulgheru cu Dumitru Dinu Sandu. 
III. Purice I. Maria (n. 1899), căsătorită Avisalon. 
III. Purice I. Nicolae 
III. Purice I. Ion, mort în Primul Război. 
III. Purice I. Chira (n. 1903) 
III. Purice I. Ştefan 
III. Purice I. Vasile 
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III. Purice I. Anica (n. 1910), căsătorită Mitu. 
 

III. Purice I. Nicolae, căsătorit în 1931 cu Maria Grigore, a avut copiii: 
IV. Purice N. Elena (n. 1932) 
IV. Purice N. Maria (n. 1935 ) 
IV. Purice N. Ion (n. 1937) 
IV. Purice N. Gheorghe (n. 1940) 
IV. Purice N. Stana (n. 1944) 
 

III. Purice I. Ion (NiŃă), mort în Al Doilea Război, a avut cinci copii: 
IV. Purice I. Ion, căsătorit, doi copii. 
IV. Purice I. Floarea 
IV. Purice I. Nicolae 
IV. Purice I. Elena 
IV. Purice I. Constantin 
 
        Familia Tudoran        

 

I. Gheorghe Tudoran (1858-1949), 
român vechi dobrogean, născut în 
Dăeni.2 
        Era un om cu statură, pe cât de 
priceput ca plugar, pe atât de iscusit în 
târg. A cumpărat pământ tot timpul, 
reuşind sa completeze câte 25 ha pentru 
fiecare copil. De la uşurinŃa cu care vindea 
şi cumpăra i s-a tras şi porecla: “moş 
Ghilan”. Avea o pereche de boi, pe unul îl 
chema Ghilan şi era vita preferată a 
argatului, un bulgar. Odată, pe când 
argatul era dus să-şi vadă familia, taica 
moşu a vândut boii. La întoarcere, 
bulgarul a sesizat lipsa. “Unde-s boii, 
unde-i Ghilănel al meu?” “Mi-a dat 
cineva preŃ bun pe ei şi i-am vândut. 
Atâta pagubă, găsesc alŃii, mai ieftin!” 
“Da, dar nu mai găseşti al doilea Ghilănel, 
Ghilane!”  
Căsătorit cu DrăguŃa (1857-1933), 
din familia Tudorache Ion din 
Gârliciu, a avut copiii: 
II. Tudoran Gh. Stan (1875-1965) 
II. Tudoran Gh. Ion (1887-1940) 
II. Tudoran Gh. Gheorghe (Dima, 
n. 1892) 
II. Tudoran Gh. Gherghina (n. 

                                                           
2 Învăţătorul Constantin Gh. Tudoran s-a ocupat de arborepe genealogic al familiei Tudoran. Domnia sa a 
ajuns cu cerectarea la anii 1700, la satul Ibăneşti, în prezent suuburbie a oraşului Reghin, de unde provine 
familia Tudoran din Saraiu. (Informaţie furnizată de Tudoran C. Decebal.) 

DrăguŃa şi Gheorghe Ghilan Tudoran 
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1893), decedată prematur. 
II. Tudoran Gh. Elena (Lina, 1896-1984)  
II. Tudoran Gh. Ileana (n. 1897), decedată prematur. 
II. Tudoran Gh. Maria (MariŃa)  
II. Tudoran Gh. Constantin (1900-1978), învăŃător. 
II. Tudoran Gh. Nicolae (1904-1962) 
   

II. Tudoran Gh. Stan, născut în Gârliciu, a făcut şcoala în Saraiu, unde a fost  mulŃi ani 
membru al consiliului comunal, dar şi primar. Căsătorit cu Anica, a avut următorii 
copii: 
III. Tudoran S. Elena (Lina, n. 1903), căsătorită cu Ion Gh. PiŃigoi. 
III. Tudoran S. Ionică (1907-1982) 
III. Tudoran S. Constantin (n. 1910), a fost notar în Gârliciu, Gălbiori şi Cernavodă. 
 

Recăsătorit în 1920 cu Paraschiva Mogâldea (1899-1983), Stan Tudoran a mai avut patru 
copii: 
III. Tudoran S. Gheorghe (1920-1941), mort pe front. 
III. Tudoran S. Stan + 
III. Tudoran S. Zenobia (n. 1925), căsătorită Crisbăşeanu 
III. Tudoran S. Maria (n. 1932), căsătorită cu Ionel Bercu 
 

III. Tudoran S. Ionică, căsătorit în 1925 cu Voica Gh. Anghel (1909-1984) din Vulturul, a 
avut şase copii: 
IV. Tudoran I. Ionel (n. 1927) 
IV. Tudoran I. Maria (1929-2009), căsătorită cu Gheorghe Ene, la ConstanŃa, a avut doi 
băieŃi.  
IV. Tudoran I. Sofica (n. 1931), căsătorită Enache. 
IV. Tudoran I. Aneta, căsătorită Gavrilă, la ConstanŃa, are un băiat. 
IV. Tudoran I. StăncuŃa (n. 1940), căsătorită cu Hristache Mitu, are un băiat. 
IV. Tudoran I. Elena (n. 1937), căsătorită cu Nicolae Tălpău, la ConstanŃa, are o fată.  
 

IV. Tudoran I. Ionel, căsătorit cu Alexandra (Marioara) I. Moga (n. 1931), are doi copii: 
V.  Tudoran I. Gheorghe (n. 1954), căsătorit cu Rodica Tudor, are două fete, Diana (n. 
1978) şi Claudia Cătălina (n. 1990). 
V.  Tudoran I. Lorica (n 1956), căsătorită Apostol. 
 

II. Tudoran Gh. Ion (1887-1940), căsătorit timp de trei ani cu o femeie care nu i-a putut 
da copii, s-a recăsătorit cu Alexandra Odor, văduvă după Ion I. Dumitru, care i-a născut 
13 copii, din care au trăit nouă: 
III. Tudoran I. Constantin (1920-1981) 
III. Tudoran I. Ion (1922-1941) 
III. Tudoran I. Gheorghe (1926-2010) 
III. Tudoran I. Elena (1928-1963) 
III. Tudoran I. Veta (n. 1929) 
III. Tudoran I. Maria (n. 1930) 
III. Tudoran I. DrăguŃa (n. 1932) 
III. Tudoran I. Ion (n. 1934) 
III. Tudoran I. Riveica (1939-2013) 
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III. Tudoran I. Constantin, căsătorit cu Elena Maria Stanciu din Topologu, (1921-2012), a 
locuit în Şiriu şi a avut trei fete: 
IV. Tudoran C. Florica (n. 1946), căsătorită cu Nicolae Brânzei, locuieşte în ConstanŃa şi 
are doi băieŃi, Florin şi Liviu 
V.  Tudoran C. Viorica (1948-2000), a avut un băiat, Dan. 
V. Tudoran C. Zenovia (n. 1953), căsătorită Chelaru, locuieşte în ConstanŃa şi are două 
fete, Loredana şi Corina. 
 

III. Tudoran I. Gheorghe Era un om calm şi cu umor Ńărănesc, natural. Obişnuia să spună: “Pe 
drumul pe care voi vă duceŃi acum, eu mă întorc.” şi “Măi băieŃi, eu nu aştept să-mi daŃi voi ceva. Aş fi 
fericit când n-o să-mi mai cereŃi şi atunci o să zic că v-aŃi zburat.”  
Căsătorit cu Stanca S. Beleşică, a avut doi băieŃi: 
IV. Tudoran Gh. Vasile (n. 1948), căsătorit cu Elena łuŃuianu din Casimcea. Locuieşte în 
ConstanŃa şi are o fată, Valentina, care, la rândul ei, are un băiat pe nume Andrei. 
IV. Tudoran Gh. Constantin (n. 1950), căsătorit cu Eugenia Cădere din PângăraŃi-NeamŃ. 
Are un băiat:  
V. Tudoran C. Radu (n. 1975), care locuieşte la Londra, căsătorit cu Mădălina şi are trei 
copii, Ruben, Hans şi Eden Lilian.  
Recăsătorit cu Maria Munteanu (Sârbescu) din Agaua, Tudoran Gh. Constantin mai are 
un băiat: 
V. Tudoran C. Adrian (n. 1981), căsătorit în Bucureşti cu Elena, cu care are un băiat: 
VI. Tudoran A. Alexandru (n. 2012) 
 

III. Tudoran I. Elena (LenuŃa), căsătorită în ConstanŃa cu Ilie Palade (navigator), a avut 
doi băieŃi: Nicolae (n. 1947), navigator şi Dumitru (1948-2013), mecanic de locomotivă.  
 

III. Tudoran I. Veta, locuieşte în ConstanŃa; căsătorită cu Dumitru Drăghici din 
Dulgheru, are  trei copii: Vasile, Maria (domiciliaŃi la Dortmund, Germania) şi Ion, în 
ConstanŃa. 
 

III. Tudoran I. Maria, locuieşte în ConstanŃa, căsătorită cu Eremia Iordan. A avut doi 
băieŃi, Antonel (1950-1979) şi Mircea (n. 1954). 
 

III. Tudoran I. DrăguŃa, căsătorită în ConstanŃa cu Gheorghe Voicu, a avut doi băieti, 
Voicu Gh. Ilie, decedat şi Voicu Gh. Marian. 
 

III. Tudoran I. Ion, locuieşte în Hârşova; căsătorit cu Florica Lăcustă din Cloşca, are 
două fete, Marcela şi Lucica. 
 

III. Tudoran I. Riveica, căsătorită Deak, recăsătorită cu Gheorghe Tudor, fără copii. 
 

        Alexandra I. Odor, căsătorită mai întâi cu Ion I. Dumitru, a avut trei copii: Dumitru Ion (Bucureşti, 
n. 1913), Maria (Marioara mare, n. 1911), căsătorită Bădică (ConstanŃa) şi Anica (n. 1916), căsătorită cu 
Constantin Anghel din Horia. Dumitru Ion a avut o fată, Lucica; Maria Bădică a avut doi băieŃi, Vasile şi 
Dumitru; Anica Anghel a avut o fată, Marioara, căsătorită Sava şi un băiat, Alexandru (Sandu), decedat în 
2003. Ion I. Dumitru a murit pe front, în Primul Război Mondial.  
 

II. Tudoran Gh. Gheorghe (GhiŃă sau Dima, n. 1892), căsătorit cu Riveica (Silivestru 
Şerban), a avut un singur băiat: 
III. Tudoran Gh. Constantin (1915-1950), căsătorit în 1939 cu Elena D. Stănei (1921-1984) 
din Sâmbăta Nouă, a avut trei copii: 
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IV. Tudoran C. Lili, locuieşte în Braşov, căsătorită cu Iosif Limbă, ulterior divorŃară.. 
IV. Tudoran C. Marioara Coca (1939-1993), căsătorită la Hârşova cu Nelu Purice, a avut 
trei copii: Liliana, Gabriela şi Constantin. 
IV. Tudoran C. Decebal (n. 1946), locuieşte la Câmpulung-Muscel, căsătorit, are două 
fete. 
 

II. Tudoran Gh. Elena (Lina), căsătorită la Dăeni cu Nicolae Ene Postole, fiul lui Ene 
Postole (1848-1933) şi al Dinei (1856-1932), a avut opt copii:     
III. Postole N. Ana 
III. Postole N. Alexandrina 
III. Postole N. Ioana 
III. Postole N. Margareta 
III. Postole N. Elena 
III. Postole N. Gheorghe 
III. Postole N. Elisabeta (VetuŃa) 
III. Postole N. DrăguŃa 
 

III. Postole N Ana, căsătorită cu Constantin Ene din Vulturul, a avut cinci copii: 
IV. Ene C. Maria 
IV. Ene C. Nicolae  
IV. Ene C. Dumitru 
IV. Ene C. Constantin 
IV. Ene C. Elena 
 

II. Tudoran Gh. Constantin, învăŃător, directorul Şcolii din Saraiu în perioada 1926-1934. 
A mai funcŃionat ca învăŃător la Pantelimon, Mircea Vodă şi ConstanŃa. Căsătorit cu 
Maria (n. 1907), a avut două fete: 
III. Tudoran C. Eleonora (Lorica), (1929-1943).  
III. Tudoran C. Elena, învăŃătoare în Bucureşti, căsătorită, fără copii. 
  

II. Tudoran Gh. Nicolae (1904-1962), necăsătorit.  
        Când era foarte mic, lăsat singur în curte, a fost muşcat de câini (unul l-a muşcat de nas), rămânând 
cu defect de vorbire şi cu oarecare retard mintal. Era însă foarte cinstit şi paşnic, docil şi muncitor, trebuia 
doar să-i spui ce are de făcut. A rămas toata viaŃa în întreŃinerea fratelui mai mare, Stănică. Venea de la 
câmp cu sapa în mână, aplecându-se să culeagă câte o piatră din drum şi s-o arunce departe, “să nu strice 
copitele cailor”. 
 

II. Tudoran Gh. Maria (MariŃa), căsătorită cu Nicolae Oprea, a avut cinci copii: Sanda, 
Maria, Elisabeta (Veta), Gheorghe şi Vasile (v. fam. Oprea). 
 
        Familia Vasea 
 

I.Vasea Nicolae, venit din zona Sibiului, căsătorit în anul 1897 cu Frusina Antemir (n. 
1881), originară din Săcele, Braşov. Au avut următorii copii: 
II. Vasea N. Maria (n. 1899 în Saraiu), căsătorită la Ciobanu cu Ristache Buriu. 
II. Vasea N. Ion (1903)1977) 
II. Vasea N. Gheorghe (n. 1910) 
II. Vasea N. Ştefan (n. 1912), preot la Ciobanu, decedat la vârsta de 25 ani. 
II. Vasea N. Valentina (n. 1916), căsătorită la Capugiu (Crişan) cu Petre Baltă. 
II. Vasea N. Nicolae (n. 1921) 
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II. Vasea N. Ion (Ionel), căsătorit în 1931 cu Maria (1913-1989), din familia Constantin 
din Stejaru, a avut opt copii: 

III. Vasea I. Mioara (1937-2001), 
căsătorită cu Ion Tudoran din 
Stejaru. 
III. Vasea I. Ion (1933-2002)  
III. Vasea I. Aneta (n. 1941), 
căsătorită, locuieşte în Ovidiu. 
III. Vasea I. Ecaterina (Titina, n. 
1943), căsătorită Grădişteanu, fără 
copii, locuieşte în ConstanŃa.  
III. Vasea I. Gheorghe (n. 1945) 
III. Vasea I. Natalia (n. 1948), 
căsătorită Bănceanu, are doi copii, 
locuieşte în Mangalia. 
III. Vasea I. LenŃa (n. 1951), 
căsătorită Pârvu, are două fete, 
locuieşte în Mangalia. 
III. Vasea I. Gabriela (n. 1955), 
căsătorită Marchidan, fără copii, 
locuieşte în ConstanŃa. 
 

III. Vasea I. Ion, căsătorit cu 
Maria Moldoveanu din Casimcea, 
are doi copii: 
IV. Vasea I. Ion (n. 1959) 
IV. Vasea I. Viorel (n. 1968) 
 

III. Vasea I. Gheorghe, căsătorit 
cu Maria Puia din Ciobanu, are 
doi copii: 
IV. Vasea Gh. George (n. 1974) 

IV. Vasea Gh. Mirela (n. 1976) 
 

        InformaŃiile au fost furnizate de LenŃa Pârvu (Vasea, n. 1951). 
 
II. Vasea N. Gheorghe, căsătorit cu Elisabeta (familia NiŃă Măluşel), a avut şase băieŃi: 
III. Vasea Gh. Mihai (1938-1999) 
III. Vasea Gh. Ştefan (1940-2000) 
III. Vasea Gh. Constantin (n. 1942) 
III. Vasea Gh. Gheorghe (n. 1944) 
III. Vasea Gh. Nicolae (n. 1945) 
III. Vasea Gh. Dumitru (n. 1948) 
 

III. Vasea Gh. Mihai, căsătorit cu Constantina (Dilica) Mocanu din Tortomanu, a avut 
trei copii: 
IV. Vasea M. Adrian (n. 1961) 

Gheorghe, Ionel şi Ştefan Vasea 



 228

IV. Vasea M. Cornel (n. 1965) 
IV. Vasea M. Carmen (n. 1967) 
 

IV. Vasea M. Adrian, căsătorit cu Georgeta (din Dunăreni), are doi copii: 
V. Vasea A. Ionela (Ioana) 
V. Vasea A. … 
 

IV. Vasea M. Cornel are un copil: 
V. Vasea C. Mihai  
 

III. Vasea Gh. Ştefan, căsătorit cu Adriana Duşa (n. 1937), are patru băieŃi: 
IV. Vasea Şt. Daniel (n. 1966) are doi copii. 
IV. Vasea Şt. Gabriel (n. 1968) 
IV. Vasea Şt. Nică (n. 1969) are trei băieŃi şi două fete. 
IV. Vasea Şt. Mihai (n. 1973) are două fete. 
 

III. Vasea Gh. Constantin (Costel), căsătorit cu Ileana Smeu din Pantelimon, are trei 
copii: 
IV. Vasea C. Marian (n. 1965) 
IV. Vasea C. Eugenia (n. 1967), căsătorită OneaŃă, are o fată, Lavinia (n. 1996). 
IV. Vasea C. Cristian Florin (n. 1971) 
 

IV. Vasea C. Marian are un băiat: 
V. Vasea M. Bogdan Alexandru (n. 1987) 
 

IV. Vasea C. Cristian Florin are două fete: 
V. Vasea C.F. Ştefania (n. 2005) 
V. Vasea C.F. Maia Alexandra (n. 2010) 
 

III. Vasea Gh. Gheorghe, căsătorit cu Lidia Luban, are doi copii: 
IV. Vasea Gh. VincenŃiu (n. 1970) 
IV. Vasea Gh. Marius (n. 1973) 
 

IV. Vasea Gh. VincenŃiu, căsătorit cu Vivi (+2013), are doi copii: 
V. Vasea V. Lidia (n. 1993) 
V. Vasea V. Severus (n. 1998) 
 

IV. Vasea Gh. Marius are doi copii: 
V. Vasea M. Alexandra (n. 2005) 
V. Vasea M. Codin (n. 2008) 
 

III. Vasea Gh. Nicolae, căsătorit cu Elena Popa din Gârliciu, are trei copii: 
IV. Vasea N. Ionela (n. 1972), căsătorită, are un băiat. 
IV. Vasea N. Liliana (n. 1974), căsătorită, are o fată şi un băiat. 
IV. Vasea N. Gheorghe Iulian (n. 1978), căsătorit. 
 

