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REZUMAT. Tradiţiile şi obiceiurile – variate şi numeroase – ale tătarilor din Dobrogea, „inclusiv practicile 
folclorice, literar-muzicale ale tătarilor şi turcilor din ţara noastră, sunt identice cu practicile tradiţionale ale 
popoarelor turcice, dar multe nu au nicio bază religioasă, iar altele sunt preluate de la creştini sau originea lor 
se pierde în negura veacurilor” 1. Nunta reprezintă în fapt un act social, menit să asigure continuitatea speciei 
şi progresul social. Ceremoniile de căsătorie conţin şi la tătarii dobrogeni rituri de protecţie şi de fecundare, 
acestea fiind pozitive sau negative (tabuuri), directe sau indirecte. 

Cuvinte cheie: tătarii din Dobrogea, practici tradiţionale, ceremoniile de căsătorie. 

ABSTRACT. Traditions and customs – varied and many – of the Tatars in Dobrogea, „including folk practices, 
literary and musical of the Tatars and Turks in our country are the same as traditional practices of the Turkic 
peoples, but many have no religious basis, while others are taken from Christians and their origin is lost in the 
mists of the ages” 1. Wedding is in fact a social act, designed to ensure continuity of species and social 
progress. Marriage ceremonies of the Tatars in Dobrogea contain protection and fertilization rites, positive or 
negative (taboos), direct or indirect. 

Keywords: Tatars in Dobrogea, traditional practices, marriage ceremonies. 

În secolul1al XIII-lea şi prima jumătate a secolului 
al XIV-lea, teritoriile româneşti aflate la stânga şi la 
dreapta Dunării nu au fost ocolite de atacurile 
necruţătoare ale mongolilor aflaţi sub dominaţia 
politică a tătarilor. Mongolii, conduşi de Genghis 
Han (1206-1229), îşi propun o campanie de proporţii 
nemaiîntâlnite, obiectivul fiind cucerirea întregii lumi 
europene. „Rapida extensie a puterii mongole, menţi-
nută printr-un sistem administrativ centralizat, a 
facilitat totodată, punerea în contact direct şi rapid a 
Europei cu Oceanul Pacific. Din cele mai îndepărtate 
colţuri sud-estice asiatice ale imperiului mongol, 
drumurile caravanelor se prelungeau până la porţile 
orientale ale Europei. O uriaşă conexiune, un comerţ 
fabulos atingea Marea Neagră, devenită acum, placa 
turnantă a traficului internaţional la sfârşitul Evului 
Mediu.”2 La sfârşitul secolului al XVI-lea, călătorii 
care au trecut prin zona Dobrogei au consemnat în 
unanimitate că populaţia majoritară era cea turco-
tătară, primii aşezaţi în zonele de pădure (Babadag) 
şi de litoral al Mării Negre, iar ceilalţi în zonele de 
                                                 

1 Nuredin Ibram, „Comunitatea musulmană din Dobrogea”, 
Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2011, p. 140. 

2  Olimpiu, Manuel Glodarenco, „Repere geopolitice la 
Dunărea de jos la început de Ev Mediu”, în volumul Dobrogea – 
model de convieţuire multietnică şi multiculturală, coordonator 
V. Coman Ed. Muntenia, Constanţa, 2008, p. 35. 

stepă – câmpia întinsă ce se arată călătorului după ce 
trece de Medgidia. Populaţia turco-tătară era formată 
în mare parte din militari care treptat au devenit 
sedentari, deci agricultori. Populaţia românească 
ocupa zonele apropiate Dunării. 

În perioada secolelor XV-XIX elementul cel mai 
numeros care a populat Dobrogea a fost cel musul-
man tătaro-turc, imprimându-i acestei zone un caracter 
aparte în devenirea ei, lăsând în urmă un număr 
mare de numiri topice cu caracter turanic. După 
războiul Crimeei (1853-1856 – considerat unul de 
epurare etnică şi abuzuri) tătarii formau majoritatea 
relativă a populaţiei din Dobrogea. Majoritatea 
localităţilor dobrogene au fost întemeiate de tătarii şi 
turcii majoritari până în anul 1877. 

