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Prezentul document a fost realizat de 
Asociaţia Centrul European pentru Diversitate 
Pentru cei care nu ne cunosc (încă): 

- organizaţia non-guvernamentală Asociaţia Centrul European pentru 
Diversitate a fost înfiinţată la Tulcea, pe 15 februarie 2006 

„- Acronimul nostru este EUdivers 
- de la înfiinţare şi până în prezent, EUdivers a avut o activitate neîntreruptă 
(inclusiv pe perioada pandemiei, cu adaptarea activităţilor la cadrul legal în 

vigoare) 
- mândria noastră şi, totodată, cea mai importantă resursă, o constituie o 
echipă permanentă de voluntari, toţi tineri tulceni 
- ne autofinanțăm dar, cu toate acestea am reuşit să implementăm, până în 
prezent, aproximativ 60 de proiecte 
- suntem afiliaţi la Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Tulcea iar Casa 
Tineretului este gazda tuturor activităţilor noastre de pregătire 
-la nivel local suntem consideraţi (pe drept cuvânt) cea mai activă şi mai 
inovatoare organizație de tineret 
- promovăm voluntariatul şi specificul cultural local prin editarea de 
publicaţii, realizarea de clipuri video, organizarea de evenimente publice de 
amploare și organizarea de ateliere gratuite 
- în ultimii 2 ani am înfiinţat în cadrul organizației 6 grupe de dansuri 
tradițional: Ansamblul de dansuri greceşti „Ia Novfara”, Ansamblul de 
dansuri armene „Bazmazan”, Ansamblul de dansuri germane „Donau”, 

Ansamblul de dansuri tătare „Su Dalgalari”, Ansamblul de dansuri romani 
„Bahtale” și Ansamblul de dansuri italiene „Gjonda”. 

Din categoria „Ştiaţi că”: coregraful nostru avea 14 ani în anul 2019, când 
am înfiinţat primele 2 ansambluri; niciun costum nu a fost făcut de un croitor 
profesionist; costumele sunt împodobite cu broderii tradiționale, lucrate 
manual. 
- în anul 2021 am realizat un scenariu original după povestirea „larmarocul de 
la Sorocinţi” a lui Nicolai Gogol, pe care l-am pus în scenă, în cadrul 
Festivalului Săptămâna Interetnică, alături de grupul „Zadunaiska Sici” al 

comunităţii ucrainene din Tulcea 

Dacă doreşti să ne contactezi: 
E-mail: centruleudiverstulcea(G gmail.com 
Tel: 0747897391- Cornel Ditcov, preşedintele EUdivers 

0745019377- Ana Lazăr, coordonator de voluntari 
Ne găsești cu ușurință pe Facebook şi Instagram :), dacă foloseşti drept 
cuvânt de căutare „eudivers” sau „Eudivers”   
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Prezenta publicaţie, „Tulcea, esenţa diversității”, se dorește a fi 

un sprijin real în amplul proces de dezvoltare a comunității 

noastre. Pentru că cea mai importantă resursă a societății sunt 

membrii săi! 
Orașul nostru este renumit pentru numărul de seminții care și-au 

găsit aici cămin și au îmbogățit specificul local cu rețete tradiționale, 

costume minunate, cântece, dansuri, poezie și meșteșuguri. 

După ediţiile anterioare, în care am promovat locuri importante 

pentru etniile tulcene, bucate gustoase și frumoasele păpuși realizate 

de artista plastică Elena Orbocea, noi, gașca lui EU divers (voluntarii 

Asociaţiei Centrul European pentru Diversitate), am decis să aducem 

în atenţia publicului trecutul orașului ăsta cosmopolit. 

în urma unei lungi expediţii prin curțile lăcașelor de cult și cimitirele 

confesionale, am identificat oameni de ispravă, care nu trebuie dați 

uitării! 
Suntem mândri că, și în acest an, am reușit să mobilizăm un grup de 

oameni inimoși, care ne-au ajutat să traducem inscripțiile de pe 

monumente și lespezi, devenind părtași la inițiativa noastră. 

Mulţumim, de asemenea, Primăriei municipiului Tulcea, Fundaţiei 

Județene pentru Tineret Tulcea și susținătorilor noștri, pentru că au 

sprijinit financiar apariția acestei publicații, făcută de tulceni (unii în 

spirit) pentru tulceni! 
Echipa Eudivers 
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    Evident, pe Colnicul Hora, în inima cetăţii 
Aegyssus, unde astăzi se află Muzeul de Istorie şi 
Arheologie! | 

Prin amabilitatea doamnei profesor Tanţa 
Partnoi, căreia îi mulțumim pe această cale, 
inscripția monumentului funerar din imaginea de 
alături ne-a făcut cunoscut faptul că strămoșii 
romani ai tulcenilor îi venerau pe „Diis Manibus”- 

Zeii Mani, suflete ale strămoşilor şi, în acelaşi 
timp, divinităţi care veghează asupra familiei 
rămase pe pământ şi care influenţează, în bine sau 
în rău, viața membrilor acesteia. 

Monumentul a fost ridicat de Flavius Martinus 
în memoria soţiei sale, Marcia, fiica lui Marcus 

Vlemmius, răposată la 18 ani. 

ek 

Lângă aleea principală,în apropierea 
foişorului,trecătorii pot admira un sarcofag 

_ din marmură, cu o inscripţie în greaca veche, 
descoperit în anul 1958 la cetatea Noviodunum (Isaccea de astăzi). 