III. Vasea Gh. Dumitru, căsătorit cu Elena Simion din Lespezi, jud. ConstanŃa, are doi 
copii: 
IV. Vasea D. Dorin Radu (n. 1971) 
IV. Vasea D. Valentin (n. 1973) 
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IV. Vasea D. Dorin Radu are o fată: 
V. Vasea D.R. Maria (n. 1999) 
 

IV. Vasea D. Valentin are două fete: 
V. Vasea V. Ioana (n. 2006) 
V. Vasea V. Teodora (n. 2008) 
 

        InformaŃiile au fost oferite de Vasea Gh. Costel (n. 1942). 
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ANEXA IV 

 

 
 

COLINDE DIN SARAIU 

 
 
        Nicu Irimia Munteanu, cu memoria sa prodigioasă, a fost un mare meşter al 
colindelor. Îsi aminteste el: Pe toate le-am cântat de la vârsta de şapte ani, în 1927, până la 23 
de ani, în anul 1942 când am fost luat la oaste. Le-am cântat cu cei doi fraŃi ai mei, Ion şi 
Neculae, cu verii mei primari Grecu Ion, Alexandru, Gicu şi Tică şi cu verii mei Flaut Gheorghe, 
Din, Florea şi Marin, cu verii mei primari Munteanu Din şi Ion şi cu verii mei Bogdan Ion şi 
Costică, cu fraŃii Purice NiŃă, Nae, Costică şi Vasile şi cu fraŃii Topoleanu Culae, Ion şi Sandu şi 
cu fraŃii Cârjan Nae, Gheorghe şi Radu.1  
 

  COLIND DE PREOT (I) 
 

  Pe talazul Mării Negre, ler Doamne 
  Se zăreşte-o lebejoară 
  Şi nu-i dalbă lebejoară, ler Doamne 

Şi-i o sfântă mânăstire 
Slujba-ntrânsa cine-o Ńine, ler Doamne 
łine-o preotul cutare2 
Cu-ai lui sfinŃi de grămătici, ler Doamne 
Grămăticul cel mai mare,  
Se sui-n clopotnicioară, ler Doamne 
Trase clopot de trei ori 
Şi toaca de nouă ori, ler Doamne 
Ca s-audă lumea toată 
Lumea toată jumătate, ler Doamne 
Să vină la sfânta rugă 
Să s-’nchine, să se roage, ler Doamne 
Să le ierte din păcate 
Din greşeli a noua parte, ler Doamne 
Iar preot, preot e cutare 
El să fie sănătos, ler Doamne 
Cu-a lui casă, cu-a lui masă 
Cu-a lui dalbă preoteasă, ler Doamne 
La mulŃi ani cu sănătate!3  

 

 

                                                           
1 Nicu Irimia Munteanu, Caiet 2, p. 159. 
2 Aici, colindătorii pun numele gazdei sau al celui căruia i se dedică colindul. 
3 Nicu Irimia Munteanu, Caiet 1, p. 47-48. 
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  COLIND DE PREOT (II) 
 

  Într’al Mării Negre prund, ler Doamne 
  La dalba mânăstire 
  Slujesc nouă preoŃi mari, ler Doamne 

Cu nouă logofeŃi 
Iar preotul cel bătrân, ler Doamne 
La cel mic din logofeŃi 
Astfel din gură-i grăiră, ler Doamne 
Ieşi afară, suie-n scară 
Bate toaca de trei ori, ler Doamne 
Şi-n clopot de nouă ori 
Ca s-audă tot poporul, ler Doamne 
Să vină la sfânta slujbă 
Să se-nchine, să se roage, ler Doamne 
Să le ierte din păcate 
Din păcate jumătate, ler Doamne 
Din greşeli a noua parte 
Iar cel mic din logofeŃi, ler Doamne 
Afară că ieşea 
Pe scară se suia, ler Doamne 
Dar din toacă el nu da 
Nici clopotul nu suna, ler Doamne 
Ci pe mare se uita 
Şi departe el zărea, ler Doamne 
Două corăbioare 
Ce iute la prund veneau, ler Doamne 
Şi schela le-o aruncau 
Şi din ea cine ieşea, ler Doamne 
Cuviosul preot cutare 
Papuci negri-şi încălŃa, ler Doamne 
Toiag în mână-şi lua 
Cărăruia-şi apuca, ler Doamne 
Şi-n mânăstire intra 
Şi el slujba că-şi Ńinea, ler Doamne 
Iar şi preotul cutare 
El să fie sănătos, ler Doamne 
Cu-a lui casă, cu-a lui masă 
Cu-a lui dalbă preoteasă, ler Doamne 
La mulŃi ani cu sănătate!4  

 

 

COLINDUL MARE DE ZI 
        Potrivit datinei, se colindă numai ziua în casa gospodarului, stând pe scaune în 
jurul mesei. De la colindatul de seară, gazda strigă din casă, invitând ceata să revină a 

                                                           
4 Ibidem, Caiet 1, p. 49-50. 



 232

doua zi de Crăciun, după masă. Acest colind este cerut de familiile mai avute. Masa lor 
este bogată, după starea materială şi pretenŃiile familiei, dar şi flăcăii trebuie să ştie bine 
colindul, să fie frumos îmbrăcaŃi, să se poarte civilizat. Şi gazda plăteşte mai bine, altfel 
se face de râs a doua zi.5  
 

Icea, Doamne, ‘cestor curŃii 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
‘Cestor curŃi, acestor domni 
’Cestor dalbe veselii 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Ce-a născut doamna a crescut 
Crescu doamna doi meri nalŃii 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Doi meri ’nalŃi şi minunaŃi 
De tulpină-s depărtaŃii 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
La vârfşor-s amestecaŃi 
La tulpina la doi merii 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Arde nouă lumânări 
Sus îmi arde, jos îmi pică 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Pică una, pică două 
Picătura cea de-a nouă 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Ruptu-mi-s-a şi s-a ruptu 
Rând de mir şi-altu-i de vin 
Oi-leroi dai-leroi Doamnele 
Rând de mir cine se scaldă 
Scaldă bunul Dumnezeu 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Dumnezeul Soarele 
Se scălda şi se-mbăia 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Şi din gură cuvânta 
Scoală, Doamne, oi fi dormitu 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Că ne-a nins, ne-a viforâtu 
Vânt de vară ne-a bătutu 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Prin pometu’ raiului 
Flori de meri s-au scuturatu 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Peste noi s-au revărsat 
Peste noi, peste-amândoi 

                                                           
5 Ibidem, Caiet 1, p. 30. 
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Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Peste dragi boieri de-ai noştri 
Să-i laşi, Doamne, să dormitu 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Pân’ ce soare-a răsăritu 
FeŃele noastre-au rumenitu 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Şi-ale voastre şi-ale noastre 
Şi-ale dragi coconi de-ai noştri 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
Sănătate-n astă casă 
Oi-leroi dai-lero-loi Doamnele 
La boieri ca dumneavoastră. 
La mulŃi ani!6  

 

 
COLINDUL DE FATĂ MARE 

        Colindul de fată mare (care joacă la horă) este tot colind de ziuă. Se cântă în după-
amiaza celei de-a doua zile a Crăciunului, în casa părinŃilor fetei. Fata colindată trebuie 
să ofere grupului de flăcăi un colac făcut de ea din făină bună de grâu. Dacă în acea 
parte a satului este şi iubitul ei, fata oferă colacul direct lui. Dacă iubitul fetei este din 
cealaltă parte a satului, el o va ruga să nu facă colac şi să nu se ceară a fi colindată de zi. 
Fata poate să accepte sau nu.7  
 

Fericit, Doamne, acest domn bunu 
Oi leroi da leroi Doamne 
‘Cest domn bun jupân cutare 
Că mi-are de-o fată mare 
Oi leroi da leroi Doamne 
Fată mare pe cutare 
Mi-o ceruse boieri marii 
Oi leroi da leroi Doamne 
Boieri mari de pe la curŃi 
Mi-o ceruse dar nu vruse 
Oi leroi da leroi Doamne 
Că cere de-o zestre mare 
Cere mii, cere moşii 
Oi leroi da leroi Doamne 
Cere plug cu boi plăvici 
Cu argaŃi, cu pogonici 
Oi leroi da leroi Doamne 
Şi mai cere, zestre cere 
Cere rochie de mătase 
Oi leroi da leroi Doamne 

                                                           
6 Ibidem, Caiet 1, p. 31-32. 
7 Ibidem, Caiet 1, p. 33. 
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Ce la mă-sa nu purtase 
Cere pantofii de lac 
Oi leroi da leroi Doamne 
Ce la mă-sa n-a purtat 
Şi mai cere, zestre cere 
Oi leroi da leroi Doamne 
Cere ia de mătase 
Ce la mă-sa nu purtase 
Oi leroi da leroi Doamne 
Si mai cere, zestre cere 
Cere mia de mioare 
Oi leroi da leroi Doamne 
Cum dai mia de mioare 
Iese-n vară fătătoare 
Oi leroi da leroi Doamne 
Cere-a zecea din berbece 
Si mai cere, zestre cere 
Oi leroi da leroi Doamne 
Cere suta de cornute 
Cum dai suta din cornute 
Oi leroi da leroi Doamne 
Iese-n vară tot mai multe 
Intră ici în Cetlărel 
Cetlărel de stejerel 
Oi leroi da leroi Doamne 
Cu uşa de păltinel 
Pusei faŃă la nălbeaŃă 
Oi leroi da leroi Doamne 
Buze moi la rumeneală 
Ochi negri la oglindeală 
Oi leroi da leroi Doamne 
Gene sprâncene la cerneală 
Dar şi cutare cea frumoasă 
Oi leroi da leroi Doamne 
Ea să fie sănătoasă 
Cu-ai ei fraŃi, cu-ai ei părinŃi 
Oi leroi da leroi Doamne 
La mulŃi ani cu sănătate!8  
 

 
COLIND DE FLĂCĂU (CIUTALINA) 
 

Şi mi-ntreabă, şi mi-ntreabă 
Oi-leroi la mari boierii 
Şi mi-ntreabă pe cutare 

                                                           
8 Ibidem, Caiet 1, p. 34-36. 
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Ce Ńi-e calul asudatu 
Oi-leroi la mari boierii 
De-asudat prin apă-ai dat 
De-ai gonit ori de-ai fugitu 
Oi-leroi la mari boierii 
N-am gonit, nici n-am fugitu 
Ciutalina m-a stârnitu 
Oi-leroi la mari boierii 
Ciutalina făr-de splină 
Din MunŃii Sinistrului 
Oi-leroi la mari boierii 
Până-n apa Nistrului 
Şi-acolo dac-o ajungearăm 
Oi-leroi la mari boierii 
De pe cal descălecai 
De ciută m-alăturai 
Oi-leroi la mari boierii 
Dădui ciuta mai la vad 
Oi-leroi la mari boierii 
Mai la vad, mai fără vad 
Oi-leroi la mari boierii 
Genunchiai de-o-njunghiai 
Zăbovii de-o jupuii 
Oi-leroi la mari boierii 
Dădui pielea la tăbăcari 
Carnea-n târg la măcelari 
Oi-leroi la mari boierii 
Ochi negri la oglindari 
Măsele la prăselari 
Oi-leroi la mari boierii 
Oscioare la pieptănari 
Iar şi cutare, om cel frumos 
Oi-leroi la mari boierii 
El să fie sănătos, 
Cu-ai lui fraŃi, cu-ai lui părinŃi 
Oi-leroi la mari boierii 
La mulŃi ani cu sănătate!9  
 
 
NEGUREAUA 

Se cânta mai rar. Fiind un colind foarte lung şi greu de cântat, puŃini flăcăi îl ştiau. Pe 
frigul de afară, după aşa multe strofe cântate, se răguşea uşor. Se cânta la geam în 
noaptea Ajunului, pentru băieŃi mai mari sau pentru flăcăi. Nicu Munteanu povesteşte 
în legătură cu acest colind.  

                                                           
9 Ibidem, Caiet 1, p. 20-21. 
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        „Către sfârşitul anului 1944, venisem de pe front şi eram aşteptat de flăcăi să mergem la 
colindat. Dar mie nu mi-a plăcut casierul ales de ei, pentru că nu-mi inspira încredere. Au vrut 
să mă plătească, dar am refuzat. Era sub demnitatea mea. Când a venit ceata acasă să mă colinde, 
după ce au zis Colindul de casă, obligatoriu după datină, le-am strigat că vreau să-mi colinde 
Negureaua. Cântau fals, săreau strofe şi au încheiat repede cu La mulŃi ani. Am ieşit afară şi am 
plătit casierului cu o sută de lei falsă. El şi-a dat seama şi a protestat, dar eu am zis tare, să audă 
toŃi: la colind fals, ban fals!”  
 

Dar şi cutare cel frumos 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Mai bun cal că-şi hărăneşte 
Hărăneşte, nu-şi vesteşte 
Oi-leroi da-leroi Doamane 
Şi la drum cu el porneşte 
PărinŃi de veste că prinsese 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi pe cai încălecară 
Cată-l părinŃii prin toŃi munŃii 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi nu pot să mi-l găsească 
Lăcrămase şi lăsase 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
FraŃi de veste că prinsese 
Şi pe cai încălecară 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
La drum după el plecară 
Cată-l fraŃi prin munŃi cu brazi 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi nu pot să mi-l găsească 
Lăcrămase şi lăsase 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Surori de veste că prinsese 
Şi pe cai încălecară 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
La drum după el plecară 
Cată-l surori prin munŃi cu flori 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi nu pot să mi-l găsească 
Lăcrămase şi lăsase 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Veri de veste că prinsese 
Şi pe cai încălecară 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
La drum după el plecară 
Cată-l veri prin munŃi cu meri 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi nu pot să mi-l găsească 
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Lăcrămase şi lăsase 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Vând de-având de-o mândruliŃă 
MândruliŃă pe cutare 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
DimineaŃă se scula 
FaŃă albă că-şi spăla 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Cu năframa şi-o ştergea 
Furca-n brâu că şi-o punea 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Cărăruia ‘şi-apuca 
Cărăruia drumului 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Lui Dumnezeu se ruga 
Dumnezeul soarelui 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Fă-mă, Doamne, ce m-ai face 
Fă-mă, Doamne-o negurea 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Negurea-n toată lumea 
Dumnezeu că mi-o-asculta 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Negurea că mi-o făcea 
Negurea-n toată lumea 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Ea prin munŃi că se-ndrepta   
Negri munŃi şi văi adînci 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Văi adânci şi livezi verzi 
Livezi verzi, izvoare reci 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Dar sub o umbră de schinduf10 
Îl zări pe cutare cel frumos 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Adormit cu faŃa-n sus 
Departe de el şedea 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Din rochiŃă-i fâlfâia 
Din paftale-i zărnăia 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Dar şi cutare cel frumos 
În picioare că sărea 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi pe cal încăleca 

                                                           
10 Cimbrişor. 
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La ea că se îndrepta 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Căluşelu-şi priponea 
Mâna-n brâu că i-o punea 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi pe cal mi-o arunca 
Ea feŃe-feŃe tot făcea 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Şi din ochi îi lăcrăma 
El din gură îi grăia 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Taci, mândruŃo, nu mai plânge 
Nu te iau roabă să-mi fii 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Ci te iau doamnă să-mi fii 
Doamnă mie curŃilor 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
Nurora părinŃilor 
CumnăŃica fraŃilor   
Oi-leroi da-leroi Doamne 
LeliŃa surorilor 
Stăpâna argaŃilor 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
ChelăriŃa banilor 
Dar şi cutare cel frumos 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
El să fie sănătos 
Cu-ai lui fraŃi, cu-ai lui părinŃi 
Oi-leroi da-leroi Doamne 
La mulŃi ani cu sănătate!11  
 
 
ZBOR CE ZBOR PE LÂNGĂ CER 
(colind pentru flăcăi de 15-20 de ani şi mai mult) 
 

  Zbor ce zbor pe lângă cer, ler-loi Doamne 
  Zbor un cârd de porumbei 
  Şi nu-i cârd de porumbei, ler-loi Doamne 
  Şi-i sobor de mari boieri 
  Înaintea soborului, ler-loi Doamne 
  E-un păun cu coada verde 
  Şi nu-i păun cu coada verde, ler-loi Doamne 
  Şi-i un voinic mândru călare 
  Pe-un cal negru bidiviu, ler-loi Doamne 
  Bate şaua-n auriu 

                                                           
11 Nicu Irimia Munteanu, Caiet 1, p. 37-41. 
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  În auriu, în argintiu, ler-loi Doamne 
  Cu frâul cu străgălii 
  Cu biciul cu măciulii, ler-loi Doamne 
  Cai buni strânse şi-unde-i frânse 
  Cai buni sare şi răsare, ler-loi Doamne 
  Cai buni sare-n câmp pârlit 
  Câmp pârlit şi otăvit, ler-loi Doamne 
  Mari boieri caii-şi păşteau 
  Şi nici aici nu şedeau, ler-loi Doamne 
  Şi pe cai încălecau 
  Cai buni strânse şi-unde-i frânse, ler-loi Doamne 
  Cai buni sare şi răsare 
  Cai buni sare-n crâng uscat, ler-loi Doamne 
  Crâng uscat frunza i-a dat 
  Mari boieri caii-şi umbreau, ler-loi Doamne 
  Şi nici aici nu şedeau 
  Şi pe cai încălecau, ler-loi Doamne 
  Cai buni strânse şi-unde-i frânse 
  Cai buni sare-n piatră seacă, ler-loi Doamne 
  Piatră seacă-n patru crapă 
  Varsă năsturei de apă, ler-loi Doamne 
  Mari boieri caii-şi adapă 
  Şi nici aici nu şedeau, ler-loi Doamne 
  Şi pe cai încălecau 
  Cai buni strânse şi-unde-i frânse, ler-loi Doamne 
  Cai buni sare şi răsare 
  Cai buni sare-n negri munŃi, ler-loi Doamne 
  Negri munŃi şi văi adânci 
  Văi adânci şi livezi verzi, ler-loi Doamne 
  Şi nici aici nu şedeau 
  Şi pe cai încălecau, ler-loi Doamne 
  Cai buni strânse şi-unde-i frânse 
  Cai buni sare şi răsare, ler-loi Doamne 
  Cai buni sare-n pod de-aramă 
  Pod de-aramâ zărnăia, ler-loi Doamne 
  Haosul că se ducea 
  Tot prin văi şi prin vâlcele, ler-loi Doamne 
  Pân-la mama lui cutare 
  Mama lui de veste-a prins, ler-loi Doamne 
  Şi înainte i-a ieşit 
  Cu un pahar de vinişor, ler-loi Doamne 
  Şi din gură-aşa-i grăiră 
  MulŃumesc lui Dumnezeu, ler-loi Doamne 
  Lui Dumnezeu Soarelui 
  Văzui fiu din trupul meu, ler-loi Doamne 
  Slujesc mari boieri la el 
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  Mari boieri când auzeau, ler-loi Doamne 
  În faŃa ei îngenuncheau 
  Şi din gură-aşa-i grăiau, ler-loi Doaamne 
  Vouă să ne închinăm 
  Şi vouă să ne rugăm, ler-loi Doamne 
  Cu mic, cu mare, cu bătrân 
  Dar şi cutare cel frumos, ler-loi Doamne 
  El să fie sănătos 
  Cu-ai lui fraŃi, cu-ai lui părinŃi, ler-loi Doamne 
  La mulŃi ani cu sănătate!12  

 
 
COLIND PENTRU FATĂ  
 

Lero-loi joi de dimineaŃă 
Cutare cea frumoasă 
Lero-loi roagă, mi se roagă 
Lero-loi de taica, de maica 
Ca pe ea s-o lase 
Lero-loi de la pat la prag 
Lero-loi de la prag la poartă 
Ca ea să privească 
Lero-loi printre vânători 
Lero-loi pe drag iubit al ei 
De drag ce-i era 
Lero-loi cu mâna-i făcea 
Lero-loi la dânsa-l chema 
In braŃe mi-l lua 
Lero-loi în pat mi-l aşeza 
Lero-loi căpătâi ce-i puse 
Spic de busuioc 
Lero-loi din gură-i grăia 
Lero-loi voinice, voinice 
Ce Ńi-l baŃi pe murgul 
Lero-loi şi-Ńi chinuieşti trupul 
Lero-loi pentru ochii mei 
Lero-loi negri sprâncenaŃi 
Lero-loi de toŃi lăudaŃi 
Şi de noi toŃi cutare cea frumoasă 
Lero-loi cu fraŃi, cu părinŃi 
Şi cu noi cu toŃi 
Lero-loi la mulŃi ani cu bine!13  
 
 

                                                           
12 Ibidem, Caiet 1, p. 42-45. 
13 Ibidem, Caiet 1, p. 28-29. 
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COLIND DE COPIL DE LEAGĂN 
 

La creanga de chiparos 
Chiparos miros frumos 
Da-leroi Doamne, da-leroi Doamne 
Mi-este-un leagăn de argint. 
Dar în leagăn cine şade? 
Şade şi cutare cel frumos 
Da-leroi Doamne, da-leroi Doamne 
Şi-l leagănă pe Crăciun 
Leagănă, mi-ntreabă-mă 
Când e capul veacului 
Da-leroi Doamne, da-leroi Doamne 
Sfârşitul pământului? 
Când va bate fiu pe tată, 
Fiică-sa pe maică-sa 
Da-leroi Doamne, da-leroi Doamne 
Fină-su pe naşi-su 
Fină-sa pe naşi-sa 
Atunci capul veacului 
Da-leroi Doamne, da-leroi Doamne 
Sfârşitul pământului 
Şi-arominul vinului 
Vinului şi-al mirului 
Da le-roi Doamne, da le-roi Doamne 
Iar şi cutare cel frumos 
El să fie sănătos 
Cu-ai lui fraŃi, cu-ai lui părinŃi 
Da le-roi Doamne, da le-roi Doamne 
La mulŃi ani cu sănătate!14  

 
 
  COLIND DE CASĂ15 
 

 Doamnele, umblă-şi colindători 
 Tot din satu-n satu şi din casă-n casă, 
 Doamnele, gazdă să-şi găsească. 
 Gazdă nu-şi găsiră,  

Doamnele, noi c-am nimerit 
 Doamnele, ici la ‘cest domn bun, 
 Bun jupân cutare 
 Doamnele, noi căci l-am găsit 
 Doamnele, tot mese-ntinzând, 
 Făclii aprinzând. 