Odată cu sosirea tătarilor în Dobrogea, de-a 
lungul secolului al XVII-lea, creşte şi numărul 
credincioşilor musulmani în regiune. Primii tătari 
proveneau din zona Akerman - Cetatea Albă. Înce-
pând cu anii 1853-1854, emigrează în masă tătarii 
din Crimeea, aşezându-se în Sudul şi Nordul 
Dobrogei. „Prin numărul lor, dar şi prin faptul că în 
zona de baştină erau mai bine organizaţi, tătarii 
crimeeni introduc în Dobrogea formele lor de 
organizare. În fiecare sat s-a construit o geamie, iar 
în oraşe precum Măcin, Sulina, Mangalia, Isaccea, 
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Medgidia şi Constanţa, s-au înfiinţat Tribunalele 
Mahomedane (religioase).”3 

Ne vom opri cu studiul asupra etnicilor tătari, 
tema comunicării ştiinţifice referindu-se la repertoriul 
tradiţional de nuntă al tătarilor. În Dobrogea secolului 
al XIX-lea aceştia se îndeletniceau cu păstoritul şi 
ocazional cu agricultura. Tătarii locuiau în sate 
compuse din colibe sau case mici, înalte de 2-3 metri, 
construite din paiantă. Acoperişurile erau din stuf, 
pământ şi mai rar ţiglă. Hrana de bază se constituia 
din produsele naturale din carne de oaie, vită şi 
pasăre, legume şi fructe. Nu consumau alcool, fiind 
foarte cumpătaţi în totul. În prezent hrana este mult 
mai diversificată, produsele de bază fiind procurate 
din comerţ. 

Credincioşii tătari respectă cu stricteţe îndemnul 
credinţei islamice la supunere, evlavie faţă de voinţa 
lui Allah, o existenţă în pace şi toleranţă faţă de 
seamăn. 

Tradiţiile şi obiceiurile – variate şi numeroase ale 
tătarilor din Dobrogea „inclusiv practicile folclorice, 
literar-muzicale, sunt identice cu practicile tradiţionale 
ale popoarelor turcice, dar multe nu au nicio bază 
religioasă, iar altele sunt preluate de la creştini sau 
originea lor se pierde în negura veacurilor.”4 

În comunităţile de tip patriarhal, aşa cum este şi 
cea a tătarilor, familia reprezintă singura formă de 
organizare socială. 

Nunta reprezintă în fapt un act social, menit să 
asigure continuitatea speciei şi progresul social. În 
orice comunitate nunta este sărbătoarea care conferă 
importanţa socială şi generală actului de unire a doi 
indivizi. 

În comunităţile tătăreşti din Dobrogea, la nuntă 
participă toţi locuitorii, fie că sunt invitaţi sau simpli 
spectatori. Pentru comunitatea tătară, nunta este 
asemenea unei piese de teatru. Ea se realizează prin 
participare şi emoţie colectivă, iar participanţii îşi 
cunosc foarte bine rolurile. Principalele roluri sunt 
deţinute de mire şi mireasă. La aceste ceremonii 
distracţia şi veselia sunt la ele acasă, iar fiecare 
participant ajută la buna desfăşurare a lucrurilor, 
după cum s-a stabilit din timp. 

Atât la turcii din Dobrogea, cât şi la tătarii din 
această regiune, există un obicei foarte strict care 
interzice căsătoria dintre un băiat şi o fată dacă 
aceştia sunt rude după tată până la al şaptelea grad 
sau rude după mamă până la al treilea grad. 

Căsătoria avea o importanţă economică, familia 
tinerei fiind interesată de negocierile de natură 
economică ce se impun în astfel de momente. De 
                                                 

3  L. Stancu, „Mărturii documentare din arhiva CNSAS 
privind comunitatea turco-tătară din Dobrogea”, în volumul 
Dobrogea – model de convieţuire multietnică şi multiculturală, 
coordonator V. Coman, Ed. Muntenia, Constanţa, 2008, p. 357. 