Luându-se în considerare inscripţia şi monede găsite în interiorul său s-a 
stabilit că datează din prima jumătate a secolului II e.n. 

                          

   

          

Marmura din care au fost făcute sarcofagul şi tabula ansata pe care se află 

inscripţia, a fost importată din insula Prokonnisos, din Marea Marmara, semn 

evident al bogăției de care se bucura defunctul. 

Textul în greaca veche „OK/ AAEEAAPA/ AAEZANAPOH/ 

PAKAEONO: T/ O IIATPINEI KAI/ TEPOYZIAZTH / THN ZOPON EO/ 

HKE XEPE” atestă faptul că sarcofagul a fost făcut de Alexandra pentru 

„Alexandros, fiul lui Irakleonos, stăpân şi gerusiast”. 

Titulatura de gerusiast desemna un membru al „sfatului bătrânilor”, de fapt 

membru al structurii de conducere a cetății. 

kk 

În curtea Muzeului de Istorie şi 

Arheologie din municipiul Tulcea, alături de 

lespezi şi monumente funerare antice, pot fi 

văzute şi două lespezi din secolul XIX. 

Cele două pietre sunt inscripționate cu 

alfabetul chirilic, iar descifrarea inscripțiilor 

ne-ar fi adus admiraţia lui Sherlock Holmes 

şi a cititorilor de coduri din serviciile secrete, 

pentru că meşterul pietrar, om simplu și fără 

“carte, a făcut un adevărat amalgam de litere d 

de tipar și cursive, majuscule și minuscule, unele caligrafiate incorect. Cu 

ajutorul neprețuit al colegei noastre Sofia Ditcov (şi al altor prieteni de-ai 

Sofiei, cititori de slavonă), şi al doamnei Lucica Gherman (posesoare, la 

rândul dânsei, de prieteni ştiutori de limbă veche), ne-am lămurit că lespedea 

din imaginea din stânga are o inscripţie în limba rusă, care sună cam așa : 

„Pomeneşte, Doamne, pe credinciosul Ftiodor. Anul 1854 (Ilomunu 

Tocnonu noknonuka Pruonopa.rona 1854). 

Lespedea din imaginea din dreapta ne-a dat mai mult de furcă. Alfabetul 

utilizat este cel chirilic, şi, fără a fi grafologi, comparând scrisul de pe cele 

două lespezi, avem motive să credem că au fost scrijelite de același pietrar 

doct. După îndelungi căutări și comparații, ne-am lămurit că cea de-a doua 

inscripţie este tot în limba rusă, cu excepția primului cuvânt din inscripţie. 

Astfel, tradusă în română, inscripţia sună cam așa : „(În) această groapă 

(este) răposata roaba Domnului lisus Hristos Maria. Anul 1554 ” „Textul 

original, cu greşeli de caligrafie, este următorul „ Drosu rpo6s nyruBa poGa 

Boxua XKA Mapia. roma 1854”. Două dintre cuvinte- groapă, răposat - au 

fost identificate mai greu, în dicţionare de specialitate, pentru că au o formă 

arhaică. Primul cuvânt din inscripţie, neidentificat de colaboratorii noştri - 

mosu - este bulgar, nu rus. 
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În curtea Bisericii „Acoperământul Maicii 
Domnului” de pe strada Eroilor, două morminte 

"modeste sunt locul de odihnă veșnică a doi dintre 
„cei mai importanţi reprezentanţi ai bisericii în 
„secolul XIX: primul protoereu al judeţului 
Tulcea- ic. Gheorghe Rășcanu și ultimul 
mitropolit grec al Tulcei- Nichifor de Carpat. 

Răposate amândouă în anul 1893 ( potrivit 
datei de pe cruce- protopopul la data de 29 

aaa, ianuarie iar mitropolitul în noaptea de 29/30 

53 iulie) cele două feţe bisericeşti au în comun 
279 strădania în slujba Bisericii Sf. Nicolae. 

În noiembrie 1877, Mitropolitul Nichifor 
deschide biserica spre slujire, printr-un act 

extrem de îndrăzneţ, care îi atrage amenințarea cu exilul în Siberia din partea 
guvernatorului rus Belotercovici. Instalat protoiereu în anul 1879, iconomul 
Gheorghe Răşcanu face solicitări repetate către Guvern, obținând fonduri 
pentru renovarea şi înzestrarea sfântului lăcaş. 

Despre mitropolitul Nichifor se ştie astăzi, prin grija unor harnici 
cercetători tulceni, că s-a născut în Creta, în anul 1808, fiu al lui Eleftherachi 
şi al Andrianei Franguli. Înainte de sosirea la Tulcea a fost episcop de Creta 
iar numele de Carpat nu provine de la cel mai important lanţ muntos al 
României ci de la insula Karpatos, unde își avea sediul Arhiepiscopia 
Insulelor Ciclade din Marea Egee. Ultim slujitor al eparhiei greceşti cu rang 
de arhiepiscopie din Tulcea, între anii 1877-1878, Nichifor de Carpat 
salvează de la bombardament orașul Tulcea în primăvara anului 1877, 
deschide spre folosire Biserica Sf. Nicolae (închisă de turci timp de 5 ani) şi 
rămâne pe aceste meleaguri până la moarte. 