                                                           
14 Ibidem, Caiet 1, p. 22-23. 
15 Următoarele cinci colinde au fost notate de învăţătorul Constantin Ghe. Tudoran. Deşi trei dintre ele se 

repetă (Colindul de fată mare, Ciutalina şi Negureaua), am decis că merită să prezint  ambele variante. 
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 Doamnele, jur de jur de mese, 
 Doamnele, tot scaune drese. 
 Sus la cap de masă 
 Doamnele, sălciu de argint, 
 Doamnele, sălciu cine şade, 
 Şade şi mai şade? 
 Doamnele, bunul Dumnezeu. 
 Doamnele, mai de-a rând cu el 
 Şade şi mai şade 
 Doamnele, bătrânul Crăciun. 
 Doamnele, mai de-a rând cu el 
 Şade şi mai şade 
 Doamnele, sfinŃii toŃi de-a rând. 
 Doamnele, bunul Dumnezeu rupse şi grăise: 
 Doamnele, care sunteŃi mari, care sunteŃi mici, 
 Doamnele, eu voi fi mai mare. 
 Doamnele, mare sunt de mărire, dar micşor de zile. 
 Doamnele, când tu te-ai născut 
 Doamnele, noi ne-am pârjelitu 
 Doamnele, şi te-am sprijinitu pe talpe, pe palme 
 Doamnele, şi te-am ridicat 
 Doamnele, sus la Spiridon, la Sfântu Ion. 
 Doamnele, şi te-am botezat 
 Doamnele, în apa lui Iordan. Nume ce Ńi-am pus, 
 Doamnele, bunul Dumnezeu. 
 Doamnele, şi te-am dăruitu cu cer, cu pământ. 
 Doamnele, cer să stăpâneşti, 
 Doamnele, numai să priveşti şi pe noi pe toŃi. 
 Doamnele, la mulŃi ani cu bine!  
 
  
  COLIND DE FATĂ MARE 
 

 FericiŃi, Doamne, ‘cest domn bun  
Oileram, doilerai, Doamne 

 ‘Cest domn bun, jupân cutare,  
Oileram, doilerai, Doamne 

 Căci mi-are de-o fată mare,  
Oileram etc. 

 Fată mare pe cutare. 
 Mi-o ceruse boieri mari, 
 Boieri mari de pe la curŃi 
 Mi-o ceruse şi nu vruse, 
 Că-i cere de-o zestre mare, 
 Cere-şi mii, cere-şi moşii, 
 Cere-şi plug cu boi plăvici, 
 Cu argaŃi, cu pogonici. 
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 Şi mai cere, zestre cere, 
 Cere mia de mioare, 
 Iese-n vară fătătoare. 
 Cere suta de cornute, 
 Iese-n vară tot mai multe. 
 Şi mai cere, zestre cere, 
 Cere-a zecea din berbeci. 
 Cum dai zecea din berbeci 
 Intră icea-n cetlărel, 
 Cetlărel de ştergărel. 
 Pusei faŃa în albeală, 
 Buze moi la rumeneală, 
 Gene, sprâncene la cerneală. 
 Lua ia dintr-o mie 
 Şi-o rochie de coptărie 
 Şi-un brâu lat din łarigrad 
 Şi papuci de pe la turci. 
 Iar cutare rupse şi grăise: 
 Ce staŃi, fraŃi, aşa-ntristaŃi? 
 Ce v-am cerut nu v-am luat, 
 Ce voi cere-am să vă iau, 
 Pe bun murguleŃ din grajd, 
 łeselat şi-nfrâuat, 
 Cum e bun de-ncălecat. 
 Meargă-şi cal pe lângă cal, 
 Voinic pă lângă voinic, 
 C-aşa-i legea din bătrâni, 
 Din bătrâni, din oameni buni. 
 Iar şi cutare cea frumoasă 
 Ea să fie sănătoasă, 
 Cu-a’ ei fraŃi, cu-a’ ei părinŃi, 
 Cu-a’ ei dragi de ibovnici. 
 La mulŃi ani cu sănătate, oileram, oilerai, Doamne! 
 
 
  COLIND DE FLĂCĂU (Ciutalina) 
 

 Şi mi-ntreabă, şi mi-ntreabă, oilerai la mari boieri 
 Şi mi-ntreabă pe cutare 
 Că Ńi-e calul de-asudat 
 De-asudat în apă-i dat 
 De-ai gonit, ori de-ai fugit. 
 N-am gonit, nici n-am fugitu 
 Ciutalina mi-a scornitu 
 Ciutalina fără splină 
 Din munŃii sinistrului 
 Până-n apa Nistrului. 
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 Şi-acolo dac-ajungeai 
 De ciută m-alăturai 
 Dându-i ciuta cam cu vad 
 Cam cu vad, cam fără vad 
 Şi-o dădui mai jos de vad 
 Pe svântat mi-o aruncai 
 Unu-i dus, şi-altu-i venit 
 De nu credeŃi, mari boieri 
 CautaŃi-i degeŃelul 
 Căci îi va găsi inelul 
 Inelul de la cutare 
 De nu credeŃi, mari boieri 
 CăutaŃi-l în buzunare 
 Căci îi va găsi batista 
 Batista de la cutare 
 De nu credeŃi, mari boieri 
 CăutaŃi-l în ieslecel 
 Căci îi va găsi cununa 
 Cununa de la cutare 
 Atunci mari boieri grăiră 

Cununa-s-ar cu dânsa 
 Cu dânsa, cu doamna lui 
 Iar şi cutare cel frumos 
 El să fie sănătos 
 Cu-a’ lui fraŃi, cu-a’ lui părinŃi 
 Cu-a’ lui dragi de ibovnice 
 La mulŃi ani cu sănătate! 
  
 
  NEGUREAUA (colind de flăcău) 
 

 Şi cutare frate-al nostru, oileroi, daileroi, Doamne, 
 Mai bun cal ce hrăneşte 
 Hrăneşte, mi-l vesteşte. 
 Când fu joi de sărbătoare 
 Scoase cai la jucătoare 
 Jucă joi şi sâmbătă. 

Când fu sfânta duminică 
 Cai buni strânse şi înfrănse, 
 Cai buni sare şi răsare, 
 Cai buni sare-n negri munŃi 
 Negri munŃi şi văi adânci 
 Văi adânci şi livezi verzi 
 Livezi verzi, izvoare reci. 
 Când acolo de-ajungea 
 De pe cal descăleca, 
 Şaua calului lua, 
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 Căluşelul priponea 
 Cu pripon de găitan, 
 Cu Ńăruş de leuştean, 
 Cu maiul de acioaie 
 Vine bine la bătaie. 
 Şi se puse de-aromis 
 De-aromis cu faŃa-n sus 
 Sub o umbră de schinduf 
 Vând de-având de-o ibovnică 
 Ibovnică pe cutare. 
 Ea de veste că prinsese 
 Şi ‘nainte cu ea iese. 
 La Dumnezeu se ruga 
 Fă-mă, Doamne, ce mi-i face 
 Fă-mă, Doamne, negurea 

Negurea-n toată lumea. 
 Dumnezeu mi-o asculta 
 Negurea că mi-o făcea 
 Vânt de vară mi-adia 
 Negureaua mi-o strângea 
 Şi la munŃi mi-o supunea. 
 Negri munŃi şi văi adânci 
 Văi adânci şi livezi verzi, 
 Livezi verzi, izvoare reci. 
 Când acolo de-ajungea 
 Zări pe cutare de-aromis 
 De-aromis cu faŃa-n sus 
 Sub o umbră de schinduf, 
 Să-l deştepte nu se-ncrede, 
 Să mi-l scoale nu se-ndură, 
 Vând având de-o lăcrămioară 
 łinută la subŃioară, 
 Cu năframa vânt îi trase 
 Şi cutare  în picioare sare. 
 Când pe mândră mi-o vedea 
 El la ea înăvălea. 
 Mi-o muşca, mi-o săruta, 
 Calul şi-l despriponea, 
 Şaua calului punea, 
 Priponaşul aduna, 
 In oblânc îl agăŃa 
 Si pe cal încăleca, 
 Alături de ea mergea, 
 Mâna-n brâu că-i supunea 
 Si pe cal încăleca. 
 Mergea calul buiestrând, 
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 Cutare feŃe făcând. 
 Taci, tu fată, nu mai plânge, 
 Nu te iau roabă să-mi fii 
 Şi te iau doamnă să-mi fii, 
 Doamnă mie curŃilor, 
 Noră bună părinŃilor, 
 ChelăriŃa banilor. 

La anul şi la mulŃi ani! 
 
 
  OSTROVELUL (colind de copil mic) 
 

 Ostrovel de mare 
 Sub zare răsare 
 Sub meri de-nflorit 
 Oşti mi-au tăbărât 

Oşti moldoveneşti 
 Grele-s munteneşti. 
 De grele ce sunt 
 N-au d-un domn stăpân 
 Să le stăpânească 
 Să le-mpărăŃească. 
 Mai c-am nimerit 
 La ‘cest domn bun 
 Jupân cutare 
 Căci mi-are de-un făt logofăt 
 Pe cutare 
 Mari boieri (Ńărani) mi-l cere 
 Dă-mi-l, maică, taică. 
 Taică-su mi-l dară 
 Maică-sa nu vreară 
 Că e mititel 
 Şi ne-nvăŃăcel 
 Nu ştie-a domni 
 Pe salciu să şează 
 Să bea, să mănânce 
 Pahar să ridice 
 Cal bun să-ncalice 
 Pe poartă să-mi iasă 
 Pe poarta domnească 
 Lei să le-mpărăŃească 
 Lei la lefegii 
 Cai buni la spahii 
 Şi cutare, frate-al nostru 
 Fie sănătos, cu fraŃii, cu părinŃii. 
 La anul şi la mulŃi ani!  
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ANEXA V 

 
 
 

 
POVESTIRI; EVOCĂRI 

 

 
        Aurora Comănici, fiica învăŃătorului Ion Mogâldea, a găsit printre hârtiile 
rămase de la tatăl său o întâmplare legată de satul vechi. O fermecătoare 
poveste cu iz oriental. 
 

 Întâmplare la Eski Sarai 
 

        Trăia odată demult, într-un sat de lîngă Piua Pietrei, pe apa IalomiŃei, un Ńăran pe 
cât de tânăr şi ager la minte, pe atât de sărac. Nu ştia Ńăranul care să fi fost pricina 
pentru care vechilul boierului îl asuprea nespus. Într-o zi, după ce vechilul l-a biciuit 
fără să se ştie de ce, Nicolae, că aşa îl chema, a venit la malul Dunării, a dezbrăcat 
hainele-i sărăcăcioase şi a trecut voiniceşte înot pe malul dobrogean. 
        Ştia românul nostru că în łara Turcească dările nu erau mari. Dacă aveai zece oi, 
una i se cuvenea Sultanului – zeciuiala – iar dacă nu aveai nimic, nimic nu trebuia să 
dai. A intrat mai întâi slugă la un tătar, apoi la un turc înstărit şi pe urmă s-a aciuat într-
un sat ce purta nume turcesc, Ischi Sarai.1 Noul cetăŃean al Imperiului era un tânăr ceva 
mai trecut, dar harnic, sănătos şi lipsit de vicii, muncea şi trăia mulŃumit printre 
populaŃia amestecată, formată din turci, tătari, mocani ardeleni şi rumâni fugiŃi din 
satele de peste Dunăre.  
        Ca să aibă cu cine împărŃi grijile şi necazurile, Nicolae a hotărât să se însoare. 
Sfătuit de alŃii şi luîndu-se după gura babelor, a luat o femeie zdravănă, mai voinică şi 
mai mare decât el. Dar pe cât de harnică era femeia, pe atât era de săracă cu duhul. Era 
tare guralivă. Vorbea vrute şi nevrute, ce nu trebuia, când nu trebuia şi unde nu trebuia. 
Bărbatul, luat cu munca, nu se simŃea stingherit de meteahna nevestei, zicând că toate 
sunt la fel. S-o lase? Nici gând! Pe vremea aceea nu se pomenea de divorŃ. 
        Într-o zi, pe vremea celui de-al doilea prăşit al porumbului, sub arşiŃa nemiloasă a 
soarelui dobrogean, omul nostru şi soŃia săpau petecul de pământ ce se învecina cu 
ruinele vechiului castru roman Cius. Deodată, sapa omului a scos un scrâşnet ascuŃit. El 
a crezut că este o piatră şi a mai dat odată cu sapa s-o scoată, dar n-a fost aşa. Curios, s-a 
lăsat pe vine, a dat pământul la o parte cu mâinile şi, ce să vezi? Ieşise la iveală buza 
unui vas mare de lut, aşa cum auzise el că se îngropau comorile pe timpuri. Inima a 
început să-i bată cu putere. Vasul era plin cu monede de aur. Nicolae se şi vedea scăpat 
de sărăcie  şi de nevoi, că numai ce îşi auzi soŃia zicând: „Să vezi cum or să crape vecinii 
de necaz când am să le povestesc ce noroc a dat pe capul nostru!” 

                                                           
1 Eski Sarai (tr.), Saraiul Vechi. 
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        Dintr-odată omul şi-a amintit de meteahna nevestei, dar şi de firea hrăpăreaŃă a 
celor care ocârmuiau łara în numele Sultanului şi-i jefuiau fără milă pe supuşii acestuia 
în folos propriu. În mintea lui a încolŃit un plan. „Hai, nevastă, acasă! ” a zis el. 
        Pe atunci, stăpânii atotputernici ai Hârşovei erau Aga (şeful PoliŃiei) şi Cadiul 
(judecătorul). Cei doi cumetri, arvăniŃi în tinereŃe, adică foşti piraŃi, se turciseră ca să 
scape de urmărirea stăpânirii. Din zbuciumata şi nelegiuita tinereŃe, Cadiul îşi pierduse 
un picior, iar Aga-poliŃaiul un ochi. Bătrânii şi-i aminteau drept Cadiul cel şchiop şi Aga 
chiorul. Oamenii locului ştiau totul, dar răbdau jugul cu nemărginita nepăsare orientală 
a supuşilor turci, convinşi fiind că dacă i-ar fi schimbat pe cei doi, alte lipitori mai 
flămânde le-ar fi luat locul.  
        Ajunşi acasă, Nicolae a luat o figură spăimoasă şi a strigat: „Repede că au dat tătarii 
şi cerchezii!” Femeia a înŃeles iar el a ascuns-o în groapa din fundul grădinii, anume 
pregătită pentru cazuri de bejenie, după obiceiul vremii. Omul a acoperit groapa cu o 
rogojină, a împrăştiat pe aceasta boabe de porumb şi a dat drumul la gâşte. S-a dus la 
câmp, a ascuns comoara, apoi s-a întors şi a împrăştiat prin grădină bucăŃi de cârnaŃi şi 
covrigi. A scos femeia din groapă şi i-a spus cum au năvălit tătarii şi cerchezii. 
Nenorocire! Dar asta n-a fost tot. A căzut o ploaie cu cârnaŃi şi cu covrigi. Şi, cum nici 
acestea nu au fost de ajuns, de pe urma ploii Cadiul s-a ales fără un picior şi Aga fără un 
ochi, rămânând nenoriciŃi pe viaŃă! 
        Femeia a crezut tot ce i-a spus bărbatul. Dar două-trei zile mai târziu, tot satul ştia 
că Nicolae a găsit o comoară. Din gură în gură, vestea a împânzit satul, ba a ajuns şi la 
cei doi cumetri, cinstiŃii slujitori ai luminatului Împărat. O gardă având în frunte un 
ceauş l-a adus pe Nicolae la Agie între suliŃi şi iatagane. Pe el l-au înghiontit în sala de 
judecată, iar pe femeie au Ńinut-o afară.  
        Cadiul, luînd o figură gravă, l-a chemat pe pârât aproape şi l-a întrebat: „Ia spune, 
ghiaurule, ce ai făcut tu cu aurul pe care l-ai scos din pământul Sultanului, umbra lui 
Allah pe pământ?” Bietul om nu s-a pierdut cu firea şi a răspuns: „LuminăŃia Voastră, 
trebuie să fie o greşeală. Cineva, care vă vrea răul, v-a păcălit.” „Ei bine, 
necredinciosule, chiar nevasta ta te-a pârât. Şi toŃi vecinii voştri ştiu. De asta ce mai 
zici?” Rumânul se prefăcu a respira uşurat şi exclamă: „Prea luminate şi prea înŃeleptule 
Cadi-bei, acum lucrurile se limpezesc. Vă desluşesc acum un lucru pe care nu l-am spus 
nimănui: nevasta mea nu e în toate minŃile. Ea a născocit povestea cu comoara ca să facă 
haz de vecinii noştri dar, cum nu e în toată firea, a ajuns a crede şi ea basmul ăsta. „Eşti 
un mincinos”, a zis Cadiul, „şi noi vom dovedi că tu ai furat bunul Sultanului. AduceŃi 
muierea ghiaurului.”  
        Femeia fu îmbrâncită înăuntru. I-a privit năucită pe cei mari, care aveau putere de 
viaŃă şi de moarte asupra lor. Cadiul i-a zis cu blândeŃe, sigur de răspuns: „Este 
adevărat, femeie, că bărbatul tău a găsit o comoară?” „Adevărat...” a zis femeia speriată. 
Cadiul şi Aga îşi aruncară priviri semnificative. „Ne-ai minŃit, ghiaurule!” „Prea 
laminate Cadiu şi prea milostive Agă, nu este adevărat”, şi a făcut un semn cu mâna 
deasupra capului, care arăta că femeia e scrântită. „ÎntrebaŃi-o când am găsit comoara?”  
        Cadiul se întoarse spre femeie şi o luă cu binişorul: „Femeie, în ce zi aŃi găsit voi 
comoara?” Ea se gândi o vreme şi încet-încet faŃa i se lumină: „În ziua când au năvălit 
tătarii şi cerchezii.” Cei doi dregători s-au privit unul pe altul, de parcă nu auziseră bine. 
Tătarii şi cerchezii nu mai dăduseră năvală de ani de zile. Cadiul reluă: „Şi... când ziceai 
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tu că aŃi găsit comoara?” Femeia prinse curaj şi repetă: „Când au năvălit...” „Am înŃeles, 
dar când a fost asta?” „Atunci când a plouat cu cârnaŃi...” „Cuum?” „... şi cu covrigi...” 
         „LuminăŃia Voastră”, a intervenit Nicolae, „v-am spus eu ca femeia asta nu e în 
toate minŃile?” Cadiul, părând să fi ajuns la capătul răbdării, o întrebă din nou: „Femeie, 
dacă pofteşti să-Ńi baŃi joc de oamenii stăpânirii, am să pun să te biciuiască. Spune, 
odată, clar când s-a întâmplat!” Femeia s-a apropiat de Cadiu şi, cu un zâmbet strâmb, 
cu o privire ce se voia complice, îi spuse: „Parcă ÎnălŃimea Voastră nu ştie?” „Ce să stiu? 
Hai, vorbeşte odată, când a fost?” Femeia se apropie şi mai mult de Cadiu şi-i şopti la 
repezeală, mirată că nu înŃelege: „În ziua aceea, când a plouat cu cârnaŃi şi cu covrigi, 
când l-a lovit pe Aga de i-a scos un ochi şi Măriei Tale i-a rupt un picior… Parcă nu 
ştiŃi?...” 
        Ce aŃi fi făcut dumneavoastră în locul Cadiului? Acesta, înfigându-şi unghiile în 
carne, a spus doar atât: „Că e nebună, n-ar fi nimic. Dar fiindcă vorbeşte prea mult, să i 
se dea douăzeci de beŃe pe spate. DaŃi-o ghiaurului şi să piară din faŃa noastră.” 
        Aşa a rămas omul nostru cu două comori.        
 