4  Nuredin Ibram, Comunitatea musulmană din Dobrogea, 
Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2011, p. 140. 

aici provine împărţirea de bijuterii, de haine, sau 
plata pentru obţinerea liberei treceri în curtea casei 
logodnicei, în camera în care se află logodnica, 
părăsirea satului de origine al miresei în drumul ei 
către casa noii familii. 

Dintre riturile de separare pe care le regăsim în 
practica etnicilor tătari, amintesc: kîna gecesi - seara 
henei, bărbieritul, împărţirea între prieteni a unor 
mici cadouri etc. 

De la informatorii mei am aflat că „pe vremuri, în 
urmă cu 50-60 de ani, tinerii tătari se căsătoreau fără 
să se cunoască în prealabil. Părinţii erau cei care 
stabileau cine anume ar fi potrivit pentru fata sau 
băiatul lor. Despre viitoarea soţie sau viitorul soţ se 
puteau solicita informaţii rudelor, vecinilor, oricui 
putea oferii informaţii veridice, iar calităţile celor 
vizaţi atârnau greu în alegerea lor ca viitori parteneri. 
Bineînţeles, au existat şi tineri care nu se mulţumeau 
cu alegerea părinţilor, mai ales dacă iubeau deja o 
fată. Ei decideau să fure fata sau stabileau împreună 
să fugă de acasă. 

Dacă tinerii alegeau să se căsătorească cu perechea 
stabilită de părinţi, se fixa de către rudele băiatului – 
numai bărbaţi – o seară în care veneau la casa fetei 
să o peţească. Unul dintre bărbaţii aleşi să participe 
la peţit era numit vekil baba – părintele spiritual al 
tinerilor. În zilele noastre familia băiatului vine să 
peţească fata şi să stabilească detaliile legate de 
căsătorie. Dacă familiile erau de acord cu căsătoria 
se stabilea data logodnei religioase – nîşan. 

O bătrână era desemnată de membrii celor două 
familii să meargă din poartă în poartă, la casele 
tuturor tătarilor şi să anunţe că sunt invitaţi la nuntă – 
gemat. Dacă existau rude în alte sate sau localităţi 
mai îndepărtate, ce trebuiau invitate la nuntă, se 
deplasa personal unul dintre membrii familiilor im-
plicate în nuntă ca să îi invite. Pentru cei aflaţi la 
mare depărtare se mergea la oficiul poştal şi se 
expedia o telegramă în care se anunţa evenimentul şi 
faptul că erau invitaţi la acest eveniment. 

Din momentul în care logodna era stabilită, ambele 
familii se implicau în conceperea unor boccele cu 
cadouri – bokşa. Familia băiatului aducea o bokşa în 
care se puneau bani (o sumă modică) ce simbolizau 
plata ca semn de apreciere şi mulţumire pentru 
mama fetei, care o hrănise la sân şi o crescuse, o 
învăţase să fie harnică, supusă, cuminte şi care era 
direct răspunzătoare de frumuseţea fetei. În a doua 
bokşa familia băiatului punea cadouri pentru viitoarea 
mireasă, iar în a treia, cafea, zahăr şi dulciuri ce se 
făceau în casă cu acest prilej - katlama, kurabie. 
Aceste dulciuri erau oferite ulterior musafirilor ce 
veneau acasă la viitoarea mireasă, să vizioneze cado-
urile primite de aceasta. O credinţă populară spunea că 
dacă o persoană nu reuşise să se căsătorească, era 
benefic să mănânce din dulciurile din bokşa pentru 
că astfel îşi sporea şansele de a-şi găsi perechea. De 
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multe ori, cei invitaţi la vizionarea zestrei, de obicei 
bătrânele, plecau acasă cu dulciuri pentru rudele lor 
celibatare. 