Crucea modestă, din lemn, inscripționată „Mitropolitul Nichifor”, fără alte 
mențiuni, este fixată pe un soclu de marmură albă. 

Atunci când am verificat soclul am descoperit pe fața acestuia o inscripţie 
„Și pe tine te-am pierdut, copile cu suflet plin de entuziasm, nobleţe, 
românism. Să nu fiu oare tatăl, dragă frate, a celora pe cari îi iubesc şi me 
iubesc? Nu remâne decât să îngrijesc, plângend,de colțul de păment care mi 
te ascunde. Nic. Sylvie Baboeanu”. 
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La baza soclului există o altă inscripţie :„/Familia Baboeanu. Adrian 

Publiu Eliu Baboeanu. Absolvent al Facultăţii de Litere. Născut 21 octombrie 

1869- S-a stins la 24 august 1893. Un Atotputernic așa a vrut”. | | 

Lângă această ultimă inscripție este indicat și meșterul pietrar- V. Scutari 

din Galaţi. Potrivit puţinelor date găsite, Nic. Sylvie Baboeanu era licenţiat în 

drept (în anul 1881 şi-a susținut la Facultatea de Drept din Bucureşti teza cu 

titlul „„Recidiva în materie penală”) iar pe data de 14 decembrie 1892 făcea parte 

dintr-o delegaţie a Consiliului Judeţean Tulcea, care pleca la București, ca să 

prezinte M.S Regele nevoile județului. 

Datorită faptului că mitropolitul Nichifor a răposat cu o lună înaintea 

tânărului Baboeanu, putem prezuma că familia Baboeanu „a oferit, cu 

generozitate, locul de veci pentru înhumarea mitropolitului, neștiind că, în mai 

puţin de o lună, va înhuma în aceeaşi groapă pe tânărul Adrian. 

Sursă bibliografică:" Tulcea 1878-1948: memoria unui oraş", volum îngrijit 

de Daniel Flaut, Mihaela Iacob, Dorel Paraschiv, Editura Istros, Brăila, 2012    
Pa   



   
   
     

Pe strada Concordiei se înalță Biserica Armeană- 
„SE. Grigorie Luminatorul”, înălțată, în secolul 

„XIX, din donațiile bogatei comunităţi tulcene. 
„, Veniţi pe aceste meleaguri din Armenia Apuseană şi 
„_4 de la Constantinopol, armenii au contribuit la 

dezvoltarea oraşului cu talentul lor comercial și 
ș priceperea meșteşugărească. | 

5 lespezi funerare și un monument din marmură 
„| albă ne reamintesc astăzi de oameni care şi-au 

» manifestat generozitatea față de semeni şi biserică. 
Cu sprijinul comunității armene din Constanţa 

„am aflat că lespedea de marmură din imagine, 
E i! odihneşte „vrednic de iubirea Domnului Dumnezeu 

di. STEPAN BARSEGHIAN din AKÂN”. Sunt 
enumerate calităţile morale ale defunctului: iubitor 

de neam, binefăcător, iubitor de biserica, dedicat familiei, copiilor, 
nepoților, ajuns la dorita slavă şi înzestrat cu harul ceresc. Trecătorii sunt 
rugați să rostească un TATAL NOSTRU şi să-l pomenească, pentru ca, la 
rândul lor, să fie vrednici de pomenire. 
Data înscrisă pe lespede este 16 mai 1860 (mulţumim domnului Arsen 

Arzumanian pentru clarificare). 
XX 

| Monumentul din marmură albă, cu o îngrăditură metalică, este 
inscripţionat pe 2 laturi. 

Prin amabilitatea doamnei Azaduhi Benlian, 

am aflat că monumentul a fost ridicat în memoria 
smeritei doamne BAIŢAR SAIRAFEAN „o 

spiță din nobila familie Gărcidcean, născută la 
Constantiopole pe 17 iunie 1850 şi adormită 
întru Domnul la Tulcea, pe 10 mai 1876" 

  

BUUCUSUCUBIL SPUPL AUBVUIL 3 UUPLUSEUL 

CULUULI, UC ACPONăPUL AELĂUCNPrE GEPNUUSULI 

DUPUL WU. ANLFU 17 SAPLPU 1850 

SULGOCU P SEL h SAPLOCU 10 VUSPU 1876 
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În curtea Bisericii Greceşti "Buna Vestire" din 

municipiul Tulcea se află mormântul lui loannis 

Kontopoulos. Un monument frumos, din marmură 

albă, realizat de Dimitrios Liritis, înconjurat de un 

gard metalic, cu o inscripţie în limba română și una 

în limba greacă. 
Din cauza greşelilor de ortografie făcute de 

pietrar sau faptului că unele litere au fost şterse de 

timp şi au fost redesenate ulterior,greşit, inscripţia 

în greacă părea ininteligibilă pe alocuri, motiv 

"pentru care, în inscripţia în limba română şi în 

câteva lucrări de specialitate identificate de noi, 

nu se mai făceau referiri la locul naşterii şi cel al 

ci = decesului. 
Textul mifsent şi verificat, sună, de fapt, astfel : "ENOAAE KEITAI 

IOQANNHE KONTOIIOYAOZIENNHOEI THN 15 AYTOYTOY 

1825/EN TH KOMOIIOAEI OiNOH/THZ MIKPAE AZIA>/KAI 

AIIEBIOXEN EN TOYATEH/ THN 18 IOYNIOY 1879" adică : AICI 

ODIHNEŞTE/IOANNIS KONTOPOULOS/ NĂSCUT PE 15 AUGUST 

1825/ ÎN ORAŞUL OINOE/DIN ASIA MICĂ/ŞI DECEDAT LA 

TULCEA/LA 18 IUNIE 1879. 
Locul naşterii lui Kontopoulos este oraşul Oivo, astăzi oraşul Unye din 

provincia Ordu, pe malul turcesc al Mării Negre. 