* 
 

        MulŃumită vredniciei învăŃătorului Constantin Gh. Tudoran, s-au păstrat 
câteva istorioare care vorbesc despre isteŃimea şi curajul sărăienilor. Mai întâi 
două întâmplări cu mai vechea noastră cunoştinŃă, Năstase Constandache, care 
avea ştiinŃa de a se face respectat în orice împrejurare. 
 

Moş Năstase, odată primar! 
 

        Pe timpul când era primar, venind subprefectul în inspecŃie, îl găseşte pe moş 
Năstase în centrul satului. Coboară subprefectul din căruŃă şi, împreună, pornesc spre 
Primărie. Cum trec podul, şeful incepe cu beşteleala. Auzeau femeile şi copiii din 
spatele gardurilor. Subprefectul sporovăia, se burzuluia, fără gând să–i pună capăt. 
Primarul inghiŃea. Ajunşi la Primărie, au intrat în biroul pe care primarul îl împărŃea cu 
notarul. S-a aşezat şeful pe un scaun şi a încercat să reia firul învinuirilor. Atunci, 
primarul îşi iese din ŃâŃâni. Trânteşte pumnul pe masă şi strigă: „Ce sunt eu aicea, mă? 
Primar sau … altceva? Ieşi! Sictir!” (Trăise cu turcii.) Şi-a luat boierul pălăria, s-a 
strecurat încetişor spre uşă şi pe uşă, punând capăt inspecŃiei. Nu-i vorba că nici Năstase 
Constandache n-a mai stat primar multe zile. 
 

Moş Năstase cel aprig şi viteaz 
 

        De unde până unde, se înrădăcinase un obicei, ca de Rusalii să meargă multe familii 
la Mănăstirea Cocoş, la hram. Din fiecare sat de prin părŃile noastre, plecau câte 3-4 
căruŃe. În drum, se întâlneau cu amatori de petreceri de prin alte sate (ei motivau că 
merg să se roage). Astfel se înşirau la căruŃe, încât formau o adevărată caravană. Odată, 
în pădurea dintre Medanchioi şi Niculitel se cuibăriseră câŃiva haidamaci, care Ńineau 
calea călătorilor şi-i jefuiau. În acel an, ca şi în cei anteriori, pleca şi Năstase 
Constandache în pelerinaj la Cocoş. Pe parcurs, se formase o coloană de vreo 10-12 
căruŃe. Deodată, spre seară, trecând prin pădurea cu pricina, la o săpătură de drum, se 
opreşte căruŃa din faŃă şi apoi toate. „Ce-i, ce-i?” se întrebau călătorii din urma coloanei. 
„HoŃii, hoŃii!” se trecea vorba de la o căruŃă la alta. Doi tâlhari, înarmaŃi cu ciomege şi cu 
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cuŃite la brâu, au oprit coloana şi au ordonat: „Sus mâinile!” Năstase Constandache, 
aflat după căruŃa a patra, lămurindu-se despre este vorba, scoase toporişca de lângă 
loitră – nimeni nu pleca la drum cu mâna goală – şi porni către locul pe unde nu se mai 
putea trece. Ajuns lângă hoŃi, strigă: „Da cine sunt ei, mă? PuneŃi mâna pe ei!” Ca 
înŃepaŃi, călătorii dau năvală, pun mâna pe hoŃi, îi leagă fedeleş şi-i duc în sat la 
NiculiŃel. Să nu credeŃi că s-au oprit cu tâlharii la cârciumă, să ciocnească un păhărel de 
… vin de NiculiŃel.  
 

Cu cine stai la masă 
 

        Un misit (voiajor), care reprezenta o firmă de comerŃ, venind în dese rânduri prin 
sat, era cunoscut de toată lumea. Într-o duminică, soseşte către seară. Intră în cârciumă 
şi se aşează la o masă liberă. Desface pacheŃelul cu mâncare, cere vin şi sifon şi începe a-
şi potoli foamea. Cârciuma nu era goală. Intră în local şi Marin T., cântăreŃ la biserică. Se 
apropie de călător şi îi întinde mâna cu vorbele: „Bine-ai venit, domnul Naftule! Poftă 
bună!” „MulŃumesc, poftim!” A luat Marin dascălul loc pe scaun şi a început să înfulece. 
Era om chipeş la trup şi iute la mâncare. A băut şi vreo două şpriŃuri, şi-a şters mustaŃa, 
apoi a mulŃumit şi şi-a văzut de ale lui. Cei de faŃă îşi dădeau coate şi râdeau pe 
înfundate. La un timp de la această întâmplare, apare iarăşi domnul Naftule în uşa 
cârciumii. Trăgea omul la această casă nu numai pentru a-şi trage sufletul şi să îmbuce 
ceva, ci fiindcă aici întâlnea oamenii cu care aranja treburile ce-l mânau prin aceste părŃi. 
Păşeşte pragul şi zice: „Bună seara! Dascălul Marin e aici?” Întâmplarea făcuse să fie 
prezenŃi vreo doi săteni dintre acei care se aflau de faŃă data trecută. Şi s-a dus vestea 
despre întrebarea voiajorului, mai repede decât atunci când au mâncat ştiuca.  
 
 

Nu toate femeile frumoase sunt blonde 
 

        La o petrecere, în familie, a fost invitat şi notarul. Era iarnă. Cu sarmale, cârnaŃi şi 
vin fără sifon, au ajuns oamenii la cântece şi glume. BărbaŃii luau paharele de la gură tot 
goale. Femeile doar gustăreau vinul. De la o vreme, notarul îndemna vecina – femeie cu 
chip – să bea paharul până la fund. Şi cum stăruinŃa lui nu avea efect, făcu o propunere-
ameninŃare: dacă nu bea paharul tot, să se lase sărutată. Se umplu paharele şi „Hai, 
noroc!” BărbaŃii îşi fac datoria, cu domnul notar în frunte. Femeia? Duce paharul la 
gură, gustă o dată, gustă a doua oară şi aşează paharul pe masă. „Nu pot!” Notarul 
începe a mustăci. Şi, pentru a nu se crede ca ar fi foarte amator să sărute soŃia altuia, o 
îndeamnă să bea. Femeia ia din nou paharul, îl ridică încetişor , îl atinge de buze, dar îl 
lasă la locul lui, pe masă. „Nu pot!” Vicleanul râdea şi, cu mâna stângă, încerca să 
cuprindă femeia pe după umăr. Şi, când era mai sigur că stratagema a reuşit, frumoasa a 
pus mâna pe pahar, l-a golit dintr-o înghiŃitură, apoi l-a întors cu fundul spre buzele 
glumeŃului. Pe domnul notar l-au luat năduşelile. Şi-a dat seama că cei de faŃă au înŃeles 
ce i-a spus Ńăranca. 
 
 

Milă mi-e de tine… 
 

        Între Primul şi Al Doilea Razboi Mondial, a locuit în Sarai şi o familie de turci. Până 
la urmă, a rămas bătrâna cu feciorul şi nora în casă. Săraci. Tinerii munceau pe la alŃii. În 
lunile călduroase, făceau chirpici. De la o vreme, baba a început să se plângă, la 
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Primărie, că fecioru-său Guşai şi noră-sa Nanie se poartă urât cu ea. AutorităŃile au tot 
dus-o cu vorba, că vor aranja ei. Într-o zi, vine bătrâna iarăşi la Primărie. Găsindu-l pe 
notar, îi reaminteşte necazul. „Lasă, vecina! Îi chemăm pe amândoi şi le tragem o bătaie 
bun.” „Aşa, domnu’ notar. Cheamă pă ei aici şi bate pă ei!” Îşi ia femeia bun rămas şi dă 
să plece. Când să pună mâna pe clanŃa uşii, se întoarce şi zice: „Domn’ notar, are grijă! 
Pă Guşai bate, nu pre bate, da pă Nanie bate ghine-al dracului!” 
 
 

Şi văduvele trebuie să trăiască 
 

        Prin cunoscuŃi, prin rude, un burlac din Vulturul, sat aflat la vreo 14 kilometri 
depărtare, află că la Sarai este o văduvă, fără copii, care s-ar căsători. Într-o duminică, 
înhamă omul caii la căruŃă, ia şi un prieten şi pornesc în peŃit. Au mers direct la casa cu 
pricina. Trăia femeia la o soră. Gazdele s-au aratat destul de primitoare. I-au omenit cu 
mâncare, băutură şi vorbe bune. De la o vreme, musafirii au început a-şi face de lucru 
pe-afară. Nu i-a plăcut omului femeia. S-au înŃeles, între ei doi, să spună surorilor că vor 
mai veni ei altădată. Aşa au făcut. Când au socotit ei că nu mai au la ce zăbovi, au 
început pregătirile de plecat la drum. Odată caii înhămaŃi, rămăsese doar să-şi strângă 
mâinile şi să-şi ia „la bună-vedere”. Dar când să îndeplinească şi această formalitate, 
femeia, cu bocceaua în mână, se apropie de căruŃă şi … „La ce să veniŃi altădată? Merg 
acum!” Aruncă bagajul în căruŃă şi urcă şi ea, aşezându-se pe zestre. S-au uitat bărbaŃii 
unul la altul, s-au uitat ambii la femeie, au ridicat din umeri, apoi au dat bice cailor şi au 
plecat, cu tot cu nevasta. Se vorbea că au făcut casă bună.  
 

* 
 

        O poveste relalată de profesorul Doru Tudoran (n. 1943) din Ciobanu. 
Personajele sunt doi preoŃi, tată şi fiu, străbunicul, respectiv bunicul lui Doru 
Tudoran. 
 

Sus mâinile! 
  

       După Războiul de IndependenŃă, până la instaurarea legii în Dobrogea, au tot 
hălăduit bande de tâlhari de drumul mare, cum a fost şi banditul Licinschi, spaima 
drumeŃilor din părŃile noastre. Străbunicul Mihalache Parocescu, preot la Ciobanu, era 
un om poznaş. Tatăl lui, Ion Paroca, preot la Dulgheru, venea când şi când la Hârşova, 
cu treburi. După o astfel de vizită, bătrânul a urcat în căruŃă şi a făcut un ocol pe la 
Ciobanu, să-şi vadă feciorul.  
        Desigur că au stat de vorbă, au cinstit câte ceva şi moş popa s-a pregătit de plecare. 
Bunicul a insistat să rămână peste noapte la el, că se auzea că pe la Ghiol ar putea da 
ochii cu Licinschi. Preotul cel bătrân a spus că nu se teme, că hoŃul n-are ce lua de la un 
popă sărac. A plecat şi, când a ajuns el în dreptul Ghiolului, dând să urce spre Saraiu, i-a 
ieşit în faŃă unul cu cojocul pe dos, cu gluga pe cap şi cu un par în mână. „Banii sau 
viaŃa!” I-a luat anteriul şi te miri ce-a mai găsit la el şi i-a dat drumul. Speriat, moş popa 
a dus-o întins până la Saraiu şi la o cârciumă din centru a găsit mai mulŃi oameni cărora 
le-a povestit cum a fost prădat de Licinschi. Mocanii din Saraiu n-au apucat să 
pregătească poteră şi să plece spre Ghiol, când a oprit în faŃa crâşmei o căruŃă, din care a 
coborât un om înalt şi cu barba stufoasă. Era bunicul. Cum l-a văzut, bătrânul s-a 



 252

luminat pe loc: „Tu ai fost, drace!” Şi atunci a început cheful cu temei, că mocanii 
sărăieni erau oameni de petrecere.  
 

* 
 

        Eroul următoarei povestiri a fost însuşi subsemnatul. 
 

Dacă ai vacă cu lapte, ai grijă de ea! 
 
         Cât am fost acasă la părinŃi, am avut mai tot timpul vacă cu lapte. Tata aleagea 
mereu vaci bune, cuminŃi. Nu am avut niciodată vacă „cu melic”, care să azvârle sau să 
împungă. Vaca era şi animalul cel mai îndrăgit de noi copiii, dintre toate animalele din 
curte. Sarcina noastră, în primul rând a mea ca fiul cel mare, era s-o aducem acasă de la 
păscut, la asfinŃitul soarelui. Ieşeam la capul satului dinspre Balgiu şi aşteptam să apară 
cireada din izlaz. Cât timp viŃelul mai sugea, vaca era „motivată” să ajungă repede 
acasă. Dacă eu întârziam sau uitam să-i ies înainte, ea cunoştea drumul spre casă, ba 
împingea portiŃa cu coarnele şi se ducea direct la viŃel. După înŃercat, vaca noastră 
venea mai la urma cirezii şi se oprea din loc în loc după câte un smoc de iarbă. Iar dacă 
portiŃa era legată sau avea gânjul pus… 
        Aşa trebuie să se fi întâmplat în acea zi de august, de-aş fi uitat-o, când eu mă aflam 
în vacanŃa de vară ce urma clasei întâi sau a doua. Ne-am luat cu joaca şi am uitat cu 
totul de Florica, aşa o chema pe văcuŃă. Nici când am intrat în curte, într-un târziu, nu 
ne-am amintit de ea. Tata lucra ca brigadier la Unu Câmp (Mandai) şi venea acasă 
târziu, pe la ora zece. Unde o fi fost mama plecată, nu ştiu, că a venit după ce s-a 
întunecat. Parcă a avut o presimŃire. „Vasile, ai adus vaca de la cireadă?” „Păi, să 
vezi…” „Du-te după vacă şi să nu vii fără ea, că precis a intrat în porumbul colectivului. 
Mi-i pun iar p-ăştia în cap, că nu am făcut nici o zi de muncă la ei.”  
        Pe tot Ceairul, care se întindea de la grădina noastră până la Valea Cişmelei, 
colectivul pusese în anul acela numai porumb, cine ştie, 15-20 de hectare. Cum era locul 
jos, cu pământ gras adus de ape, se făcuse porumbul înalt, încât un bărbat cu mâna 
ridicată de-abia ajungea la spic. Era întuneric să-l tai când am pornit de acasă. Mi-era o 
frică, de-mi clănŃăneau dinŃii ca iarna. Unde să fie Florica noastră? Auzisem şi poveşti 
cu diavoli de la fetele lui Vasea, vecinele noastre. Am mers eu cum am mers până în 
spatele grădinii popii cel bătrân şi, de acolo, am cotit spre Dealul Musluiului. De-acum 
drumul era mai îngust şi porumbul se întindea în stânga şi în dreapta mea. „Florica, 
Florica!” Nimic, linişte. Nu mai ştiu unde mă aflam când, deodată, am auzit un troznet. 
„Trebuie să fie Diavolul”, am gândit când mi s-au tăiat picioarele de spaimă. A trecut, 
cât să fi trecut, apoi s-a auzit în apropiere un zgomot molcom, sacadat. „Florica, draga 
mea, aici erai!” Rupsese un ştiulete verde de porumb în lapte şi acum îl mesteca. Am 
înotat prin cele câteva rânduri de porumb, fără să văd pe unde calc şi m-am lipit de 
gâtul ei. Florica m-a urmat docil până acasă, de parcă se simŃea vinovată că a întârziat în 
sat. Iar eu mergeam înaintea ei, fericit ca după o mare victorie, fără să mă gândesc la ce 
s-ar fi putut întâmpla dacă n-aş fi găsit-o.    
 

* 
 

        Nicu Irimia Munteanu (1920-2005) de mic obişnuia să scrie într-un caiet 
poveşti şi istorii auzite de la cei mari, tot ce-i părea lui de reŃinut. Cu timpul, 
obiceiul a devenit patimă, scriind şi transcriind din memorie povestirile 
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bătrânilor, datini şi obiceiuri şi chiar poezii şi cântece învăŃate în anii de şcoală. 
Astfel au fost recuperate întâmplările şi evocările de mai jos. 
 

Cine suntem noi? 
 

        În anul 1938, pe când aveam 18 ani, am plecat cu vărul meu Din Munteanu la 
łăndărei, în judeŃul IalomiŃa, să cumpărăm porci din târgul de vite. La łăndărei, porcii 
se vindeau ieftin în anul acela, că fusese secetă mare în IalomiŃa şi nu se făcuse 
porumbul. Târg de vite era şi în satul nostru, dar la noi se făcuse porumbul de nu aveai 
unde-l pune şi porcii erau scumpi. Eu, mai sărac, am cumpărat un porc, iar vărul Din a 
cumpărat doi. Am legat picioarele la cei trei porci şi i-am suit în căruŃă. Atunci eu am 
zis: Vere Dinule, acum e timpul să intrăm într-o cârciumă să mâncăm şi noi ceva. Am 
găsit repede ce ne trebuia şi ne-am aşezat la o masă, aşteptând să ne servească. La masa 
alăturată se aflau şase localnici, între care unul, am aflat, îl chema Dragomir şi era 
profesor de istorie şi limba română. „Măi băieŃi”, se adresează profesorul comesenilor, 
„propun să mergem şi noi miercurea viitoare la târgul şi oborul de vite din Sarai, la 
turcanii ăia sciŃieni”. Vărul Din, când aude, nu mai poate tăcea şi zice: „Care turcani 
sciŃieni, mă, că la noi, cât e comuna de mare, avem un singur turc, pe nume Guşai, argat 
la boierul Oancea.” „Eu sunt profesor de istorie”, a răspuns ŃanŃoş Dragomir. „Da, dar 
trebuie să mai învăŃaŃi carte, domnule profesor”, a sărit vărul meu. „Şi să veniŃi miercuri 
la târgul din Sarai. Noi vă aşteptăm în faŃa Primăriei, pe la ora zece.”  
        Şi au venit. Am dat mâna cu toŃii şi i-am invitat la o plimbare prin sat, de la un 
capăt la celălalt. „Aici locuieşte NiŃă Bogdan”, le-am explicat noi, „alături sunt fraŃii Ion 
şi Vasile PiŃigoi, vecin cu ei e Constantin Mitu, zis Maraton. Dincoace locuieşte Gheorghe 
Cârjan, apoi Radu Boldea, Gheorghe Vâlcu şi NiŃă Bobiş. În celălalt capăt al satului 
locuiesc NiŃă Purice şi moş Stan Purice. În crivăŃul satului stau Ion Munteanu şi Ştefan 
Pârvu, În celălalt capăt stau fraŃii Topoleanu, Neculae şi Constantin, Gheorghe Bogdan 
şi Dumitru Boitan.” Vizitatorii au înŃeles şi le-a părut rău de întâmplare, după care ne-
am împăcat la un pahar de vin.2  
 
 

La pepeni 
 
        Pe vremea când avea vreo 12-13 ani, Constantin Mitu s-a dus să fure pepeni din 
bostana unui român vechi. Văzând frumuseŃe de pepeni nepăziŃi, Costea a dezbrăcat 
repede pantalonii, le-a înnodat cracii şi i-a umplut cu pepeni. A ridicat sarcina în spinare 
şi a plecat cu prada spre acasă. Apare, însă, stăpânul bostanei, care strigă tare după hoŃ. 
Constantin nu se lasă şi fuge mai departe cu pepenii în spinare. SimŃind sarcina tot mai 
grea, o lasă jos, cu pantaloni cu tot, şi fuge gol puşcă către casa lui. Păgubaşul nu l-a 
putut prinde, dar a ştiut să se răzbune, poreclindu-l Coaie goale Maraton. BineînŃeles că a 
povestit în sat ce a văzut, iar porecla s-a transmis şi feciorilor şi nepoŃilor lui Constantin 
Mitu. A rămas cel care a fugit prin sat cu cracii goi în ziua mare.3 
                                                           
2 Caiet 2, p. 43-44. Am reţinut această istorioară fiindcă face catagrafia satului, dar şi profesorul de istorie 
avea dreptatea lui. „După dicieni, mai există şi un al doilea nume, ceva mai nou, pentru băştinaşii 
dobrogeni, acela de turcuieni sau turcani, însemnând de sub stăpânirea turcească... aşa cum românii din 
Transilvania erau cunoscuţi la sud de Carpaţi ca ungureni.” (Constantin C. Giurescu, Ştiri despre populaţia 

românească a Dobrogei în hărţi medievale şi moderne, Muzeul regional de arheologie Dobrogea, p. 6-7.  
3 Caiet 2, p. 44. 
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Cântec de cătănie 

 

Foaie verde şi-o negară 
Bate vânt de primăvară 
Toate plugurile ară 
Numai pluguşorul meu 
Mi l-a ’nŃepenit Dumnezeu 
Nu ară, nici nu coboară 
Şade-n brazdă de-astă vară 
Că-s luat la oaste de către Ńară 
Mama mă aşteaptă pe prispă afară 
Ară tu, maicuŃă dragă, 
Ară tu cum vei putea 
Pân-la liberarea mea.4  

 
SARAIU ÎN PRIMUL RAZBOI MONDIAL5 

Povesteşte Mihalcea Cărăratu din Dăeni 
 

        Cumnatul nostru Mihalcea Cărăratu din Dăeni, participant la luptele din 
Dobrogea ca soldat în armata română, poveşteste episodul când frontul 
românesc din Dobrogea, după înfrângerea dureroasă de la Turtucaia, ajunsese 
pe aliniamentul Băltăgeşti-Saraiu. Continui mai jos evocarea luptelor de la 
Saraiu, începută în Cap. II. După confruntarea de la Saraiu, care a Ńinut două 
zile, românii s-au retras spre Hârşova şi Vadu Oii. 
         