După logodnă, înainte de nunta propriu-zisă, 
zestrea miresei era dusă la casa mirelui, într-o odaie 
special amenajată pentru acest eveniment. Pentru că 
în mare parte zestrea era lucrată de mâinile fetei, 
demonstrând priceperea, măiestria şi bunul gust al 
acesteia, toate articolele erau aşezate pe frânghii, pe 
pereţi, expuse toate la loc vizibil, aşteptând de data 
acesta aprobarea şi laudele rudelor şi vecinilor 
băiatului. 

Întreaga desfăşurare a ceremonialului nupţial 
ţinea 4-5 zile – de miercuri până duminică. Miercuri, 
la casa miresei, soseau femeile care găteau la nuntă 
şi rudele care îndeplineau diferite treburi ce ţineau 
de buna desfăşurare a evenimentului. Se râşnea cafeaua 
şi se făcea kawe toy. Erau stabilite în comun sarcinile şi 
erau desemnate persoanele care răspundeau cu buna 
îndeplinire a acestora. 

Joi se făcea plăcinta cu foi şi carne tocată – toy 
kobetisă pentru musafiri. Tot acum se pregăteau 
dulciurile – baclavale, sarailii, se făcea compotul, 
iar bărbaţii sacrificau animale mari – oaie, vacă – 
pentru prepararea diferitelor feluri de mâncare. Cu 
toţii sunt serviţi cu plăcintă deoarece nu se face nicio 
treabă cu stomacul gol. Se interpretează cu acest 
prilej diferite cântece cu caracter distractiv sau 
cântece triste. 

Tot joi începeau să sosească musafirii care erau 
cazaţi la mireasă sau la mire acasă, sau la vecinii 
acestora, demonstrându-se astfel implicarea tuturor 
membrilor comunităţii în buna desfăşurare a acestui 
eveniment foarte important pentru comunitate. 

Vineri, după slujba religioasă, în prezenţa imamului, 
avea loc cununia religioasă – nikâh. Din partea 
viitorului ginere luau parte rudele, numai bărbaţi – 
kudalar, cu toţii citind versete din Coran. După 
rugăciuni femeile cântau şi dansau până seara – 
apaqailar – când începea petrecerea pentru tineret. 

Dacă viitorii miri erau din sate diferite se organiza o 
seară pentru tineret acasă la fiecare dintre cei doi. 
Băiatul venea cu un grup de prieteni la fată acasă 
unde stătea aproximativ o oră după care pleca la el 
acasă unde urma să petreacă alături de invitaţii lui. 

La kîna toy, sau seara în care în palmele viitoarei 
mirese şi ale prietenelor acesteia se punea o pastă 
obţinută din frunze de hina în amestec cu foi de 
ceapă participau tinerii. Bătrânii consideră că kîna 
are proprietăţi de curăţare fizică şi spirituală înainte 
de seara căsătoriei propriu-zise. Cu acest prilej se 
executau cântece triste, amintind de despărţirea 
viitoarei mirese de mama sa, de cei dragi, de casa 
părintească. 

Sâmbătă dimineaţa mireasa, gătită de prietene şi 
rude femei, aşteaptă sosirea ginerelui. Rochia de 
mireasă era albă, lucrată la croitoreasă, iar coroniţa 

de pe cap era cumpărată sau lucrată în atelierele de 
specialitate, la comandă, după preferinţele viitoarei 
mirese. Invitaţii de la casa miresei erau serviţi cu 
dulciuri, cafea, compot şi dansau pe muzică de dans 
specifică tătarilor dobrogeni. Pe la prânz sosea şi 
mirele cu naşii. Mirele era îmbrăcat în costum de 
stofă, închis la culoare, cu cămaşă albă şi cu cravată. 
Când mirele bătea la uşă, anunţând că doreşte să-şi 
ia mireasa acasă, prietenele acesteia ţineau uşa şi 
cereau bani ca să-i permită accesul în casă. Se 
făceau diverse glume şi până la urmă, în veselia 
generală a nuntaşilor, mirele, după ce plătea o sumă 
modică, intra în casă. Împreună cu mireasa, toţi 
nuntaşii erau poftiţi la masă de către familia miresei. 
După masă rudele mai apropiate mirilor dansau pe 
melodii specifice repertoriului tătarilor dobrogeni. 