Din lucrarea "Prezenţa elenilor la Tulcea" a prof. Victor Henrich 

Baumann, tipărită la Bucureşti în anul 2005, reiese că Ioannis 

Kontopoulos a fost căsătorit cu Ecaterina Moscus : 

(născută la 1837,fiica comercianților Moscu şi Sofia 

Moscus). Familia Kontopoulos aa avuto fiică, Sultana, 

născută în 1864 şi căsătorită în anul 1882 cu 

funcţionarul român Theodosie Il. Ionescu. 

În interiorul împrejmuirii metalice, alături de 

mormântul lui Ioannis Kontopoulos, mai există o altă 

lespede funerară, din piatră, inscripționată în limba 

greacă, din anul 1860, grav afectată de umezeală şi 

eroziune 
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In spatele Bisericii Bulgăreşti „Sf Gheorghe” sunt mormintele celor 
mai importanţi susţinători ai bisericii şi şcolii bulgare din Tulcea. Un 
sarcofag din marmură cenuşie, alături de un monument funerar din 
marmură albă, marchează locul de veci al soţilor Dimitraki Bey 
Teodorov şi Sultana Teodorova. Dimitraki, născut la 18 ianuarie 1822, 
era fiul ciorbagiului Teodor Valcev din Jeravna (regiunea 
Sliven,Bulgaria). 

Sosit la Tulcea, alături de tatăl său şi de fratele Ştefanaki, Dimitraki 
s-a ocupat cu aprovizionarea cu carne a trupelor otomane. Pentru 
serviciile aduse, i-a fost conferit titlul de bey. În perioada 1879- 1880 a 
fost primar al Tulcei. A decedat la Tulcea, la data de 14 noiembrie 1884. 
Sultana, soţia sa, era născută în satul Arbanasi din regiunea Veliko 
Tărnovo, la data de 3 octombrie 1814 şi a decedat la Tulcea la data de 24 
decembrie 1875.Dimitraki Bey Teodorov a fost un militant activ pentru 
independenţa Bisericii Bulgare iar la 1871 participa la o mare adunare, 
la Constantinopol, ce avea drept scop desemnarea primului exarh 
bulgar. După decesul lui Dimitraki, urmaşii au părăsit Tulcea şi s-au 
stabilit la Sofia. Nepoţii de fiu ai celor doi soţi au fost Dimitar Mincevic 
(diplomat, avocat şi Ministru al Justiţiei în Guvernul bulgar) şi Sultana 
Petrova (memorialist, soţie a generalului şi politicianului Racio Petrov). 

Monumentul funerar din marmură albă poartă la bază o menţiune 
referitoare la meşterii pietrari care l-au realizat: „Sculptori D. Lyritis & 
D. Renieris. Galatz" 
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Mormântul lui Ştefanaki Teodorov, fratele lui Dimitraki, este tot în 

curtea bisericii, în stânga lăcaşului de cult. Sarcofagul din marmură 

albă al lui Ştefanaki, inscripţionat cu versuri în limba bulgară, are la cap 

o cruce, pe care sunt gravate numele altor persoane -Angelina 

Stoianova şi Ivan Radov. 

Un element aparte al sarcofagului de marmură al lui Ştefanaki 

Teodorov este capacul, care este format din 3 bucăţi. Două părţi „cea de 

la mijloc şi din dreptul picioarelor având pe margini, drept ornament, 

motivul meandrelor greceşti iar o parte, în dreptul capului, cu motive 

florale, fiind, de fapt, o bucată din lespedea funerară a lui Teodor 

Valcev, tatăl fraţilor Dimitraki şi Ştefanaki Teodorov. 

Crucea şi sarcofagul sunt împrejmuite cu un gard metalic iar în 

împrejmuire mai există două bucăţi de monumente funerare, din 

marmură, cu inscripţii în mare parte distruse. Unul dintre monumente a 

aparţinut unui bărbat, Lazarov, originar din Liascoveţ, decedat la 58 de 

ani, la 29 septembrie 1887, la Tulcea. 

Fiul lui Ştefanaki Teodorov, Teodoraki Teodorov, născut la Jeravna, 

în 1858, a absolvit Colegiul Robert din Constantinopole şi „ulterior, 

Ecole de sciences et politigues la Paris. Combatant în războiul ruso- 

turc, a fost decorat cu ordinul „Sf. Stanislav". 