        Am fost trecuŃi pe poziŃie să săpăm tranşee la marginea satului, că se apropia bătaie 
mare. Cea mai mare luptă s-a dat pe izlazul comunei, la Chiatra Mare (Piatra Mare). 
Comandantul regimentului a trebuit să ia două companii de pe poziŃie din gura Văii 
Cişmelei şi de pe Dealul Căşeriei, unde mă aflam şi eu, şi le-a mânat în fugă cam la doi 
kilometri, cu puştile în mână, sacii cu cartuşe după gât, şi cu grenadele. Am ocupat 
poziŃii la Piatra Mare, că turcul şi bulgarul dădeau mereu năvală, în număr mare. A tras 
vârtos şi artileria noastră, instalată pe dealul din vatra comunală, lângă Valea lui Purice. 
Dacă au văzut păgânii că nu ne pot răzbi, s-au mai potolit şi au început să-şi adune 
morŃii şi răniŃii şi noi la fel.  
        Am stat linistiŃi până după amiază, când duşmanii au dat iar buzna peste noi, dar 
noi i-am Ńinut la distanŃă. La crăpat de ziuă, au venit iar la atac şi noi, cu mitralierele, cu 
puştile şi cu câteva tunuri aduse în ajutor, i-am Ńinut la distanŃă până pe la prânzul 
mare, când s-au retras în tranşee, lăsând câmpul presărat cu morŃi şi răniŃi. În acel timp, 
noi am stat în tranşee şi am avut pierderi mult mai puŃine. Acolo au rămas mulŃi morŃi 
şi răniŃi dintre oştenii români. Peste o sută de morŃi au fost băgaŃi într-o groapă mare, 
dar au mai rămas şi neîngropaŃi. Groapa mare am făcut-o lângă drumul judeŃean la vreo 
două sute de metri de Piatra Mare.   

                                                           
4 Caiet 2, p. 46. 
5 Caiet 4, p. 1-9. 
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        Până seara a fost linişte, noi ne uitam la ei şi ei la noi. Noaptea tot aşa. Dar pe la 
miez de noapte am primit ordin să ne retragem dincolo de sat şi să ocupăm o nouă 
poziŃie, pe Dealul Hârşovei, în faŃa movilelor, la 6-7 km. Trebuia să săpăm tranşee şi să 
luptăm pentru a Ńine inamicul în sat cât mai mult timp posibil, până se retrăgea armata 
de la ConstanŃa şi Băltăgeşti. Am părăsit poziŃia de la Piatra Mare în cea mai mare 

 
 

linişte, dar când am intrat în sat, hait! că nu se putea trece. Plouase la deal, iar Dereaua 
şi Valea Cişmelei au înecat toată lunca, cu şoseaua pe care trebuia să ne retragem spre 
Hârşova. Artileria de pe dealul din vatra comunală nu putea trece podul, care era sub 
apă. Să săpăm alte tranşee nu se făcea, pentru că poziŃia era mai proastă ca la Piatra 
Mare, de unde plecaserăm. 
        În revărsatul zorilor, duşmanii au început iar să vină peste noi. Am deschis focul cu 
puştile, mitralierele şi, ajutaŃi de artilerie, i-am Ńinut pe loc. Până după amiază apele s-au 
retras în albie şi artileria a putut atunci să treacă podul şi să ia poziŃie pe Dealul 
Hârşovei. SusŃinuŃi de tunuri, ne-am putut şi noi retrage din Valea Cişmelei şi din 
Dealul Căşeriei. Am săpat tranşee în faŃa tunurilor şi am rămas pe poziŃie toată noaptea. 
Când a început a se crăpa de ziuă am primit ordin să ne retragem spre Hârşova în marş 
forŃat. Cum batalionul I se retrăsese de cu seară, noi cei din batalionul II eram în pericol 
de a cădea prizonieri dacă mai întârziam.  
        Am mers pe şosea până la Ghiol (Lacul Asarlâc), până la gura Văii Dovlecelului. 
Acolo, treci dacă poŃi, că din cauza ploii de la deal apa venea furioasă şi tulbure şi era 
pericol mare să ne fure picioarele şi să ne înecăm. Batalionul nostru, comandat de un 
căpitan, învăŃător din ConstanŃa, s-a oprit şi ne gândeam cu toŃii cum să trecem prin 

Cariera Piatra Mare, azi închisă 
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apă. NeamŃul şi bulgarul puteau să ne sară în spate în orice moment. Atunci căpitanul a 
zis: „Compania a 6-a puşcaşi, front stânga împrejur şi pe poziŃie în vârful dealului până 
găsim soluŃia de trecere!” Dar, iată că vine soldatul Ion Ciobanu, trăgător la mitralieră, 
cu calul de căpăstru. Era un om tare poznaş. Era aşa bun de glume, că nu puteam să 
mâncăm şi să bem apă când era lângă noi şi ne făcea să râdem întruna. Purta la brâu 
fluierul şi cavalul, fiind cioban de meserie. Cânta doine şi în tranşee. S-a apropiat şi i-a 
zis comandantului: „Don’ capitan, uitaŃi funia asta pentru care aŃi vrut să mă pedepsiŃi 
că am luat-o de undeva; cu ea vreau să-l leg de gât pe generalul Mackensen când l-om 
prinde. Până atunci o să ne ajute să trecem cu bine prin apă: un soldat îşi ridică pe umeri 
cartuşierele, sacul cu cartuşe şi puşca, să nu ia apă; apucă funia cu mâinile de un cap şi 
trece prin apă pe celălalt mal. AlŃi soldaŃi Ńin funia aici pe mal. Apa nu poate să-i fure 
picioarele, că se Ńine de funie. După ce ajunge dincolo, Ńine funia întinsă şi trece tot 
batalionul în şir, cu mâna pe funie.” Căpitanul s-a gândit niŃel şi a zis: „Bine, Ioane. 
Executarea! Apa nu-i mai mare de un metru şi ceva.” Şi am trecut cu toŃii, în timp ce Ion 
cânta din caval. După aceea, Ion s-a adresat din nou comandantului: „Don’ Căpitan, la 
un kilometru şi ceva de aici este Valea Bălăceanu, unde apa e şi mai mare. Eu cunosc 
locurile, pentru că am ciobănit pe aici. Noroc că peste pârâu este un pod bunişor.” Cum 
apa trecuse peste pod cu mai mult de jumătate de metru, ostaşii au trecut tot Ńinându-se 
de funie, cu apa până la genunchi. „Mai avem şi alte necazuri până la Hârşova, Ioane?” 
a întrebat căpitanul. „Nu, don’ căpitan, de-aici până la Dunăre nu mai avem decât apă 
în bocanci.”  
        După un marş forŃat, ne-am întâlnit cu o patrulă de 24 călăraşi, trimisă de 
comandantul rezistenŃei de la Băltăgeşti să vadă ce este cu noi. Ne-au spus că inamicul 
este foarte aproape. La întâlnirea drumurilor naŃionale Tulcea-Bucureşti şi ConstanŃa-
Bucureşti, la intrarea în Hârşova, ne aşteptau două escadroane de cavalerişti români. Ei 
ne-au spus să ne grăbim către Dunăre şi să trecem cât mai repede dincolo, că ei sunt 
ariergarda armatei din Dobrogea. De pe dealul de lângă Hârşova ne-am uitat înapoi şi 
am văzut nori de fum până în înaltul cerului. Satele noastre au fost date focului, munca 
şi sudoarea noastră. Au ars: Crucea, Topalu, Horia (Muslubei), Pantelimonul de Sus şi 
de Jos, Râmnicu, Runcu, Vulturul (Cartalu), Dulgheru, Sarai (Eni-Sarai), Topologu, 
Făgăraşul Nou, Hârşova, Ciobanu, Gârliciu, Dăeni, Ostrov, Pecineaga, până dincolo de 
Măcin. După cum ştiŃi şi voi de la bătrânii satelor şi de la muierile voastre, ruşii au dat 
foc satelor după ce le-au jefuit de toate bunurile din jurul caselor. Când armata română 
apăra  oraşul şi portul ConstanŃa, ruşii, aliaŃii noştri, la circa 100 km în spatele nostru, se 
retrăgeau de zor, lăsându-ne singuri în faŃa duşmanului şi forŃa populaŃia românească 
să plece în pribegie strigând în batjocură: „Paghiom na Rusia!”  
        După ce am trecut Dunărea la Vadu Oii, am luptat cu Divizia a 9-a până la 
Mărăşeşti şi Răzoare unde eu, soldatul Mihalcea Cărăratu din Dăeni, am luptat într-o 
companie de 350 de ostaşi, din care am rămas doar şapte, fără nici un ofiŃer sau gradat. 
 

* 
 

        Mihalcea Cărăratu din Dăeni o Ńinea pe Susana, din neamul Muntenilor din 
Sarai. Iată cum vorbeşte el despre nevastă: 
        Mă mândresc mult cu muierea mea Susana şi sora voastră. I-a speriat pe toŃi cojanii 
din Dăeni cu vrednicia şi curajul ei. Într-o noapte s-a sculat din pat, fără să simt eu, a 
pus caii la sanie şi a plecat pe baltă  după lemne, la 10-15 km distanŃă. A încărcat bine 
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sania, a venit acasă, a descărcat lemnele şi a încărcat sania cu saci cu porumb şi grâu. 
Dupa aceea a venit în casă şi a strigat:”Hai, Mihalceo, scoală-te şi tu că ai să putrezeşti 
dracului de atîta dormit! Hai de mănâncă şi sus în sanie, du-te la moară, că se revarsă de 
ziuă şi poŃi merge fără frică. Că parcă tu ai fi în târla asta muiere şi eu bărbat.” 
        E tot aşa de harnică şi curajoasă cum era când trăia acasă, la Sarai, că  mergea 25-30 
km la pădure după lemne în plină noapte, numai că atunci avea şi puşcă cu ea6. 
 

* 
 

        Bucur Vlad Munteanu, zis Deliu, povesteşte cum a luat el parte la Marele 
Război, ca voluntar, dar şi despre viaŃa lui de haiduc.7 Scrie Nicu Irimia 
Munteanu: „Această povestire a fost scrisă la gura sobei în 1929, când aveam nouă ani şi eram 
în clasa a III-a primară. Dar tot purtând hârtiile cu mine pe unde am umblat, din 1940 până azi 
în 1983, s-au deteriorat şi a trebuit să le scriu din nou.” 

 

        Când s-a făcut mobilizarea, prin august 1916, eram haiduc pe Marea Baltă a Brăilei. 
Am stat niŃel pe gânduri şi mi-am zis: „łara noastră e la cumpănă grea şi cu toŃii trebuie 
să mergem să o apărăm. Mi-am adunat ortacii, câte trei-patru la un loc, şi le-am spus că 
eu am hotărât să mă prezint la Cercul de recrutare din ConstanŃa, că trebuie să merg la 
oaste să apăr Ńara. Am ciocnit câte un pahar de vin, ne-am îmbrăŃişat şi ne-am urat să ne 
vedem după victorie. Am luat cu mine doi oameni buni de-ai mei: Ion Câmpeanu şi 
Radu Mugur. Am trecut pe la Brăila, de unde am luat două scrisori de recomandare de 
la oameni mari de-ai mei. La Cercul de recrutare am dat o scrisoare de recomandare 
comandantului biroului de mobilizare, care mi-a spus că sunt dat în urmărire ca 
nesupus la mobilizare. „Eu ştiam că sunt urmărit de vreo douăzeci şi ceva de ani şi 
pentru altele, dar n-a fost război. Acum m-am prezentat singur, de bună voie, aşa că nu 
e vreme de pierdut. Galbeni la chimir sunt, afară e o căruŃă plină cu de toate de-ale 
gurii, a avut grijă Deliu, am şi doi oameni cu mine.” „Dumneata eşti Bucur, zis Deliu?” 
„Da, da, eu sunt, dar nu trebuie să ştie toŃi oştenii şi ofiŃerii cine sunt eu.” „Bine, bine, a 
zis colonelul, te dau la Regimentul 18 obuzieri ConstanŃa, pentru coloana de 
aprovizionare. Comandantul Regimentului este un văr de-al meu.” M-am prezentat la 
Regimentul 18 obuzieri, la colonel, am descărcat din căruŃă de toate şi la el acasă, după 
care a vrut să mă cunoască mai bine. M-a invitat la el acasă şi, la un păhărel de vin vechi 
de NiculiŃel, adus de mine, mi-a spus că vrea să fim prieteni toată viaŃa. Într-o seară, am 
plecat în oraş, că îmi dăduse colonelul bilet de voie permanent. Ca să-mi respect tradiŃia 
mea haiducească, am ales un restaurant mai dosnic. După ce am mâncat şi am băut bine 
cu cei doi oameni ai mei, s-a trezit în mine pofta de a rămâne singur, după obiceiul meu 
haiducesc. Le-am zis celor câtiva clienŃi ai restaurantului să mă lase singur, iar oamenii 
mei s-au aşezat la ferestre să mă păzească. Eu am cerut proprietarului o pastramă 
întreagă de oaie, mai zvântată şi crudă, vin multe kilograme, tutun cinci-şase pachete, 
un kilogram de lumânări mari, pe care le-am aprins şi le-am lipit de jur împrejurul 
mesei, am scos două cuŃite şi le-am înfipt în masă, între ele am pus sabia, am scos 
cremenea, amnarul şi iasca şi am aprins Ńigara. Am cerut să iasă toŃi consumatorii din 
local, că eu plătesc consumaŃia. În lipsa lăutarilor, am scos fluierul şi cavalul de la brâu 