La plecare, mirele şi mireasa erau opriţi de tinerii 
din sat care blocau drumul cu o găleată cu apă, 
cerând de data aceasta plată mirelui toprak bastă - 
plata pământului. Această plată simbolizează grija 
pe care au avut-o băieţii pentru această fată care 
acum le este luată şi dusă în alt sat. Abia după ce îşi 
primeau şi ei banii mirele putea să plece împreună 
cu mireasa acasă la el. 

Pe drum, prietenii mirelui opreau şi ei alaiul cerând 
de data aceasta miresei ca plată tokâz (dokuz – cifra 
nouă în limba turcă), ce constă în nouă articole de 
îmbrăcăminte – batiste, ciorapi, cămăşi, prosoape, 
eşarfe etc. aşezate pe un ştergar pe care băieţii şi-l 
puneau pe umeri pe rând şi îl dansau în mijlocul 
drumului. 

Ajunşi la casa mirelui, nuntaşii erau aşteptaţi cu 
preparate culinare specifice: ciorbă cu carne tocată şi 
orzişor, fasole scăzută cu carne (oaie sau vită – în 
prezent se prepară şi cu carne de pui), sarmale în foi 
de viţă cu iaurt sau sarmale în foi de varză, orez cu 
cuscus – orez cu lapte sau griş cu lapte cu stafide şi 
scorţişoară, baclavale, sarailii. Se bea compot. La 
băiat acasă erau primiţi cu rugăciuni din Coran iar 
apoi se trecea la dans. 

În zilele noastre familia băiatului vine să peţească 
fata şi să stabilească detaliile legate de căsătorie. 
Dacă familiile erau de acord cu căsătoria se stabilea 
data logodnei religioase – nîşan. Nunta debutează 
acum joi seara, la sarmale cu participarea exclusivă 
a femeilor care sosesc în grupuri. Ele aduc daruri ce 
constau în bani înfăşuraţi în prosoape. 

Vineri, la casa viitorului mire, de la 12 la 18 are 
loc o adunare - cemat care începe cu o rugăciune - 
meult. La această rugăciune participă bărbaţii şi 
imamul. „Astăzi, numai dacă sunt cununaţi civil, 
imamii oficiază în prezenţa reprezentanţilor tinerei şi 
a tânărului, consiliaţi de martori spirituali (vekil 
anne şi vekil baba) căsătoria religioasă.”5 
                                                 

5 Nuredin Ibram, Comunitatea musulmană din Dobrogea, 
Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2011, p. 141 
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Şi tineretul este invitat vineri de dimineaţă până 
spre miezul nopţii la casa viitoarei mirese. Alături de 
ei participă viitorul cuplu, naşii, rudele şi prieteni. 

După rugăciune femeile trec la dans, prilej cu 
care se dansează muzică orientală. Nunta începe cu 
cântecul Mîna selam Alekîm – A venit la voi! 

Sâmbătă dimineaţa, la casa mirelui are loc 
bărbieritul mirelui. Acest obicei este îndeplinit de 
prietenii mirelui. Nu există un repertoriu de cântece 
specific acestui ritual dar se interpretează cântecele 
preferate ale mirelui. După aceea se pleacă la naşi 
(în prezent naşii pot fi musulmani sau creştini, 
prieteni ai viitoarei mirese şi ai viitorului mire) iar 
apoi cu toţii pleacă la mireasă acasă. Are loc cununia 
civilă după care cu toţii se duc la ginere. Aici dansul 
este deschis de naşi şi de viitorii miri (dans de patru), 
iar apoi dansează doar viitoarea pereche (2), obiceiul 
numindu-se Şappaz sau Yaşa. Acum li se oferă 
viitorilor miri cadouri ce constau din aur: brăţări, 
lănţişoare, monezi şi bineînţeles se oferă şi bani. 
După acest moment este invitată toată lumea la dans. 
Nunta se desfăşoară ca la români, iar dacă naşa este 
româncă, la miezul nopţii face legătoarea miresei. 