După război se întoarce la Paris, să îşi continue studiile iar la 1883, 

când tatăl Ştefanaki moare, este nevoit să vină la Tulcea, pentru a-şi 

prelua moştenirea. Diplomat şi jurnalist, Teodoraki Teodorov a fondat la 

Sofia ziarele „Noua presă bulgară" şi „Novini". Moare la Sofia în anul 

1905. Intepritatea sa profesională i-a determinat pe foştii săi 

colaboratori să fondeze Societatea Ziariştilor din Sofia. 
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Ultimul nostru articol dedicat 
ctitorilor Bisericii Bulgăreşti „Sf. 
Gheorghe" îl are drept subiect pe Hadji 
Veliko Stefanov. Respectat şi bogat dar, 
din păcate, fără urmaşi, a luat decizia să 
sprijine nu doar biserica bulgară ci şi 
învățământul în limba maternă. 
Mormântul lui Hadji Veliko Stefanov 

şi al soţiei sale Anastasia este alături de 
cel al soţilor Teodorov, în spatele 
bisericii. Este marcat de un monument 
din marmură, purtând o inscripţie în 
limba bulgară :,,Tosu, koăTO cP3HXxAa 
IBPKBU HU YaHNUmA KaTo Nexantuiă 
TyKa CNOMONICCTBOBATEN HU 

pononroGus Genrapun xazoxu Benuko CreanoB u cec csnpyrara CU 
AHacTacHA 3aCcuyXaBa Beuna XBana H ONaromapHocr OT GPAENUTEe 
IIOKONCRUA. Iypu ocnoBara Ha Opurapckua xpam “CB. Ieopru” u 
IIOMOIHa 3A CP3HX/AHETO Ha JIEBHICCKOTO YUHJNAINIE — 3aArOBA HEKa 
BCHUKU, KOUTO 3a Hapor MHJIEAT “Beata IIaMET” 3a1pyXHO My 3aneAT. 
Pomen na 1806 r. B Beiinayr, a nouunan Ha 25 pexemBpu 1882 r. Or 
npusHareHoTro Genrapcko oGrmecrBo B rpan Tyraa” ( „Cel care a 
construit biserici şi şcoli, sprijinitorul şi patriotul bulgar Hadji Veliko 
Stefanov şi soția sa Anastasia, merită veşnică laudă şi recunoştinţă de 
la generaţiile viitoare. El a pus piatra de temelie a Bisericii Bulgare „Sf 
Gheorghe" şi a ajutat la înființarea şcolii pentru fete, aşa că toţi cei care 
îşi iubesc poporul, să îi cânte Veşnica Pomenire. Născut în 1806 la 
Beidaud, şi decedat pe 25 decembrie 1882. De la recunoscătoarea 
comunitate bulgară din oraşul Tulcea"). 

În stânga Bisericii cu Ceas se găseşte o clădire cu un singur etaj, având 
deasupra intrării 2 plăci de marmură. Una dintre plăci, inscripționată în 
limba română şi amplasată în anul 1997, aminteşte că în această clădire a 
funcționat Liceul de Fete „, Principesa Ileana" între anii 1927-1948. 
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Cea de a doua placă, are următoarea inscripţie în limba bulgară :“Toga 

3NaHHE, Ha3HaueHO 3a OBIITrapcKo HapOHHO J1EBAUECKO YIHJIANIC, IONOXU 

My ca ocHoBHuĂ kaMBK OT Xa/pu Benuko CreanoB, Genrapui OT Tpazi 

Tymaa na 11 maa 1881 r. u ca Hapeae Ha cnaBaHcKuTe npocBeruTrenu CBETU 

Kupuna u Merormua, CE3HMEHO C Kanmurana Ha OEIITapCKOTO XEHCKO 

npyxecrBo “Hanexpa” B Tyrrua, NOAIIOMOTHaTO OT OBIITapcKOTO “Traume 

“Cermacue” OT BaBeniaHara CKpOMHa IOMONI Ha HOWHBIIAH Halil 

cerpaxmatunH Grarapun Kocranmui MapkoB. Boxe, yBekoBeuaă 

TPyNOBATE Ha YIACTBYIOLIUTE B TOBA CBATO J1€J10, YIIOKOĂ YCOIIIIIATE OT TAX 

Hu GHarocnoBu HaCTOANIHĂĂ OM 3a ycnexa u CaBara Ha ObJIrapcKHA HapoA. 

Jouckapano u ocBereno na 1l Maia 1882 r. Tymaa. “ (Acestei clădiri, 

menită să fie şcoală naţională a fetelor bulgare, i-a pus piatra de temelie 

Hadji Veliko Stefanov, bulgar din oraşul Tulcea, la data de 1] mai ] 551 , 4 

fost numită după educatorii slavi, Sfinţii Chiril şi Metodiu, şi a fost înființată 

cu capital oferit de Societatea Femeilor Bulgare „Nadejda" din Tulcea, cu 

sprijinul centrului comunităţii bulgare „Saglasie", din modesta moştenire 

lăsată de concetățeanul nostru bulgar Kostandin Markov. Doamne, 

sporeşte truda celor implicaţi în această sfântă lucrare, odihneşte pe aceia 

dintre ei răposaţi şi binecuvântează casa aceasta pentru reuşita şi slava 

poporului bulgar. Terminată şi sfințită la 1] mai 1882). 
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/orelia if cavaler al 

Ordinului „Steaua României”    
   

Prin bunăvoința vechiului nostru prieten 
şi colaborator, prof. Solomon Faimblat , am 

avut acces la mormintele din vechiul cimitir 
evreiesc. 

La loc de cinste este mormântul 
fruntaşului comunităţii, Abraham Ellmann, 
marcat de un monument din marmură albă. 