                                                           
6 Susana Cărăratu a trăit aproape 90 de ani şi a avut 10 copii. 
7 Caiet 4, p. 10-41. 
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şi am început a cânta şi juca singur brâul mocănesc, hora pe bătaie şi, ce-mi plăcea mai 
mult şi-mi place şi azi, „biru’ greu”.  
        Când petrecerea mea personală era în toi, a trecut pe acolo patrula Comenduirii 
oraşului. Întâmplarea a făcut ca în acea seară să fie de serviciu pe garnizoană tocmai 
Regimentul nostru 18 obuziere. La comandă era un locotenent care mă văzuse de vreo 
două ori pe la colonel la comandament. Om de vreo 35 de ani, cu scaun la cap, a dat să 
intre în restaurant, dar s-a oprit brusc când a văzut ce nu mai văzuse şi nici nu auzise 
vreodată. Oamenii mei s-au prezentat şi au spus că sunt cu Bucur Vlad Munteanu, 
prieten cu d-l colonel. Locotenentul a spus că mă cunoaşte şi ne-a lăsat în pace. 
        A doua zi după petrecerea mea, a venit un ordin urgent, care spunea că Regimentul 
18 obuzieri ConstanŃa trebuia să plece de urgenŃă pe graniŃa bulgară. Ne-au dat hrană 
rece pe trei zile şi ne-au trimis în marş forŃat pe poziŃia indicată în ordin. Acolo am 
instalat tunurile şi a doua zi a început lupta. După câteva ore de tragere, am primit 
ordin să ne retragem la Turtucaia, căci neamŃul, bulgarul şi turcul au început să ne 
încercuiască. Cu toată zarva mare, am aflat repede că vom fi luaŃi prizonieri. Eu i-am 
chemat pe Ion Câmpeanu şi pe Radu Mugur şi le-am spus că trebuie să facem rost de 
haine civile cât mai repede, să ne putem strecura spre Dunăre sau să ne ascundem până 
trece urgia. Dar vine, iute ca fulgerul, altă veste, că vreo patru-cinci escadroane de 
cavalerie comandate de un căpitan au hotărât să nu se predea şi să atace în goana cailor 
spre Silistra şi Ostrov, ca să iasă din încercuire. La această ştire, am dehămat şi noi caii 
de la căruŃe, am luat puşti, cartuşe, săbii şi tot ce era necesar pentru luptă, am încălecat 
pe cai şi ne-am oprit în mijlocul cavaleriştilor. Am recunoscut vreo doi oşteni din bateria 
noastră, apoi l-am văzut şi pe căpitanul nostru venind la adunarea ofiŃerilor. Căpitanul 
cavaleriştilor m-a fixat cu privirea şi mi-a spus: „Moşule, fără şa pe cal ai să ne încurci în 
luptă.” „Don’ căpitan”, i-am răspuns, „eu călăresc fără şa mai bine decât oricare 
cavalerist şi o să vă fiu de mare ajutor.”  
        Era către seară, când comandantul a strigat: „AtenŃiune, cavalerişti! Cum se lasă 
întunericul, încălecăm pe cai. Pornim pe firul văii, unde duşmanul nu a avut timpul să 
se întărească pe poziŃie. Cum ieşim din vale, din goana cailor, vom trage din mers cu 
carabinele, cu pistoalele şi vom da cu săbiile. Pe flancuri vor merge două căruŃe în goana 
mare, cu mitralierele puse în bătaie şi vor trage în secerare. Tot pe flancuri am pus câte 
un pluton de cavalerişti, care să arunce grenade din mers. În voi îmi este toată 
încrederea şi în artileriştii şi ceilalŃi răzleŃi hotărâŃi să moară decât să suporte umilinŃa 
de a fi luaŃi prizonieri. După mine, băieŃi! La atac!” I-am prins pe bulgarii din linia I, 
când îşi luau cina. N-au avut timp nici să-şi ia armele. NemŃii din linia a II-a, la circa 150 
metri distanŃă, au avut timp să-şi dea seama că românii au atacat cu cavaleria. Au 
început să tragă cu armele, dar noi am tras în ei din mers şi, când am intrat între ei, am 
dat şi cu săbiile şi tot inainte, că din urmă veneau ceilalŃi cavalerişti. Aici au picat câŃiva 
oşteni de-ai noştri şi câŃiva cai. Am avut mai mulŃi răniŃi. CâŃiva oşteni care îşi 
pierduseră caii au încălecat câte doi pe un cal, continuând lupta pentru a ieşi din 
încercuire. Tot pe câmp, ne-am retras în acea noapte 45-50 km, fără a întâlni vreun sat. 
După ce am ieşit în câmp liber, căpitanul comandant, om cultivat din judeŃul ConstanŃa, 
ce vorbea germana, franŃuzeasca şi italiana, a adunat ofiŃerii pentru organizare şi le-a 
spus: „Eu voi merge numai în avangardă, pentru că ştiu bine locurile. Aici am tăiat 
brazdă cu plugurile, mi-am mânat turma de oi şi am mers de multe ori la vânătoare.” 
Când s-a crăpat de ziuă, eram aproape de satul Ostrov, unde am dat de o unitate 
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militară românească şi ne-am oprit. Primul lucru pe care l-am făcut, am buşumat bine 
caii să nu răcească, fiindcă năduşiseră tare şi le-am dat nutreŃ să mănânce şi apă să bea. 
Noi am primit hrană rece pe două zile şi credeam că o să ne odihnim, dar am primit 
ordin să plecăm într-o intervenŃie la Rasova, unde eram puşi la dispoziŃia unei brigăzi 
româneşti.  
        După mai multe zile de lupte în Dobrogea, am primit ordin să trecem urgent 
Dunărea, cu destinaŃia Bucureşti. Capitala avea nevoie de întăriri, întrucât se rupsese 
frontul în Oltenia şi trupe germano-austro-ungare înaintau spre est. Am săpat tranşee şi 
fel de fel de întăriri în jurul Bucureştiului, am făcut exerciŃii de luptă cu săbiile şi trageri 
cu arma din goana calului. Într-o zi, pe la prânzul mic, s-a dat alarma. Ne-am echipat de 
luptă, am încălecat şi ni s-a dat itinerariul spre comuna Prunaru, judeŃul Vlaşca, în 
galop, să întărim Regimentul 2 Roşiori. Până acolo erau 40 km, dar până am ajuns noi, 
Regimentul 2 Roşiori se pusese proptă duşmanului. După o şarjă, s-au retras învinşi, cu 
mari pierderi. Am întâlnit pe şoseaua către Bucureşti un escadron de călăreŃi, comandat 
de un locotenent. Primisem ordinul să apărăm noi ariergarda, dar locotenentul a 
refuzat, spunându-i căpitanului nostru să ocupăm poziŃie în flancul drept, cam la 250 
metri de şosea, înainte de intrarea în sat. Ni se cerea să punem mitralierele în bataie, 
bine camuflate, şi să aşteptăm, iar el, cu escadronul lui, avea să-i atragă pe germani şi pe 
austrieci să vină în şarjă. În timp ce el îi oprea în marginea satului, noi aveam să tragem 
din pădure cu mitralierele şi cu puştile. Aşa am şi făcut. 
        Când germanii, austriecii şi ungurii s-au apropiat în formaŃie, au dat pinteni cailor 
venind în goană peste ai noştri. Din pădure, noi am deschis focul cu mitralierele în 
secerare şi cu puştile. Cădeau caii şi ostaşii duşmani, dar nu-şi dădeau seama că se trage 
în ei vârtos din pădure. Dar, ajunşi la lupta în săbii, erau în efectiv dublu faŃă de ai 
noştri. Noi am încălecat pe cai şi am ieşit la atac din spate, cu săbiile ridicate, prinzându-
i în cleşte. Să fi auzit atunci strigăte şi răcnete, că Ńi se făcea părul claie în cap. Eu, tot pe 
lângă căpitan, cu glasul meu puternic, zbieram cât mă Ńinea gura. Ochii mei erau tot în 
patru şi am hăcuit vreo patru nemŃăloi, că am rupt şi sabia, dar mai aveam două, că eu 
lupt şi cu mâna stângă şi cu dreapta. Când îmi arunc ochii, văd vreo patru călăreŃi 
duşmani care îi dădeau roată căpitanului nostru. M-am repezit muteşte prin spate şi i-
am luat capul unuia, l-am lovit pe al doilea şi, cu un Ńipăt puternic de îmbărbătare, 
căpitanul l-a străpuns şi el pe unul. Al patrulea n-a mai stat pe gânduri şi a fugit. Când 
ne-am uitat în flancul stâng, la o grupă de cavalerişti români, în care se afla şi 
locotenentul de la 2 Roşiori, le dădea roată nemŃii să-i ia prizonieri. Luptau pe viaŃă şi 
pe moarte. Căpitanul a strigat: „Bucure, după mine!”, dar eu eram înaintea lui şi i-am 
răsfirat repede, iar ai noştri au fost salvaŃi. Noi eram mai mulŃi acum, dar am văzut 
venind din urmă câteva sute de călăreŃi duşmani. Mitralierele noastre din pădure i-au 
secerat încontinuu, dar ei veneau în goana cailor, fără să ştie de unde se trage asupra lor.  
        Căpitanul nostru Nanu Ion a văzut totul şi şi-a dat seama că inamicul ne erau 
superior numeric, dar în orice moment putea veni din urmă grosul trupelor. Pe loc i-a 
venit ideea să comande retragerea pe limba germană. Le-a dat ordine nemŃilor şi ei, 
crezând că este comandant de-al lor, au început retragerea. S-a produs o  mare 
încurcătură, că se îngrămădeau cu cei veniŃi în ajutor, în timp ce mitralierele noastre 
trăgeau fără milă din flanc. S-au retras duşmanii, lăsând morŃi, răniŃi şi mulŃi cai pe 
câmpul de luptă. Eu mi-am ales un cal rămas fără stăpân, cu şa bună pe el. Am luat şi 
două săbii şi pistoale şi ceilalŃi au făcut la fel.  
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        După luptă, locotenentul din Regimentul 2 Roşiori i-a spus căpitanului Nanu: 
„Frumoasă cursă le-am întins duşmanilor. Mi-am mai răzbunat puŃin sufletul îndurerat 
că la Prunaru am pierdut doi prieteni buni şi căpitanul nostru a fost grav rănit de sabie. 
Ce idee să daŃi ordine în limba germană!” În această luptă am luat şi câŃiva prizonieri 
teferi, pe care i-a interogat chiar căpitanul Nanu, culegând ceva informaŃii. Am rămas 
pe poziŃie până seara şi, când s-a lăsat întunericul, cavaleriştii noştri au început 
retragerea. Dintre cei care deveniserăm cavalerişti din adunătură, căpitanul a ales o 
grupă şi ne-a numit în ariergardă. Mie mi-a spus că eu sunt omul lui de mare încredere: 
„Mi-ai salvat viaŃa şi ai luptat aşa cum ai promis când eram în încercuire la Turtucaia. În 
astă noapte voi rămâne şi eu în ariergardă, cu 25 ostaşi şi călăreŃi.”   
        Am început retragerea în ordine şi fără zgomot. Pe la miez de noapte, la o oprire, 
am pus urechea la pământ. Nu se auzea nimic, inamicul era departe. Am reluat 
retragerea în linişte. După vreo trei ore, când începea să se crape de ziuă, căpitanul mi-a 
spus: „Nene Bucure, trebuie să facem rost de ceva limbi (prizonieri pentru informaŃii).” 
Eu am zis „Gata, don’ căpitan, asta nu-i treabă grea pentru Bucur, zis Deliu.” De cum s-
a arătat niŃel revărsatul zorilor, duşmanii au început să treacă în cercetare. Întâi un 
călăreŃ, apoi trei şi, foarte aproape, alŃi nouă nemŃi. Cum au ajuns în deal, căpitanul a 
dat ordin să-i someze cu focuri de armă. SperiaŃi, nemŃii s-au întors, dar noi, de jos, le 
blocasem retragerea. Un oştean mai mintos, fără vreun ordin, a scos din sacul lui o funie 
şi a legat-o de un salcâm de pe marginea şoselei şi, cu alt cap, de altă parte, cam la un 
metru înălŃime. NemŃii, când au văzut, au azvârlit armele şi s-au predat. Noi le-am luat 
săbiile, puştile şi caii şi i-am dus în deal, unde i-am predat căpitanului.  
        De acolo, ne-am retras şi am ocupat poziŃii pe malul stâng al râului Argeş, unde a 
avut loc marea bătălie pentru apărarea Bucureştiului. Lupta a Ńinut 10-11 zile şi s-a tras 
cu toate armele. Căpitanul Nanu Ion a fost avansat maior şi a mai primit 4 escadroane 
de călăraşi, ajungând cam la o mie cu toŃi. De la rezistenŃa de pe Argeş, maiorul Nanu a 
fost numit comandant peste ariergarda întregii armate în retragere de la Bucureşti, 
Ploieşti, către Buzău. Noi am fost în marginea Bucureştiului, în aşteptarea retragerii 
ultimei unităŃi a armatei române. Aveam toŃi inimile strânse de durere şi lacrimi în ochi 
la gândul că lăsam Bucureştiul în mâinile duşmanului. 
        Misiunea maiorului Nanu Ion era de mare răspundere. Dacă armata germano-
austro-ungară ar fi forŃat înaintarea, el şi cei 1000 de călăraşi trebuia să lupte pe viaŃă şi 
pe moarte să apere armata română. Cu lacrimi în ochi mi-a zis: „Nene Bucure, pierdem 
Capitala, dar nu vom renunŃa la luptă. Aşa cum ai zis tu, orice oştean român trebuie să 
lichideze cel puŃin 10-15 duşmani care ne-au invadat Ńara.” 
        Era pe la sfârşitul lui noiembrie 1916 când am părăsit Bucureştiul. Inamicul ne 
urmărea de aproape şi, din când în când, avea loc câte un schimb de focuri de armă 
între avangarda lor şi ariergarda noastră. În apropiere de Mizil, în după amiaza unei 
zile, am primit ordin ca unitatea noastră de cavalerie să oprească înaintarea inamicului. 
Ne-au promis că va veni infanterie în ajutorul nostru. Maiorul Nanu a plecat călare să 
aleagă locul de înfruntare cu inamicul, în apropierea unei păduri pe partea dreaptă a 
şoselei. În spatele ei era o vale mare, unde puteam adăposti caii la nevoie. Ordinul era 
categoric ca, la locul fixat pentru rezistenŃă, să-i provocăm la şarjă. Două escadroane de 
călăraşi au fost trimise în pădurice, de unde puteau veni în ajutor fără a fi observate, 
lovind inamicul din flanc.  
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        Armata germano-austro-ungară şi-a dat seama că noi ne pregătim să opunem 
rezistenŃă şi, ca niciodată, se aşează în formaŃie de luptă călări, cu săbiile ridicate şi 
desfăşuraŃi în trăgători. Dar nu veneau în goană ca alte dăŃi, ci domol şi, în unele locuri, 
călăreŃii îngrămădiŃi pe două rânduri, ca să nu se vadă ce se petrece în spatele lor. 
Maiorul Nanu, privind prin binoclu, a observat ceva şi a prevenit comandanŃii de 
escadroane că duşmanul ne întinde o cursă. Când mai aveau circa 300 metri până la noi, 
rândurile cavaleriştilor s-au desfăcut spre stânga şi spre dreapta şoselei, lăsând câmp 
liber celor şase mitraliere să tragă în noi. Şi „căŃelele” şi-au făcut datoria. Cu vocea lui 
puternică, maiorul Nanu a dat ordin de retragere din faŃa mitralierelor şi de a intra cu 
săbiile în cavaleria duşmanului. Ce soartă au avut mitraliorii germani, vreo 55, că cele 
două escadroane ale noastre i-au hăcuit pe toŃi. După aceea, s-au repezit ca vulturii în 
ajutorul nostru. Lupta a fost îndârjită. Eu am mai rupt o sabie, dar repede am scos 
rezerva din stânga, iar pe cea din dreapta i-am dat-o unui camarad care-şi rupsese sabia 
în capul unui neamŃ. Nici una din părŃi nu dădea semne de retragere, cu toate că noi 
bănuiam ca în curând putea să le vină ajutoare din urmă. Atunci comandantul Nanu a 
găsit soluŃia de a înclina soarta luptei în favoarea noastră: ca altă dată, a început să dea 
comenzi de retragere în germană şi cavaleriştii lor s-au executat. După luptă, văzând că 
nu a sosit infanteria în ajutor, s-a dat ordinul de retragere, tot în ariergardă, până la 
Râmnicu Sărat.  
        Maiorul Nanu mi-a zis că vrea să stăm de vorbă mai mult, că a primit scrisoare de 
la unchiul meu din Brăila, fratele mamei, fost procuror şef. „Pentru faptele de arme 
începând de la Prunaru până la lupta de azi, pentru curajul, priceperea şi cumpănirea cu 
care mânuieşti sabia, vreau să te fac sergent.” „Cum să mă faceŃi sergent pe mine Bucur 
Munteanu, zis Deliu, când nu ştiu nici o boabă de carte?” „Ca să fii sergent nu trebuie să 
ştii carte, ci să ştii să mânui arma cu pricepere şi să ai curajul să înfrunŃi primejdia. Dar, 
ia spune-mi, nene Bucure, cu ce te ocupi dumneata în viaŃa civilă? După cum te-ai 
purtat, pare că eşti un bun comandant.” „Da, don’ maior, până a veni la oaste am fost 
comandant pe toată Balta Brăilei, de la Hârşova până la GalaŃi şi Tulcea. Mai erau şi 
alŃii, dar eu am oastea cea mai numeroasă, prin toate satele din Baltă. Când aud de un 
bogătan că şi-a bătut argatul sau ciobanul şi i-a gonit şi nici simbria nu le-a plătit-o, sau 
de un bogătan mai mare care ia averea celui sărac, eu, zis Deliu, îl trec pe listă şi-i săr în 
ajutor şi-l apăr pe cel căzut în nenorocire. Iată, să-l luăm de exemplu pe Ion Câmpeanu, 
omul meu. Era cioban la un bogătan de pe Baltă, care avea vreo trei mii şi ceva de oi, om 
tare zgârcit şi rău. Bătea argaŃii şi ciobanii. Muierea lui era şi mai a dracului şi câinoasă 
la suflet. Erau cu toŃii cinci fraŃi, bătăuşi şi doi cuŃitaşi mari. Făcuseră avere din avutul 
săracilor. Eu îl aveam la inimă de om rău şi aşteptam să vie o zi să am de ce să mă iau de 
averea lor şi de sănătate. Ion Câmpeanu al meu era vătaf de cârd la mioare. Avea în 
primire 540 de mioare, împreună cu alt cioban. Eu l-am cunoscut după ce a picat în 
nenorocire.    
        Într-o noapte, au intrat dihăniile (lupii) în cârdul de mioare şi au rupt vreo 35 din 
ele şi pe toate le-au omorât. Câinii de la oi erau plecaŃi prin Baltă după mâncare, că 
zgârcitul nu lăsa mâncare şi pentru câini. A doua zi, ciobanii a trebuit să anunŃe 
stăpânul despre necaz. Când a auzit, bogătanul a pus caii la căruŃă şi l-a luat şi pe frate-