Duminică dimineaţă are loc o petrecere la casa 
ginerelui, unde, după modelul nunţilor româneşti, se 
serveşte ciorba de potroace sau ciorbă de burtă. Cu 
acest prilej cei invitaţi fac glume pe seama priceperii 
tinerei neveste la pregătirea mâncării, la spălatul 
vaselor etc. 

Rezistenţa la cultura dominatoare (dacoromână) a 
făcut ca întreaga colectivitate tătară să participe la 
procesul de identificare culturală. Repertoriul de 
cântece şi jocuri s-a adaptat la condiţiile socio-
economice, constituindu-se într-un element extrem 
de important în ceea ce priveşte identitatea comuni-
tară. Forţa şi tăria acestui repertoriu au determinat 
păstrarea identităţii etnice, indiferent de opresiunea 
şi deznaţionalizarea la care au fost supuşi de-a lungul 
timpului tătarii dobrogeni. Repertoriul de nuntă al 
comunităţii cuprinde astăzi cântece şi dansuri care 
nu au nicio bază religioasă, sau sunt preluate de la 
creştini. Alţi factori care au determinat acceptarea 
unor cântece propriu-zise, în ritualul nupţial au fost 
lipsa de creaţii noi şi lipsa performerilor la instru-
mentele considerate tradiţionale: daulul şi zurnaua. 

Ca o dovadă în plus a existenţei unui repertoriu 
tătăresc consolidat, cunoscut şi transmis de toţi mem-
brii comunităţii, indiferent de vârstă, sunt cântecele 
culese de mine şi supuse cercetării ştiinţifice. Vă 
prezint din repertoriul de nuntă al tătarilor dobrogeni 
cântecele „Ay, ay anay” – „Vai, vai mamă” şi „Caşlîk”. 

Primul este un cântec trist, ce exprimă tragismul 
despărţirii mamei de copilul ei. Cântecul face parte 
din fondul vechi de cântece al creaţiei populare a 
tătarilor din Dobrogea. Textul poetic exprimă durerea 
unei mame căreia îi pleacă băiatul la armată. Este de 
fapt un vals. Tempo-ul este Adagio, dat de pătrimea 
executată la 58 (M.M.). 

Tiparul versurilor este octosilabic, acatalectic, 
constituind un indiciu al arhaismului acestei poezii. 
Rima strofelor rezultă din combinaţiile simetrice ale 
ultimelor podii (primul vers cu al doilea şi al treilea 
vers cu al patrulea. Relaţia vers - rând muzical 
determină coincidenţa dintre dimensiunea rândului 
melodic cu cea a versului octosilabic. 

Gruparea pseudostrofei este de patru versuri. În 
acest cântec, datorită scurtimii motivelor, repetarea, ce 
apare în finalul cântecului, consecinţă a oralităţii, este o 
necesitate de ordin estetic. Prin repetare se asigură 
fixarea în memoria ascultătorilor a textului povestit şi 
implicit transmiterea acestuia generaţiilor viitoare. 

Ritmul este giusto-silabic, iar forma strofei me-
lodice este fixă, de tip binar AB. 