Pe două laturi opuse, monumentul are 
câte o inscripţie, una în ebraică şi una în 
ceea ce am crezut a fi idiş şi s-a dovedit, în 
final, a fi germană : „HIER 
RUHT/ABRAHAM ELLMANN,/RITTER 
DES ORDENS STEAUA ROMÂNIEI 
IVORSTEHER DER JUDISCHEN 
GEMEINDE IN TULCEA,/DER 

WOLTHĂTER SEINER GLAUBENSGENOSSEN,/DIE ZIERDE 
SEINER FAMILIE./GESTORBEN AM 19/31 MARZ 1896/ 
IM ALTER VON 56 JAHREN/EHRE SEINEM ANDENKEN”. 

Traducerea în limba română a textului este : „Aici odihnește/ Abraham 

Ellmann/ Cavaler al Ordinului STEAUA ROMÂNIEI/Preşedinte al 
Comunităţii Evreilor din Tulcea,/ Binefăcător al coreligionarilor săi/ 
Podoaba familiei sale. /Decedat la 19/31 martie 1896/ la vârsta de 56 de ani. 
Cinste amintirii sale.” Meşterul pietrar a făcut o mică greșeală de scriere 
(imposibil de remediat pe marmură) - WOLTHĂTER în loc de 
WOHLTĂTER. În ceea ce priveşte data morţii, aceasta este consemnată după 
modelul vremii, reflectând tranziţia de la calendarul iulian la gregorian, cu 
diferenţa aferentă, de 13 zile. 

Scriitorul Carol Feldman a evocat cu har figura lui Abraham Ellmann : la 
momentul Unirii Dobrogei cu Ţara, în 1877-1878, Ellmann era cel mai 
important om de afaceri al Tulcei, provenit dintr-o veche familie, stabilită de 
mai multe decenii în provincie. 

Din balconul casei sale, de pe strada Babadag, oficialii şi militarii români 
au salutat parada militară din Tulcea din 14 noiembrie 1878. Şi acelaşi 
Abraham Ellmann, l-a găzduit în casa lui, în octombrie 1879, pe Domnitorul 
Carol în prima lui vizită în Dobrogea. 

Q t Ooay E 

(Ca M uman 

NUZ E ZAYIT 
UHM 16 061934 
AT. 
(CEA DOGUMLU 

(LARINA FATINA 

  

        
    
    
        
    
    
    
     
     
    

  

În cimitirul musulman, două pietre funerare vechi marchează locul de 

veci pentru doi soţi- Mehmet şi Hace. 

„Burada dinnenen Omer Hogeanin gelini Mehmet Hace” (Aici 

odihneşte Hace, nora lui Omer Hogea) , „Burada dinnenen Omer 

Hogeanin oglu Mehmet” (4ici odihnește Mehmet, fiul lui Omer 

Hogea). Inscripţia lapidară sugerează notorietatea şi respectul de care 

se bucura în comunitate Omer Hogea iar scrierea cuvântului care 

desemna meseria capului familiei cu „ge” în loc de „c”, cum este corect 

în limba turcă („hoca”) sugerează, precum şi în cazul inscripțiilor 

funerare ale altor etnii, că lunga convieţuire a multor neamuri a 

determinat adaptarea caligrafiei la fonetică şi împrumutul lingvistic. 

Una dintre cele mai strălucitoare stele din 

constelația fericirii 
Sulina-Babadag-Tulcea 

Fiul lui Hasan 

KADIR HOGEA 

1874-1960   9 CS E 
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Un virtuos profesor al Dobrogei, un 
remarcabil îndrumător religios 

Răposatul și iertatul 
MUSA DEMIR ALI 

În numele celui care a fost 
EI Fatiha 

Data naşterii 1870 
Data decesului 18 XII 1953 

= 
r
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Secretarul BEKIR M. MEHMET din 
nobilimea orașului Tulcea 
Născut 2 ianuarie 1879 
Decedat 12 oct 1955 

Recitaţi pentru el Fatiha 

BEKIR M. MEHMEȚ 
“Dusan 2 lanuanie 1879 
a 12 Der195ă 
Rutuna FATIIA 

  

Învățătorul 
Selim Șah Ismail " 

1904-1974 

Selim Șah Asie 
1912-1990 
Fiica lor 

Selim Șah Giilerhan 
1935-1976 

Recitaţi pentru ei Fatiha   Soția ) 

Pe aleea principală a Cimitirului Eternitatea se 
află monumentul funerar ce marchează locul de 
veci al celui ce a fost primar, senator şi important 
constructor al secolului trecut. 

Născut în anul 1858 în comuna Dragomirești, 
din județul Neamţ, Ştefan Borş se stabileşte în 
1884, la Tulcea, unde devine inginer şef al 

Serviciului tehnic judeţean. A construit 14 şcoli, 12 
biserici, 3 cazărmi, 3 spitale şi Palatul Pescăriilor. 
A fost primar al Tulcei în trei rânduri, între anii 

1894 -1911, realizând cadastrul oraşului, proiectul 
de alimentare cu apă şi energie electrică, proiectul 
liniei ferate Constanţa-Tulcea, pavarea străzilor şi 
trotuarelor cu piatră cubică, plantarea de arbori. A 
făcut parte din comitetul pentru ridicarea 