su, cel bătăuş şi cuŃitaş. Cum au ajuns la oi, s-au dat amândoi jos din căruŃă şi, cu vorbe 
bune, unul s-a apropiat de Ion, când celălalt pe la spate l-a lovit în cap şi s-au aşezat pe 
el de l-au bătut până când s-au săturat, lăsându-l acolo jos, mai mult mort decât viu. 
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Ajutorul de vătaf a făcut rost de o căruŃă şi s-a dus acasă la muierea lui. I-a spus că 
pentru că au intrat dihăniile în oi şi le-a omorît 35, bogătanul i-a oprit simbria pe trei 
ani, că el Ńinea banii la stăpân, i-a mai oprit 53 de oi pe care le Ńinea la stăpân pentru 
iernat, după datina mocănească. Bogătanul a socotit că în cinci ani 35 de oi s-ar fi prăsit 
până la 150 şi el nu trebuie să piardă nimic.  
        Primul lucru pe care l-am făcut aflând de întâmplare, i-am trimis noaptea lui Ion 
Câmpeanu acasă un om cu bani şi o doftoroaică bătrână şi pricepută. I-am spus că din 
bani să cumpere imediat 10 oi, să le taie, să le belească, câte două la două zile şi să-l bage 
pe Ion în piei proaspete, că-i scoate răul şi-i leagă Ńesuturile pielii. Pe bogătan l-am trecut 
la răboj şi am anunŃat oamenii mei să se intereseze când se duc ciobanii după tain. 
Ciobanii se duceau să ia tainul cam odată la zece zile. După ce am aflat ziua, am luat 
patru oameni cu mine, am pus pe faŃă nişte ochelari făcuŃi din cârpe negre, să nu fim 
recunoscuŃi, şi ne-am suit într-o căruŃă cu doi cai buni de zburau în nori dacă nu-i Ńineai 
bine de hăŃ. Am lăsat căruŃa mai departe şi am luat-o pe jos până la cârdul de 510 
mioare. I-am legat pe ciobani de mâini şi de picioare, le-am astupat ochii să nu poată 
cunoaşte pe nimeni,  i-am suit în căruŃă şi i-am dus într-un loc secret. A doua zi 
dimineaŃă am mânat turma de mioare la Brăila şi, până pe la prânz, le-am vândut. Am 
îmbucat câte ceva într-un restaurant, apoi ne-am urcat în căruŃă şi ne-am întors să dăm 
drumul ciobanilor arestaŃi, să ducă veste stăpânului lor că Bucur Deliu l-a pedepsit 
luându-i cârdul de mioare pentru nelegiuirea pe care i-a făcut-o ciobanului lui.  
        A doua zi, în revărsat de zori, am ajuns cu căruŃa la târla noastră secretă, am dat 
drumul ciobanilor şi i-am scris bogătanului bilet să-i dea lui Ion simbria pe trei ani şi 
cele 53 de oi, că dacă nu, are de-a face cu mine. Ciobanii i-au dat stăpânului biletul şi i-
au povestit cele întâmplate, dar el i-a înjurat şi i-a lovit şi ei au scăpat cu fuga. Bogătanul 
şi-a anunŃat fraŃii, au luat puştile, unii pe jos, alŃii cu căruŃa. El si-a luat şi muierea şi au 
plecat în Baltă să se intereseze, poate or afla ceva. „Deliul ăsta e un drac şi jumătate, 
dacă toată lumea vorbeşte de el, dar nimeni nu-l cunoaşte.” S-a întors stăpânul acasă, a 
bătut câŃiva oameni din sat, dar nimeni nu ştia nimic. Nu a ascultat ce i-am scris eu în 
bilet, ba l-a ameninŃat pe cioban că-l omoară şi-l plăteşte în bani. Eu am aflat prin 
iscoadele mele ce se petrecea în sat şi stăteam liniştit la târlă, cu şapte haiduci lângă 
mine. Ne omeneam cu vin de NiculiŃel şi Sarica şi pastramă cu mămăligă. 
        Am lăsat să se limpezească bine apele şi am dat a doua lovitură. Iscoadele m-au 
informat că stăpânul nu a închis ochii nici prima noapte, nici a doua, că lampa a ars tot 
timpul în casa lui. Eu am stat şi m-am gândit: dacă stăpânul păgubaş nu a dormit două 
nopŃi, a treia noapte pică de somn. Eu trebuie să sosesc cu oamenii mei după cântatul 
cocoşilor de miezul nopŃii. Ne-am înteles să fim cu toŃii nouă, cinci în căruŃă şi patru 
călări şi am plecat după răsăritul Cloştii cu pui. Am luat puşti, pistoale, cartuşe, chei 
pentru deschis uşile şi feştile pentru iluminat. Am mai luat carne de oaie înmuiată în 
Ńuică, să dăm la câini să se îmbete ca să nu ne latre. Când a răsărit Cloşca cu pui, era cam 
unsprezece şi aveam două ore de mers. Acasă la stăpân era o linişte ca-n mormânt. Am 
aruncat la câini câte o bucată de carne înmuiată în Ńuică, am lăsat doi oameni la căruŃă, 
unul la poartă, unul la uşa casei, să nu se trezească vreun argat şi să iasă din grajd. 
Restul de cinci haiduci ne-am dus la uşa casei. Am descuiat-o, am lăsat un om în uşă, 
am aprins o feştilă şi cu restul ne-am dus direct la patul bogătanului. I-am pus feştila în 
ochi şi am strigat: „Scoală, bogătane, că a sosit Deliu. Scoate banii, unde-i ai?” El a 
răspuns că nu are. „Scoate banii dacă vrei să te las cu viaŃă.”  El a spus numai de unii. 
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Noi am scotocit şi am mai găsit de trei ori cât luasem pe mioare. Stăpânul încasase banii 
pe lână şi pe brânza de la 3000 de oi. „Acum vă iau pe tine şi pe muierea ta, vă duc în 
Baltă la desiş să stăm de vorbă. Vă îmblânzesc bine, ca să faceŃi tot ce v-am scris în bilet 
şi pe urmă vă dau drumul. I-am pus în căruŃă, culcaŃi şi legaŃi, şi m-am dus la fratele lui 
cel bătăuş, scandalagiu şi cuŃitaş, care-l ajutase să-l bată pe Ion. După ce am adormit 
câinii, ne-am dus drept la uşa casei, am băgat cheia în broască, dar uşa nu se deschidea 
şi unul din oamenii mei a zis că uşa era proptită pe dinăuntru. Am luat fierul din sac şi 
am scos uşa din ŃâŃâni fără zgomot. L-am găsit dormind cu muierea lângă el. L-am legat 
la ochi şi i-am pus căluşul în gură să nu zbiere de frică. I-am cerut banii, dar el a spus că 
nu are. Am răscolit prin casă şi am găsit pachet mare de bani băgaŃi în săculeŃe. I-am tot 
plimbat prin Baltă şi i-am învârtit cu căruŃa, să nu ştie pe unde-i ducem. A doua seară i-
am dus la târla noastră şi la ascunzătoare, pe ei şi muierile lor, că erau frumoase şi rele 
de mama focului. Maiorul mă întreabă: „Nene Bucure, zici că aveau muieri frumoase, 
cred că v-aŃi distrat bine cu ele două zile şi două nopŃi.” „Bucur Deliu nu dă voie să 
pângărească muierile oamenilor, că doar noi împărŃeam dreptatea celor saraci. Eram 
haiduci şi nu vream să zică lumea de noi că suntem păgâni. Aveam noi muierile noastre 
şi văduve la care ne duceam şi ne mai adăposteam, ne spălam şi apoi aveam grijă de ele, 
unele au ajuns bogate.”  
        La târlă oamenii ne aşteptau cu mâncarea pe masă, că veneam de la drum greu: 
aveau pastramă de oaie, sloi de oaie şi vreo zece crapi mari de Dunăre, saramură şi vin. 
Am mâncat bine şi am băut cu măsură, că seara plecam din nou la drum. De cum s-a 
lăsat întunericul, am îmbrăcat uniforme de jandarmi, eu ofiŃer, altul plutonier major şi 
patru oşteni. Am pus barbă la unul, că eu o purtam permanent. La Legiunea de 
jandarmi din Brăila doi ofiŃeri purtau barbă. M-am suit în caruŃă cu cei patru oşteni şi 
două iscoade călări şi înainte, la postul de jandarmi, să vadă dacă la poartă în drum sunt 
niscai jandarmi de la Legiune. Apoi le-am spus oamenilor că mergem la şeful de post 
din comuna apropiată să-l îmblânzim niŃel şi pe el, că e nou şi nu ştie rosturile. Am 
trimis un oştean la uşa casei unde dormea şeful de post. A bătut la uşă şi i-a spus că a 
venit inspecŃia de la Brăila. A ieşit în fugă, înspăimântat, mi-a zis să trăiŃi, eu i-am zis hai 
înăuntru. Cum am intrat i-am zis: „Sus mâinile, a sosit Deliu, măi prostănacule.” L-am 
legat la ochi. „Stai jos pe scaun binişor şi să ne tocmim amândoi. Nu mai da sfoară-n 
Ńară pe la Legiunea de jandarmi din Brăila despre cârdul de mioare furate de la bogătan, 
nici despre el, fratele lui şi muierile, că sunt în Baltă răpiŃi de mine. Iar tu, băieŃaşule, 
spune-mi ce simbrie să-Ńi dea Deliu pe timp de un an de zile. Vrei sau nu vrei să fii la 
mine cu simbrie? Ori vrei să te dau la iarnă pe sub gheaŃă în Dunăre? Că toŃi şefii de 
post de până acum au fost în simbria mea. Bag mâna la chimir şi scot teaşca de piele, iau 
din ea o mână de galbeni, cam cât credeam eu că merita. Restul Ńi-i trimit la timp, acum 
stai pe scaun legat la ochi timp de două ore. Dacă te mişti, vei fi împuşcat de cei doi 
oşteni care te păzesc.” Ne-am retras în linişte, având grijă să-i luăm cartuşele şi 
încărcătorul, pe care i le-am înapoiat până seara. 
        Am plecat toŃi la târla noastră pe un drum ocolit, să nu bănuiască cineva încotro am 
luat-o. Cum am ajuns la târlă, am cerut să-mi aducă apă. Bogătanii şi muierile la mine 
să-i judec! Le spun să nu mai bată oameni nevinovaŃi din sat, că-i voi împuşca pe toŃi. 
„ÎŃi dau răgaz două zile şi două nopŃi să-i dai simbria lui Ion Câmpeanu pe trei ani şi 
cele 53 de oiŃe pe care i le-ai oprit. Mai daŃi lui Ion, cât o fi el bolnav, mâncare pentru 
toată familia şi plătiŃi doftoroaica. Acum, luaŃi-i de lângă mine şi buşumaŃi-i bine, să Ńină 
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minte până or muri nelegiuirea pe care au făcut-o. Iar de mâncare, peşte sărat fără apă. 
AveŃi grijă să nu aud că aŃi încercat să pângăriŃi muierile, că daŃi de dracul cu mine. Şi 
mâine noapte, după ce răsare Carul Mic, îi luăm şi-i ducem la desiş şi le dăm drumul.” 
Ajuns acasă, bogătanul a făcut întocmai ce i-am spus eu.  
        Şi iată, don’ maior cu ce m-am ocupat şi mă mai ocup dacă va fi cazul la întoarcerea 
din război. Aveam în Baltă tot ce-mi trebuia, dar am venit singur, de bună voie, să 
apărăm Ńara de duşmani la cei 55 de ani ai mei.” Am vrut să-i mai spun ceva, dar a venit 
un călăreŃ în goana calului şi i-a raportat maiorului că la circa 2 kilometri, pe o vale 
mare, un escadron german de cavalerie de vreo 150 de călăreŃi încearcă să ne taie 
retragerea. Cei 80 de călăreŃi ai noştri i-au primit cu focuri de armă, dar e nevoie mare 
de ajutor. Maiorul Nanu Ion şi-a luat oamenii şi, în goana cailor, cu săbiile scoase şi 
ridicate în sus, au pornit la atac. Dar, minume mare! Duşmanii, când ne-au văzut 
venind, s-au retras şi noi ne-am instalat pe poziŃie până a trecut ariergarda noastră. 
Maiorul Nanu m-a strigat iar, să-i povestesc ce m-a făcut să mă apuc de haiducie.  
        „Domnule maior, după cum ştii şi dumneata, turcii din Dobrogea nu se puteau 
împăca deloc cu noua stăpânire a românilor. Aparent prietenoşi, în fondul lor sunt 
foarte subtili. Duc o luptă inteligentă contra noastră, mulŃi au intrat prin învăŃământ, 
inspectori şcolari şi vorbesc băieŃilor de şcoală pe ocolite, să introducă cuvinte turceşti în 
limba noastră. Ei vor să fie primari şi ajutori de primari prin comune şi cătune, să fie 
notari, perceptori. Prin târguri să fie ei cei mai mari negustori, să cumpere tot ce-i mai 
frumos. Noi românii le-am stat mereu proptă. Câteodată ne-am mai şi ciocnit cu ei. 
Oficial, legile Ńării nu ne dau voie să-i lovim, dar noi îi mai pândeam la câte o cârciumă 
sau cafenea, pe la colŃul gardului, în miez de noapte, la cântatul cocoşilor, când doarme 
şi căŃelul pământului şi-i atingeam la mirul popii, că atunci toată lumea doarme şi nu 
vede şi nu ştie nimeni nimic.  
        Într-o zi frumoasă de toamnă, am încărcat căruŃa cu saci cu grâu şi hai la Hârşova 
să-l vând. În acel an se făcuseră bucatele de minune mare, că nu mai aveam unde le 
pune. Tata murise de curând, eu flăcău tomnatic cum eram, vârtos şi rezistent la muncă, 
mi-a zis mama: „Bucure, de-acum încolo tu eşti bărbatul casei, cap de familie, ca cel mai 
mare băiat al meu. Tu trebuie să te răzbaŃi pentru casă. Unde nu ştii, mă întrebi pe mine, 
că eu te veghez mereu.” Ajung la Hârşova şi cobor în port. Descarc bucatele la şlep, iau 
banii pe ele şi trag căruŃa la un han, cu un restaurant mai acătării, să îmbuc ceva mai 
bun cu un pahar de vin. Plătesc şi ies afară în stradă, unde era mare forfotă de oameni, 
români, turci şi ceva tătari. Mă apropii de ei şi aud vorbindu-se că în restaurantul din 
colŃ a început bătaie mare între români, turci şi tătari. Am fugit întracolo, să văd dacă nu 
am şi eu vreun neam sau un om din comună. Oricum, mi-am zis, sunt români de-ai 
noştri, trebuie să ne ajutăm. De câte ori plecam de acasă, aveam cu mine o măciucă bună 
din lemn de corn, scurtă s-o pot mânui bine şi la înghesuială, două cuŃite la brâu, un 
pistol cu multe cartuşe. Intru şi nu cunosc pe nimeni. Lupta era încinsă bine şi eu mă 
reped drept în mijlocul cârciumii şi încep a da cu măciuca în stânga şi în dreapta, când 
cu ghionŃii în burtă şi în coaste. Pe care-l loveam, pica şi nu se mai scula. Turcii s-au 
înmulŃit, dar românii erau tot mai puŃini. Au dat bir cu fugiŃii şi eu m-am trezit singur, 
înconjurat de turci şi tătari şi cu măciuca ruptă. Atunci am scos pistolul de la brâu şi am 
început să trag în plin şi să zbier, că a intrat dracul in ei. S-au speriat şi au început a fugi. 
Am impuşcat şapte, la întâmplare. Am aflat mai târziu că au fost grav răniŃi, dar nici 
unul mortal. Pe turc şi pe turcoaică, stăpânii cârciumii, i-am luat de turul şalvarilor şi i-
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am aruncat în pivniŃă. Am tras cu pistolul în butoaiele cu vin şi am spart sticlele din 
vitrină. Am spart geamurile, am aruncat lampa cu gaz jos pe podea, unde a luat foc şi, 
direct la căruŃă, am încălecat pe roibul şi pe-aci Ńi-e drumul, în direcŃia BălŃii. După mine 
venea poliŃia română, că se instalase ordinea de mai mulŃi ani. Turcii au zis în urma 
mea: „Asta rumân deliu estem, bre!” şi Deliu mi-a rămas numele.  
        Aşa am luat drumul haiduciei. Lăsam acasă, în Saraiul meu, o avere frumoasă de la 
tata, mocanul Vlad Dan Munteanu: 90 hectare de pământ, o turmă de peste 500 de oi, 
câteva perechi de cai frumoşi, vaci, boi şi o târlă frumoasă în deal. Eram şapte fraŃi 
moştenitori: patru surori, Suzana, Anica, Maria şi Marina şi trei fraŃi, eu Bucur, Irimia şi 
Dumitru. Şi a trebuit să părăsesc vatra părintească. Ajuns pe Baltă, unde cunoşteam bine 
locurile, primul lucru pe care l-am făcut a fost să-mi recrutez oameni cunoscuŃi şi de 
încredere. I-am instruit şi am făcut rost de arme. Apoi am început să-i urmăresc pe turcii 
şi tătarii răi şi pe bogătanii care îşi băteau joc de cei nevoiaşi.”  
        Aş fi vrut să mai povestesc ceva, dar maiorul nostru a fost chemat de superiori, de 
unde a venit cu ordinul să asigurăm tot ariergarda armatei noastre în retragere spre 
Râmnicu Sărat. Aici am opus rezistenŃă vreo două săptămâni, după care ne-au organizat 
toată cavaleria în divizii în pregătirea marii bătălii de la Mărăşeşti. Aici l-am întâlnit pe 
fratele nostru cel mic, Dumitru, călăraş cu schimbul la 9 Cavalerie ConstanŃa. Şi el a ieşit 
din încercuire de la Turtucaia, odată cu mine, fără să ştim unul de altul. 
       Pe mine a început să mă supere respiraŃia, că mă prinsese năduful. Înaintea 
încercuirii de la Turtucaia, am fost trimis cu căruŃa după obuze. La întoarcere, greutatea 
fiind mare, s-a rupt o roată de la căruŃă în plin câmp. În miez de noapte, am plecat pe jos 
până la primul sat, la vreo 5 km distanŃă. Într-o curte am văzut două căruŃe. Am intrat, 
am demontat o roată şi am plecat cu ea la spinare. A început să plouă şi eu tot înainte. 
Năduşit rău, ud până la piele, am ajuns la căruŃă, am descărcat obuzele, să fie mai 
uşoară şi s-o pot ridica. Apoi am băgat roata, am încărcat obuzele la loc şi la regiment. 
Nu mi-am dat seama că atunci am răcit rău şi de atunci a apărut năduful. A intervenit 
maiorul şi m-au internat, dar a fost prea târziu. Năduful m-a strâns din ce în ce şi îl am 
şi azi, el o să mă bage în mormânt.  
        Povestea mea e mult mai lungă. Vreau numai să le spun nepoŃilor noştri câteva 
sfaturi româneşti. AveŃi grijă mare şi învăŃaŃi carte. IntraŃi în armată şi faceŃi-vă ofiŃeri şi 
învăŃaŃi a lupta contra duşmanilor care ne-ar călca hotarele. Să vă faceŃi avocaŃi, ingineri, 
să vă faceŃi profesori şi învăŃători. Să fiŃi voi inspectori şcolari, nu turcii care nu ştiu să 
vorbească româneşte cum trebuie. Ei vin în inspecŃie pe la şcolile noastre, fac observaŃii 
învăŃătorilor şi profesorilor şi spun şcolarilor că pârâului să-i zică derea, la Ńarna cu 
bucate să-i zică merea, la locurile noastre de pământ de pe Ńarnă să le zică tarlale, la 
priocile de cai să le zică herghelii şi altele de acest fel. Voi, nepoŃilor, să vorbiŃi limba 
noastră românească, moştenită din bătrâni.  
 