Sistemul sonor este mixolidic pe do evoluat dintr-o 
heptacordie acustică cu structură diatonică (minoră – 
eolic pe re). Această heptacordie are la origine o scară 
pentacordică pe care o putem determina cu ajutorul 
sunetelor care se impun în melodie. Aceste sunete 
pilon la-sol-fa-mi-re, care se aud încă de la început, 
formează de fapt scheletul întregii desfăşurări melodice, 
iar prin atracţia dintre ele suportă o motivaţie 
psihologică, estetică, socială şi etnică a sistemului. 
Ele conferă stabilitate melodiei, iar pienul, sunetul mi, 
consolidează prin prezenţa sa sunetul re. Prin emanci-
pare, acest pien alături de do- subton şi si bemol, 
alte sunete emancipat tot din pieni, contribuie toate 
la evoluţia sistemului sonor spre mixolidic pe do. 

Sunetele re, la, fa, la din primul rând melodic, iar 
din al doilea rând melodic sunetele sol, fa, mi, re 
prin duratele lor se recunosc ca stâlpi melodici, sau 
„sunete stăpânitoare”, aşa cum le numea Anton Pan. 

Încă din primul rând melodic se afirmă predilecţia 
pentru anumite intervale: intervalul de cvartă perfectă 
ascendentă: do-fa, re-sol, fa-si bemol, cvintă perfectă 
ascendentă re-la şi cvintă perfectă descendentă do-fa. 

Cel de-al doilea rând melodic, care se aude de 
trei ori, ne dezvăluie preferinţa pentru intervalele de 
terţă descendentă: terţa mică descendentă si bemol-
sol, terţă mare descendentă la-fa, terţă mică des-
cendentă sol-mi, şi ultima, terţă mică descendentă 
adusă mascat, prin mers treptat fa-mi-re. 

Ambitusul, de octavă perfectă defineşte structura 
melodiei. Formulele melodice se încadrează în 
intervale de terţă, cvartă şi cvintă. Profilul rândurilor 
melodice este zigzag, iar acolo unde se atinge limita 
ambitusului în acut, mersul melodic este realizat 
treptat, ascendent şi descendent. Pentru al doilea 
rând melodic fac precizarea că profilul descendent, 
realizat cu ajutorul intervalului de terţă este specific 
structurii sonore primare, recunoscându-se în 
sunetele la-sol-fa-mi-re cele care au valori mai mari 
de pătrime - doime (dacă am cumula cele două sunete 
la care se repetă) şi doime cu punct pentacordia 
iniţială din care a evoluat sistemul sonor până la 
mixolidic. 
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Aceste „sunete stăpânitoare” se regăsesc şi în 
cadenţele mediane, în interiorul strofei melodice 
(sunetul 6 al sistemului sonor pentru primul rând 
melodic şi sunetul 4 al sistemului sonor pentru al 
doilea rând melodic) dar şi în cadenţele din finalul 
rândurilor melodice (sunetele 6 şi 2). 

În cadenţele interioare, prima realizată pe treapta 
a şasea se recunoaşte relaţia de secundă, iar în a 
doua se recunoaşte saltul de terţă mare. Cadenţa 
finală se produce pe treapta a doua a sistemului 
sonor tot prin relaţia de secundă. Aceste cadenţe, 
prin intervalul de secundă, demonstrează substratul 
pentacordic din care a evoluat sistemul. 

Cel de-al doilea cântec „Caşlîk” are un caracter 
mai vesel fiind într-un tempo mişcat Allegro, cu 
pătrimea executată la 132 M.M. 

Tiparul versurilor este octosilabic, acatalectic, 
constituind un indiciu al arhaismului acestei poezii. 
Rima strofelor rezultă din combinaţiile simetrice ale 
ultimelor podii (primul vers cu al treilea şi al doilea 
vers cu al patrulea). Relaţia vers - rând muzical 
determină coincidenţa dintre dimensiunea rândului 
melodic cu cea a versului octosilabic. 

Gruparea pseudostrofei este de opt versuri, obţinute 
prin repetarea ultimelor două versuri în strofa melodică. 
În acest cântec, datorită scurtimii motivelor, repetarea, 
consecinţă a oralităţii, este o necesitate de ordin estetic. 
Aşa cum am mai spus, prin repetare se asigură fixarea 
în memoria ascultătorilor a textului povestit şi implicit 
transmiterea repertoriului generaţiilor viitoare. 