_ Monumentului Reunirii Dobrogei cu România, 

inaugurat la 2 mai 1904, în prezenţa Regelui Carol 1 
şi a Reginei Elisabeta şi a Monumentului lui 
Mircea cel Bătrân (amplasat, până în 1947, în 
„Piaţa Mircea”). A impulsionat dezvoltarea 
industriei şi comerţului local şi a militat pentru 
înființarea Camerei de Comet şi Industrie, al cărei 

preşedinte devine în 1911. De trei ori a fost deputat 
şi senator conservator, în Parlamentul României, 

" între anii 1899-1911. În timpul primului război 
mondial a sprijinit populaţia refugiată şi s-a aflat în 

fruntea protestelor organizate la Galaţi, după pacea de la Bucureşti. În toamna anului 
1922, când se organizează subscripţie pentru realizarea unei împrejmuiri la Biserica 
Catedrală „Sf. Nicolae” Tulcea, este în fruntea celor care contribuie din banii 
personali, cu suma de 1000 lei. A murit în 7 iunie 1928, la Galaţi, în perioada când se 
proiectau serbările prilejuite de împlinirea a 50 de ani de la unirea Dobrogei cu Patria 
Mamă. 

Ştefan Borş este înhumat alături de prima sa soţie, institutoarea Maria (Bistriţeanu) 
Borş, decedată la 32 de ani, în 1902, şi de fiica lor cea mică, Maria Ana, decedată în 

1903. Pe monument se află un medalion cu fotografia Luciei Bucuţa Borş (cea de a 
treia fiică a soţilor Borş, cunoscută scriitoare, decedată la Bucureşti în 1984). 

Sursa informaţiilor de mai sus este un articol realizat de prof. Lelia Postolache 
pentru site-ul Bibliotecii Judeţene „Panait Cerna" (https://tulcealibrary.ro/bors- 
stefan/) 
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Profesorul Constantin Motomancea s-a născut în anul 1874, în județul Gorj, 

într-o familie săracă de țărani. A urmat liceul la Craiova, finalizat cu examenul 
de bacalaureat în anul 1895. Situaţia materială precară l-a obligat să 

muncească în timpul liceului, ca să se întrețină, iar, ulterior, l-a determinat să 

renunţe să îşi finalizeze studiile la Școala de Drumuri şi Poduri. Rezultatele 

şcolare bune l-au ajutat să obţină o bursă iar în 1904, după ce a devenit 
licenţiat în matematică al Facultăţii de Științe din cadrul Universităţii din laşi, 

a fost numit profesor la Tulcea. 
A fost director al Şcolii normale de învățători din Tulcea, înființată în anul 

1919, iar între 1912-1914 şi 1916-1929 - director al Liceului „Principele 

Carol” (în prezent Colegiul Dobrogean „Spiru Haret”). Şi-a dovedit cu 

prisosință calităţile didactice şi organizatorice, reuşind să strângă fondurile 
necesare (inclusiv prin vânzarea de bilete de cinema, în cadrul unui 

cinematograf achiziţionat de Comitetul Şcolar), pentru construirea a 2 

corpuri de clădire. Un episod 
spectaculos a fost refugierea în 
Moldova, în timpul primului 
Război Mondial, când a reuşit să 
salveze arhiva, ştampilele şi 
registrul matricol al liceului 
Ulterior, liceul a fost jefuit şi 
devastat de trupele de ocupaţie. 

În anul 1919 s-a căsătorit cu 
Iulia Vasiliu. 

Profesorul Motomancea a 
achiziționat mai multe imobile în 
municipiul Tulcea, cel mai 
cunoscut fiind cel de vizavi de 
Casa Avramide (în prezent 
notariat). Casa, construită în stil 
Empire, napoleonian, în jurul 
anului 1870, a fost achiziționată 
în anul 1929 de la moştenitorii lui 
lordan Dobre. În anul 1950, 
imobilul a fost naționalizat iar 
profesorul Motomancea a fost 
evacuat din locuinţă. 
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ii Alexe Avramide, cel care a dat numele său celei mai 
frumoase clădiri din centrul orașului, s-a născut în 
1855 (după inscripţia de pe piatra funerară) sau 
1857, potrivit actului de căsătorie, în Ianina (pe 
actualul teritoriu al Greciei). Părinţii săi se numeau 

Sea RR Avram şi Reghina. Tânărul Alexe se stabileşte la 
RVRENIDE ALBERT îi . . 

“mau i Tulcea la vârsta de 15 ani și lucrează timp de 19 ani 
« launhan. Reușește să devină proprietarul hanului și 

să prospere iar pe 28 iulie 1890 se căsătoreşte cu 
Elvira Şnaidt, născută în 1868, în Croaţia. La 1897 
începe construcția celebrei case, care urma să 

adăpostească familia numeroasă a lui Alexe Avramide, acesta având 6 copii - 
Albert, Hariti, Adrian, Alexandru, Paul şi Olimpia. 

În mormântul din Cimitirul Eternitatea sunt înhumați : Alexe Avramide, 
fiul său Albert, Marcela (născută Levendi, căsătorită cu Albert Avramide ŞI 

ulterior recăsătorită cu Dionisie Hristoforatu), Dionosie Hristoforatu (cel de- 
al doilea soț al Marcelei Levendi Avramide), Reva Chilina (fiica adoptivă a lui 
Albert şi Marcelei Avramide) şi Amalia Sculteti (sora Marcelei Avramide). 