* 
 

Participarea lui Irimia Vlad Munteanu la Primul Război Mondial8 
 

        Am făcut armata la Regimentul 33 Infanterie ConstanŃa. La careul regimentului, 
colonelul ne-a spus că Batalionul 2 va merge pe front la bulgari, iar Batalionul I rămâne 

                                                           
8 Caiet 4, p. 59-69. 
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în cazarmă pentru apărarea litoralului Mării Negre. Din Batalionul 2 făceam şi eu parte 
şi cumnaŃii Buzoianu şi Grecu şi câŃiva veri primari de-ai noştri. 
        A doua zi am plecat în marş până la o gară în afara oraşului (Palas?), unde ne-au 
îmbarcat în tren şi ne-au dus direct la graniŃa cu bulgarii. A început războiul şi am 
luptat până la Turtucaia. După trei săptămâni de lupte, am fost încercuiŃi datorită 
comandanŃilor noştri, nepricepuŃi şi lipsiŃi de curaj. Ne veneau la ureche fel de fel de 
zvonuri, că ne vine în ajutor generalul Averescu, că ne face un pod de vase să trecem 
Dunărea, că ne vin în ajutor două divizii ruseşti de la Cernavodă, dar n-au sosit. Am 
aflat că se mai trecea trupă peste Dunăre, cu bărci, cu poduri, dar prea puŃină. 
        Şi a venit ziua hotărâtă, când neamŃul şi bulgarul ne-au atacat din toate părŃile. Noi 
ne apăram pe viaŃă şi pe moarte, cu morŃi şi răniŃi în jurul nostru. łipau răniŃii de mama 
focului cerând ajutoare medicale, dar nici un doftor nu venea. Lângă mine era cumnatul 
Buzoianu, care a căzut mort lângă mitralieră şi n-am avut timp să-l îngrop. Mai erau şi 
cumnatul Ion Grecu şi vărul Gheorghe Bogdan şi alŃi patru consăteni şi doi cojani din 
Gârliciu când căpitanul nostru a venit printre noi şi ne-a spus: „Măi băieti, suntem 
înconjuraŃi. De la Comandamentul român am primit ordin să ne predăm. Nu mai este 
nici o scăpare, decât peste Dunăre, care ştie să înoate şi cine poate ajunge până acolo. Eu 
vă sfătuiesc să plecaŃi pe unde ştiŃi, fiecare pe socoteala lui. Nu uitaŃi să luaŃi cu voi 
puştile, cartuşele şi grenadele şi, târâş, pe burtă, ascundeŃi-vă în câmp prin ierburi, prin 
râpi, până trece nenorocirea. Dacă ajungeŃi într-un sat, schimbaŃi hainele militare cu 
haine civile şi căutaŃi să reveniŃi la unităŃile voastre peste Dunăre, că aşa fac şi eu.  
        Eram cu toŃi şapte soldaŃi. Oamenii mă întrebau pe mine încotro s-o luăm. Am stat 
niŃel şi m-am gândit, ca omul, şi le-am zis: „După mine de-a buşilea prin ierburile astea 
mari.” Căutam Comandamentul armatei, unde aveam un prieten bun, pe sergentul 
Roşioru din Dobromiru, să-l întrebăm pe el, că trebuie să ştie mai multe. Făcusem o 
manevră militară la Dobromiru si am fost cantonat la tat-su acasă. Acolo ne-am 
cunoscut şi am rămas prieteni buni. Am ajuns la Comandament, când ce să vezi? Mutu’ 
la uşă! Nimeni. Îl văd pe sergentul Roşioru că apare în fuga mare: „Irimio, în zarva asta 
mare şi în învălmăşeală a fost uitat drapelul łarii. Trebuie salvat cu preŃul vieŃii. AuziŃi 
împuşcături, duşmanii se apropie. Eu înfăşor drapelul pe corp, trag cămaşa peste el şi o 
tulesc la Dunăre şi trec înot. Voi şapte, împreună cu ceilalti răzleŃi, luaŃi poziŃie pe 
deluşorul din faŃă şi trageŃi cu mitraliera şi cu puştile, să pot eu scăpa cu drapelul pe 
vâlcica asta.” 
        Noi am luat poziŃie şi am deschis focul. NeamŃul şi bulgarul trăgeau şi ei, în timp ce 
sergentul Roşioru a dispărut spre Dunăre. Am mai tras să-i Ńinem pe loc pe duşmani, 
dar ei ne-au atacat din flancuri şi i-au rănit pe mitraliori. Eu am strigat la băieŃi: “ÎncetaŃi 
tragerea, că drapelul a fost salvat. Să ne predăm, că suntem singuri.” Am ridicat 
capetele în sus în Ńeava puştilor şi ei n-au mai tras. Ne-am ridicat în picioare, cu mâinile 
sus şi ne-am predat. Bulgarii s-au apropiat de noi, uitându-se în jur, crezând că suntem 
o companie. Când au văzut că eram doar câŃiva, ne-au luat la bătaie: cu puştile, în cap, 
peste mâini, peste picioare, unde nimereau. După ce s-au săturat, unul a zis să ne 
omoare: cum să-i înfruntăm noi, o mână de oameni?  
        Spre norocul nostru, a apărut ofiŃerul neamŃ care, prin tălmaci, ne-a întrebat: „De ce 
aŃi mai tras când aveaŃi ordin să vă predaŃi?” Noi nu am răspuns. „SpuneŃi adevărul că 
nu păŃiŃi nimic, vă asigur.” Atunci eu m-am gândit că ce am făcut noi era o mândrie. 
„Am deschis focul să apărăm drapelul łării cu care a fugit un sergent.” „Care sergent, 
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cum îl cheamă, unde a fugit?” Îi arăt cu totul altă direcŃie. „De cât timp a fugit?” „Să tot 
fie două ore.” OfiŃerul a trimis imediat 10-15 bulgari în direcŃia arătată de mine. „Dacă-l 
prindeŃi, să-l aduceŃi la mine viu şi nevătămat.” Un bulgar s-a repezit la mine şi mi-a 
mai dat un pat de puşcă în piept. NeamŃul l-a oprit şi ne-a Ńinut pe toŃi grămadă până s-
au întors bulgarii cu mâna goală. OfiŃerul le-a vorbit ceva bulgarilor prin tălmaci, apoi 
le-a zis: „Îi vedeŃi pe aceşti soldaŃi? LuaŃi exemplu de la ei. Simpli soldaŃi, fără nici un 
grad, şi-au pus viaŃa în pericol pentru drapelul şi onoarea Ńării lor. Merită să fie 
respectaŃi şi să trăiască. Nimeni nu are voie să se atingă de ei.” A scos o hârtie, ne-a luat 
numele la fiecare şi ne-a trimis sub escortă la comandantul lagărului. Acesta, tot neamŃ, 
a citit hârtia apoi ne-a împărŃit în trei grupe mici. Pe mine şi pe vărul Gheorghe Bogdan 
ne-au lăsat în Bulgaria, pe Ion Grecu şi pe încă unul i-au trimis într-un lagăr din Turcia 
şi pe restul în Serbia. 
        În zile următoare au continuat să sosească mii de prizonieri. NemŃii căutau 
meseriaşi, printre care şi bucătari. Eu nu ştiam să fac decât mămăligă, dar am spus că 
sunt bucătar şi m-au trecut în rândul meseriaşilor. La popotă am învăŃat repede tot 
rostul bucătăriei. In lagăr erau câŃiva băieŃi din comuna noastră şi din satele din jur. Cu 
mulŃi mă cunoaşteam, că flăcăisem împreună. Pe unii i-a dat la încărcat şi descărcat 
vagoane pentru front. Lucrau zi şi noapte, fără odihnă. După ce terminau treaba în gară, 
veneau la bucătărie şi le dădeam câte o lingură-două de zeamă, să-şi poată duce zilele. 
Într-o noapte, m-au trezit din somn să le dau ceva de mâncare, că erau morŃi de foame. 
Au zis că au încărcat carne în vagoane, dar n-au putut să aducă nimic. „N-am avut 
cuŃit”, mi-au spus. La aşa răspuns, am sărit în sus de revoltă şi am Ńipat la ei: „Măi, 
proştii dracului! Voi muriŃi de foame cu pâinea în traistă de proşti ce sunteŃi. LegaŃi 
izmenele jos cu aŃă şi rupeŃi unul un rinichi, altul o inimă sau o bucată de ficat, altul o 
bucată de carne şi daŃi-le drumul pe lângă curea în jos. Sau legaŃi-le pe burtă cu cureaua, 
printre picioare. Iar de cuŃit, rupeŃi o bucată de tablă, daŃi-o niŃel pe o chiatră, că se 
ascute şi taie ca un cuŃit.” Aşa au făcut. Când încărcau carne, alimente, luau şi ei cât 
credeau, să nu se observe, şi veneau să mă caute. Aşa am salvat pe mulŃi prizonieri de la 
foame, de nu i-au prins balele si tifosul. Pe mine, dacă m-ar fi prins comandantul, mă 
păştea Tribunalul militar, cum am şi fost avertizat. 
        În lagărele bulgăreşti erau de acum multe mii de prizonieri români şi apăruse 
tifosul. Mureau zilnic câte cinci, şase şi zece. Care cum se îmbolnăvea mai rău, era 
imediat izolat şi, dacă nu mai putea fi salvat, era aruncat în groapa cu var înainte de a 
închide ochii, să nu se împrăştie microbii, ziceau doctorii. În lagărul nostru, unde se 
găseau cam trei mii de suflete, încă nu apăruse tifosul. Noi eram cu toŃii îngrijoraŃi să-l 
Ńinem la distanŃă. Comandantul lagărului, neamŃ, avea o coŃofană îmblânzită, pe care o 
chema Iacob (Jacob). Când o striga pe nume, venea la el, i se aşeza pe umăr, pe cap şi se 
juca cu el. Pasăre carnivoră, zbura pe câmp şi ciugulea din hoiturile neîngropate. Cînd 
se întorcea, bea apă numai din găleŃile prizonierilor. 
        De frică să nu ne îmbolnăvim, le-am propus băieŃilor să prindă coŃofana şi s-o 
omoare, cu grijă să nu-i vadă vreo santinelă bulgară. ToŃi au zis da, dar timpul trecea şi 
nici unul nu îndrăznea s-o facă. Văzând lipsa lor de curaj, am hotărât să iau asupra mea 
şi acest mare risc. Mergeam des în hala mare, după alimente, dar şi să o urmăresc pe 
coŃofana Jacob. A căzut repede în leasă, cînd am văzut-o ciupind dintr-un sac. Repede 
am pus mâna pe ea, i-am sucit gâtul şi zvâc cu ea jos, am trântit un sac peste ea. După 
vreo două ore, comandantul neamŃ a început să strige Iacob, Iacob, dar coŃofana nu 
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apărea de nicăieri. Atunci, neamŃul a strigat: „Irimii, Irimii! Iacob, Iacob!” Noi toŃi am 
început să alergăm prin magazii şi prin curtea lagărului şi nimic. Eu nu voiam să 
bănuiască neamŃul că ştiu unde e coŃofana. Odată îl aud: „Irimii, ia căutaŃi şi printre 
sacii cu alimente. Am început să răsturnăm sacii şi, deodată, foarte mirat, am scos 
coŃofana moartă şi i-am arătat-o neamŃului. El a luat-o din mâna mea, a mângiat-o 
zicând mereu: „Ia, ia, Irimii” şi mi-a dat-o s-o îngrop. Aşa am scăpat de Iacob, care putea 
să ne aducă tifosul în lagăr.  
        Am stat în lagărul bulgăresc până în 1918, când am fost eliberaŃi. Am venit în Sarai, 
la casa noastră dragă, pe care o ridicasem eu şi soŃia mea şi am găsit numai două ziduri, 
restul, grajdul, saivanul oilor, totul ars şi dărâmat. Am aflat că soŃia mea fugise în 
comuna Mihai Bravu, din judeŃul Brăila, de frica trădătorilor, łuŃuianu Ion primar şi 
łuŃuianu Irimia,9 ajutor de primar, care îi făceau mari mizerii. Se duceau zilnic la ea şi o 
chemau la corvezi, o puneau să plătească tot felul de taxe, îi luau ouăle de găină pe care 
le Ńinea pentru hrana copiilor. M-am dus şi eu la Mihai Bravu, unde am intrat, şi eu şi 
muierea, argaŃi la un boier. Într-o noapte au venit hoŃii, au spart magazia boierului şi au 
furat bucate, grâu, orz şi altele. De-abia scăpat din prizonierat, am fost arestat de 
jandarmi, că nu am păzit averea boierului. A treia zi, hoŃii au fost prinşi şi mie mi-au dat 
drumul. 
        La câteva săptămâni mi-a venit ordin de concentrare şi m-au trimis pe frontul din 
Transilvania, unde am fost repartizat la Grupul de comandă al generalului Mărdărescu. 
Am ocupat Budapesta prin luna lui Cuptor. Din simpatia pe care o avea pentru mine, 
după ce-i povestisem cum am apărat drapelul la Turtucaia şi cum m-am comportat în 
prizonierat, într-o zi m-a chemat în cabinetul lui şi mi-a spus: „Muntene, pentru 
purtările tale din Dobrogea şi până la Budapesta, eu îti dau ordinul de lăsare la vatră, cu 
foaie de drum pentru tren şi o uniformă nouă. Eu i-am mulŃumit şi m-am întors la Mihai 
Bravu, unde am muncit trei ani, să fac bani pentru un car cu boi.  
        Intors acasă, prima grijă a tatei a fost să-l pedepsească pe trădătorul Irimia 
łuŃuianu, ajutorul de primar. Umbla pe urmele lui şi, într-o noapte, cineva l-a otâncit la 
mir şi, în câteva săptămâni a murit. Lumea din sat a răsuflat uşurată de bucurie.  Cât 
timp a mai trăit tata, n-a spus nimănui, nici mamei, că el şi unchiul NiŃă Bogdan l-au 
pedepsit pe Irimia łuŃuianu. Unchiul NiŃă ne-a povestit întâmplarea mult mai târziu. Să 
se ştie că în timpul ocupării satului din 1916-1918, Irimia łuŃuianu a fost coada de topor 
a inamicului. 
 

Baba Paraschiva Grecu, născută Flaut în anul 1863,  
bunica dinspre mamă a lui Nicu Irimia Munteanu10 

 

        Reiau povestirea babei Paraschiva începută în Cap. II, cu evocarea unei 
întâmplări păstoreşti din timpuri de demult. 
 

        Înainte vreme, fetele nu erau coconoase ca acum11, cînd nu mai vor să meargă cu 
oile, nici la plug. Ca să găsim iarbă bună şi multă, să le fie bine la oi şi să nu rămână 

                                                           
9 Aici memoria lui Nicu Irimia Munteanu îi joacă o festă. Primar în sat era atunci Ion Z. Ionescu, iar 
personajul blamat se numea Alexe Ţuţuianu. (Vezi Cap. II, p. 40.) 
10 Caiet 4, p. 70-81. 
11 În anul 1928. 
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sterpe, după Sfântul Dumitru, tata punea tărhatul pe măgar cu de-ale gurii şi tot ce 
trebuia şi plecam cu cârdul de oi spre miazăzi. Mă lua şi pe mine să-l ajut la păzit oile şi 
să-i fac mămăligă. Luam opincile în picioare, cojocul ăl mare şi sarica, să am cu ce mă 
înveli pe frigul nopŃii şi plecam. Într-o iarnă ne-a apucat un vifor mare pe o văgăună în 
apropiere de Băltăgeşti. Înspre ziuă, tata a strigat la mine: „Scoală, fata tatii, să aprindem 
focul, să facem mămăligă, să mâncăm, să dăm şi la câini şi s-o luăm către casă, că s-a 
înteŃit viforul rău de tot. Când să mâncăm, ne pomenim cu o haită de dihănii, vreo 10-12 
grămadă peste noi, gata-gata să-i scăpăm în oi. Aveam atunci nişte câini tare bărbaŃi, 
care au ieşit înaintea lupilor şi s-au pus proptă în faŃa lor. Doi dintre ei s-au întors la 
cârd şi au început să le dea roată oilor, să nu mai apară dihănii şi din cealaltă parte, că 
aşa au obiceiul. Tata a luat repede  puşca şi a dat să tragă un foc, dar iarba puştii era udă 
şi nu a luat foc. Noi dădeam mereu gură câinilor, pentru îmbărbătare, să Ńinem dihăniile 
la distanŃă. Tata a schimbat iarba la cartuşe şi a tras câteva bubuituri şi dihăniile au 
dispărut în câmp.  
        Când să plecăm, a început vijelia, cu vârteje de zăpadă, că ne lua pe sus. Ca să 
venim spre casă, trebuia să mergem cu crivăŃul în faŃă. Oilor nu le place aşa ceva şi s-au 
întors cu spatele în vânt şi vijelia ne-a dus, fără să vrem, până în satul Băltăgeşti. Un sat 
numai de rumâni neaoşi, unde un moş, român bun, omenos, ne-a dat nutreŃ pentru oi şi 
tot ce ne-a trebuit. Tata a scos galbeni de la chimir şi i-a plătit moşului pentru tot. Am 
mas în Băltăgeşti vreo 5-6 zile, până s-a ostoit bine viforul şi vremea s-a mai înmuiat şi, 
într-o dimineaŃă, am plecat la drum cu cârdul de oi. Spre seară am ajuns în Sarai. Mama 
a ştiut tot timpul despre noi, că tata a plătit un om, care a venit pe jos la noi acasă de i-a 
adus mamei veşti. 
 

* 
 

Nicu Irimia Munteanu despre el însuşi12 
 
        M-am născut la 27 octombrie 1920 în comuna Mihai Bravu, unde părinŃii se 
refugiaseră. La botez am primit numele de Nicu şi sunt fiul lui Irimia Vlad Munteanu şi 
al Mariei din Saraiu. Am fost 10 copii.  
        În 1918 mama s-a întors la vatra strămoşească, dar a găsit-o dărâmată şi tot satul 
ars. Tata căzuse prizonier la Turtucaia şi, când s-a întors în sat, văzând că nu are unde 
sta, şi-a luat cei trei copii, că două fete îi muriseră în refugiu, şi a trecut Dunărea la 
Mihai Bravu. A găsit un bordei şi a muncit la boier. Acolo ne-am născut eu şi sora mea 
Sofia. Tata a muncit până a adunat bani de şi-a luat căruŃă, doi boi şi plug. După aceea, 
ne-a luat pe toŃi şi a venit la Saraiu, unde se aflau celelalte neamuri ale noastre. 
        Azi 27 octombrie 1971, e ziua mea de naştere, am împlinit 51 de ani. Nu spun la 
nimeni, nu invit pe nimeni, că posibilităŃile mele financiare nu-mi permit. Vin de la 
servici la ora 17, în casă e frig, cobor în pivniŃă după lemne şi cărbuni şi fac focul în 
sobă. Când se mai încălzeşte casa, fac o cafea, mă aşez la masă şi încep să-mi aduc 
aminte de ai mei de acasă, de fraŃi, de surori, de copilăria mea, de cei mai frumoşi ani 
din viaŃă.  
        Îmi aduc aminte de dealurile şi văile, văgăunile şi movilele pe unde am păzit boii şi 
oile, de păŃaniile şi boroboaŃele făcute, de şarpele la strachina cu lapte, cu tata la moara 
lui Bercu, la prune la ŃaŃa Maria lui Bâzu, la pepeni la moş Cozma din Musluiu, la 
                                                           
12 Caiet 4, p. 82-84. 
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pepeni la moş Roadefier, lupul la oi la movilele Hârşovei13. Mi-e dor de storiştea de 
cocori şi de gâşte sălbatice de la Movila lui Oprea, de broaştele cu găvan, de câinii mei 
prieteni nedespărŃiŃi. Lupică, cel de a prins  în gură băŃul cu care mă bătea tata şi a fugit 
cu el. Nu-i dădea voie nici mamei să mă bată cu nuiaua. Câinii mei care au alergat în 
câmp şi au salvat nişte viŃei din gura lupilor. Într-o noapte din iarna lui 1929, pe un ger 
năprasnic, lupii au atacat un om. El a Ńipat şi Lupică, Lupoaica, Corbea, Bucălău şi Bălan 
au auzit şi au alergat pe câmp şi l-au scăpat de la moarte, iar trei din ei l-au însoŃit până 
în sat. Era un moldovean care venise în Dobrogea după porumb. 
        Mi-e dor de băieŃii cu care am învăŃat carte, de fetele de la horă, de satul în care am 
copilărit şi flăcăit. Ce păcat că tata a murit în 1933, pe când eu aveam 13 ani. Atunci mi-
am ratat viitorul, În loc să să merg la liceul militar, mama m-a convins să rămân acasă. 
Am muncit la stăpân, să întreŃin familia, mama, trei surori şi un frate. 
         

        Un destin tragic. Nicu Irimia Munteanu a fost un copil precoce. De la şapte 
ani mergea cu flăcăii la colindat şi mulŃi ani a fost şef de ceată de colindători. 
Avea o memorie ieşită din comun, ştia toate colindele auzite de la cei mari. Pe 
multe le-a transcris după mai bine de 50 de ani, pe majoritatea le-am copiat şi 
noi aici. Mai târziu a cumpărat cărŃi şi a frecventat biblioteci. Iubitor al 
tradiŃiilor şi patriot până la exaltare, a umblat prin satele dobrogene şi prin cele 
din stânga Dunării să adune folclor şi datini, constatând asemănări şi identităŃi. 
A fost un autodidact şi a lucrat nesistematic, dar a pus multă râvnă în cercetările 
lui. A trimis manuscrise în diverse locuri, dar nu a primit niciodată răspuns de 
nicăieri. Aşa s-au pierdut multe din evocările lui: amintiri din copilărie, amintiri 
de pe Frontul de Est şi de Vest, despre istoria satului şi altele. Singur s-a 
caracterizat drept un român cu mintea lărgită, scriitor şi memorialist, niciodată 
publicat. A fost un Badea CârŃan al nostru, demn de pomenire. 
        Nicu Irimia Munteanu a lăsat mai multe variante de testament. În toate a 
scris că vrea să fie înmormântat în cimitirul din “marea comună Saraiu”, 
aproape de vatra strămoşească. Şi să aibă cruce din piatră, că lemnul putrezeşte. 
Ce păcat, a murit în garsoniera lui din Bucureşti, singur şi neştiut de nimeni. 
Trag nădejde că, pentru a fi scos la lumină câteva din multele caiete lăsate de el, 
ne va ierta neîndeplinirea ultimei sale dorinŃe. 

                                                           
13 Acestea sunt şi titlurile unor povestiri din copilărie, care s-au pierdut din păcate. 
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SUMMARY 
 
 

        Saraiu and Dulgheru villages, located in the north-west of Constanta 
County, 8 km distance from each other, shared a common fate. They were both 
founded and inhabited for a long time by a Turkish-Tartar Muslim population, 
while Dobrogea was part of the “Turkish Country”. Their existence was 
certified at very close dates. First Dulgheru, spoken of by an English traveller in 
the year 1652, then Saraiu mentioned in the year 1657 by the Turkish scholar 
traveller Evlya Celebi. They were colonised by Romanians starting with the 
middle of the 19th century, but mainly after 1880. The colonists were at first 
Transylvanian shepherds1, attracted here by the vast fields of grass and the 
warm climate. Nevertheless, the inhabitants from the neighbour villages also 
came to these places, as well as from the left shore of the Danube River, 
becoming owners of lands located in scarcely populated areas. Their activity 
was divided between agriculture, as much as the dry climate allowed it, and 
small and large-sized stock raising.    
        Short after the Independence War until 1898, and then again starting from 
1968 until today, the two villages have been part of the same commune, 
together with the belonging villages, Balgiu/Albina, Carapelit/Stejaru and, for 
short periods of time, Câşla/Bălăceanu/MioriŃa. Until 1916, when our country 
entered World War I, our villages had gone through a flowerishing economical 
development period. Their population grew rapidly, the people, equally 
wealthy, worked in harmony altogether, they trusted in God, they built 
beautiful homes and brought up many children, confident about their future. 
        The first worldwide conflagration led to the destruction of our villages and 
the scattering of our people to the four corners of the earth. Starting with 1919, 
the people returned from their wandering and, with so much effort, rebuilt their 
homes and resumed the lives they had led before the War. Some did better, 
bought land and sheep and became wealthy, others were forced to work for 
those luckier than them. The ferment of the political life in the country made its 
presence felt here as well, the inhabitants kept becoming party members (the 
Liberals’ and Peasant’s Parties etc.). Yet from an economic perspective, our 
villages have never reached the level before the Great War. 
        Unfortunately after not long, another Great War came, which, although 
without military operations in our area, led to the deterioration of the living 
standard due to the efforts and sacrifices it requested from the inhabitants. 
Misfortunes occurred repeatedly, the war being followed by the sovietisation of 
the political regime in our country and moreover by the Great Drought of 1946-
1947. People were equally poor. We cannot say that the inhabitants of our 

                                                           
1
 Mocani. 
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villages did not endure all the hardships of life, but they reached the limit of 
patience while life in villages became less attractive. Since socialism led to the 
opening of big industrial yards, the villagers felt attracted to the city in all its 
meanings: scheduled working hours and secure earnings, concrete instead of 
mud and easy access to schools for their sons.  
        This is how Albina village officially disappeared in 1977, even though its 
depopulation had already started back in the 1960’s. Its neighbouring village, 
Stejaru, seemed to share a similar fate. Today Stejaru village is inhabited only by 
three families of sheep breeders hailing from Sibiu and a monastery of nuns. 
Meanwhile, the population of Saraiu commune shows a continuously 
decreasing trend. It would be useless to weep over spilt milk. Many others are 
in the same situation as ours. But it is high time and there are signs that 
agriculture would come forth as it will be supported by funds and modern 
solutions which will make country life more attractive and even enviable. There 
is room for services, such as tourist guesthouses, enhancement of the local 
traditions and others. Will there be a time when a square meter of land in the 
village will be more expensive than one in the city, when city inhabitants will 
pay to breathe the air in the countryside? There is room for hope.  
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