Ritmul este giusto-silabic, iar forma strofei 
melodice este fixă, de tip binar ABAvBv. 

Sistemul sonor este hexacordie diatonică. Această 
hexacordie are la origine o scară prepentatonică pe 
care o putem determina cu ajutorul sunetelor care se 
impun în melodie. Aceste sunete pilon la-sol-fa-re, 
care se aud încă de la început, formează de fapt o 
tetratonie diatonică. Ele conferă stabilitate melodiei, 
iar pienul, sunetul mi, care consolidează prin prezenţa 
sa sunetul re, determină o etapă superioară în evolu-
ţia sistemului sonor, atingându-se astfel o penta-
cordie diatonică. Prin emancipare, acest pien alături 

de do- subton, un alt sunet emancipat tot din pien, 
contribuie la evoluţia sistemului sonor spre hexacordie 
la-sol-fa-mi-re-do. Sunetul re, treapta a doua a 
sistemului sonor, prin insistenţa cu care revine în 
melodie, are funcţie de coardă de recitare. 

Ambitusul, de sextă mare defineşte structura 
melodiei. Prin prezenţa lor, ornamentele, apogiaturi 
simple şi duble anterioare şi posterioare, ajută la 
înfrumuseţarea melodiei. Formulele melodice se 
încadrează în intervale de terţă şi cvartă. 

Profilul tuturor rândurilor melodice este crenelat. 
În cadenţele interioare, realizate fie pe treapta întâi, 
fie pe treapta a treia a sistemului, predomină relaţia 
de secundă. Cadenţa finală se produce pe treapta 
întâi prin relaţia de secundă. Această relaţie de secundă 
prin care se cadenţează demonstrează substratul pre-
pentatonic din care a evoluat sistemul. 

În concluzie putem spune că analiza celor două 
melodii aparţinând repertoriului nupţial la tătarii 
dobrogeni a evidenţiat următoarele aspecte: 

− profilul melodic preponderent descendent; 
− cadenţe interioare pe treptele 1 şi a 3-a, a 2-a şi 

cadenţele finale pe treptele a 2-a şi 1; 
− forma arhitectonică a strofelor melodice este 

fixă, de tip binar; 
− sistem ritmic este giusto-silabic; 
− toate cântecele se pot interpreta în grup, 

majoritatea servind ca melodii de joc. 
Se poate spune despre muzica tradiţională a 

tătarilor dobrogeni că parcurge o perioadă de pro-
funde schimbări. Manifestate în planul creaţiei şi al 
interpretării, toate aceste transformări demonstrează 
că tradiţia nu a dispărut, ci doar se adaptează unor 
condiţii impuse de societate şi progres. Dispariţia 
performerilor la instrumentele tradiţionale daulul şi 
zurnaua a determinat adaptarea repertoriului la instru-
mente împrumutate din culturile etniilor conlocuitoare: 
orga electronică, clarinet, percuţie. În concluzie, putem 
spune că menţinerea în cadrul cultural dobrogean 
preponderent dacoromânesc a creaţiei populare tătă-
reşti demonstrează vigoarea acestor creaţii tradiţionale 
în medii ostile sau dezinteresate. 

 

Despre autor 

Conf. univ. dr. Mirela Kozlovsky 
Universităţii „Ovidius” din Constanţa 
 

Este conferenţiar la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – specializarea Pedagogie 
muzicală. Principala preocupare în cercetările sale o reprezintă cultura românilor, muzica populară în actualitate a 
dacoromânilor, meglenoromânilor şi aromânilor, cu precădere repertoriul muzical al acestor comunităţi. Doreşte  
să-şi extindă cercetarea ştiinţifică şi asupra comunităţii româneşti din Bulgaria şi Serbia, la românii din Valea 
Timocului, precum şi asupra altor comunităţi etnice din spaţiul dobrogean cum ar fi turcii, tătarii etc. 

 