Familia Scultety, de origine cehă, era înrudită cu familia Avramide prin 
Marcela Levendi Avramide Hristoforatu. Sora acesteia, Amalia, a fost 
căsătorită cu George Scultety, comercian de vază al Tulcei, deţinător a nu mai 
puţin de 70 de imobile. Amalia şi George Sultety erau naşii de botez ai Revei 
Chilina. 

La limita dintre sectorul catolic şi cel ortodox din Cimitirul Eternitatea, am 
identificat un alt monument funerar, ce poartă următoarea 
inscripție : „În memoria celor fără de morminte și 
familiilor Sculteti, Avramide, Cristoforato și Levendi. 
Refăcut de Marcela A. Cristoforato”. 

Inscripţia concisă este extrem de sugestivă, având în 
vedere destinul nefericit al celor mai proeminente familii 
tulcene, ai căror membri au fost izgoniți din locuinţe, a 
deposedaţi de avut și închiși în închisorile comuniste! : 

  Sursa informaţiilor despre familia Avramide a fost 
articolul „File din istoria orașului Tulcea: Familia 
Avramide” al doamnei Ligia Dima 
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» Născut în 1848, în comuna 

Hamcearca, preotul Patapi 
 Lebedev a fost sufletul Bisericii 
„Acoperământul Maicii 

î. Domnului”, al cărei paroh a fost 
- numit la 28 august 1885. 

Biserica interetnică de pe 
“3 dealul Comorovca a fost sfințită 
is: la 1898 iar zidirea sa în forma 

* actuală, în perioada 1888-1898, 
este rezultatul eforturilor 

preotului Lebedev, care a reuşit să strângă banii necesari prin deschiderea de 
liste de subscripţie (pantahuză) în ţară şi în Rusia şi solicitând sprijinul 
angajaţilor Comisiei Europene a Dunării. 

În timpul Primului Război Mondial, preotul a fost persecutat de trupele 
bulgare de ocupaţie pentru atitudinea sa demnă și patriotismul fățiș. 

Își doarme somnul de veci în Cimitirul Eternitatea, alături de soția sa, 
prezbitera Achilina. 

Potrivit inscripţiei de pe cruce, preotul Lebedev a răposat la 19 mai 1926. 
kk 

  
  

  

Mormântul familiilor Vasiliu/Vlasachis 
Preotul Vasile Vlasachis a fost paroh al 

Bisericii Greceşti „Adormirea Maicii 
Domnului” (1918-1946) 
Monumentul funerar este realizat de 

meșterul italian tulcean Felice Ruta 
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Una dintre cele mai vechi şi cunoscute familii elene din tulcea este Vazaca. 
Monumentul impozant, din marmură albă, marchează locurile de veci ale 

soţilor Stefanos şi Athina Vazaka şi ale mai tinerilor Peristera şi Hristofor. 
Apartenența la două generaţii diferite şi convieţuirea alături de alte etnii 

este evidenţiată de folosirea alfabetului grec la inscripţiile celor mai în vârstă 
şi adaptarea la alfabetul şi fonetica limbii române la cei mai tineri. 
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Mormântul învățătorului lon Brătescu 
(1849-1931) şi al soţiei sale Caliope Ecaterina 
(1857-1929), părinţii academicianului 
geograf Constantin Brătescu şi ai arhitectului 
Gheorghe Brătescu. 

Potrivit inscripţiei, lon Brătescu era fiul 
preotului Constantin Brătești şi al prezbiterei 
Maria. 

Soţia sa, Caliope Ecaterina, era fiica lui C. 
Caranfil şi a Sofiei Cavarna. 
Monumentul reflectă stilul neo-românesc 

specific epocii. 

ZUM EWIGEN ANDENKEN AN SEHR 
LIEBE ELTERN UND GROSSELTERN 

TRIFAN CONSTANTIN (1919-1995) UND 
TRIFAN IRINA (1925-1997). DEINE DICH 

. INALLE EWIGKEIT LIEBENDEN KINDER 
CRISTIAN-REGINA UND ENKELKINDER 
ANTONIO KONSTANTIN UND MARIO 
În amintirea eternă a dragilor părinţi şi 

n i bunici TRIFAN CONSTANTIN (1919-1995) şi 
ear 32  ITRIFANIRINA (1925-1997). Copii voştri, 

siniiii InottăNlm  CRISTIAN-REGINA, şi nepoții, ANTONIO 
„ KONSTANTIN şi MARIO, care vă vor iubi 

pentru totdeauna. 

1909-1980 
UREIH DAN TA, 

Familiile croate Urlih şi Kentera 
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În sectorul ortodox de rit vechi, 

un monument nou, cu o 

fotografie frumoasă şi o inscripţie 
în limba română, aminteşte că 
„AICI ODIHNESC BUNICII 
NOȘTRI BUHAEV ONOFREI 

(d. 1968) ŞI BUHAEV 
STEFANIDA (d. 1975)» 

   
    

  

    
Mormântul frumoasei Ana Afanase, răposată în 1941, la vârsta 
de 17 ani, înhumată alături de părinţii săi Igor (1892-1965) şi 

Vera (1893-1939) 

  
Mormântul fotbalistului tulcean Mormintele familiei germane 

Cosma Zaitz FRANK 

$ Oy „E



  
Mormintele și monumentele funerare ale familiei Simionov: 

Simionov Ştefan Simionov Natalia Simionov Maria 
Tolicica 1888-1942 

1878- 1946 1920-1998 

  

Simionov Livia 
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Monumente funerare armene 
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