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Mulþumim locuitorilor comunelor Sfântu Gheorghe, Greci,
Carcaliu ºi Independenþa (sat Baºpunar) pentru înþelegerea ºi
generozitatea cu care ne-au oferit informaþii ºi uneori sugestii
foarte utile cercetãrii din zona Dobrogea ºi, poate ºi mai
important, motive pentru a reveni cu plãcere în toate aceste
locuri. Acest volum le este dedicat.
Mulþumim CNCSIS pentru sprijinul financiar acordat în vederea
finalizãrii proiectului Culturile Dobrogei  Comunitãþi, teriroriu
ºi dezvoltare în regiunea Dobrogei.
Autorii
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Cuvânt înainte

În 2003, a avut loc un prim teren încruciºat (cross-fieldwork) la
Sfântu Gheorghe, la care au participat, pe lângã studenþii masterului de
antropologie de la SNSPA, masteranzi ºi doctoranzi din Bulgaria ºi Serbia.
Miza, ca de obicei, era una didacticã, dar cercetãrile efectuate cu aceastã
ocazie ºi completate cu câteva reveniri în teren a unora dintre membrii
echipei iniþiale, s-au finalizat ºi într-un mic studiu centrat pe schimbarea
regimurilor ºi relaþiilor de proprietate în Deltã.
Localitatea era atunci în plinã schimbare. Concesiunile, pe de o
parte ºi turismul, pe de altã parte, schimbau radical ºi rapid modul de
viaþã secular al localnicilor. Etatizarea comunistã lãsase suficient loc
practicilor private de pescuit iar izolarea extremã nu fãcuse decât sã le
protejeze încã ºi mai mult. Adevãratele, marile schimbãri veneau astfel,
într-o anumitã mãsurã, de abia acum. Iar în centrul lor se aflau relaþiile
de proprietate. De la un soi de res communes, încã practicat de pescarii
din Sfântu Gheorghe dupã ce îºi plãteau tributul la stat, proprietatea era
acum împãrþitã între concesiunile private, rezervaþia Deltei Dunãrii ºi
reglementãrile frontaliere, fiecare cu propriile reglementãri ºi propriile
corpuri de control ºi toate în permanentã schimbare. Pe de altã parte,
turismul schimba ºi el fundamental relaþiile sociale din localitate, aducând
în prim plan femeile, în sarcina cãrora cãdea gãzduirea ºi hrãnirea turiºtilor
 ºi prin aceasta, în mare mãsurã, întreþinerea gospodãriei. Pescarii îºi
vedeau ameninþatã astfel identitatea din douã pãrþi ºi se aflau în plinã
derutã.
Am revenit în Sfântu Gheorghe în 2007, în cadrul unui proiect dedicat
comunitãþilor etnice din Dobrogea ºi finanþat de CNCSIS. Problema
pescuitului continua sã fie principala preocupare atât a localnicilor, cât ºi
a autoritãþilor, dar localitatea era aproape de nerecunoscut. Ne-am
concentrat deci ºi de aceastã datã asupra pescarilor ºi pescuitului,
problema etnicitãþii rãmânând mai degrabã una embedded în ansamblul
acestor transformãri. De altfel, ei înºiºi folosesc mai des porecla de
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chiºmãneni, adicã mâncãtori de maþ de morun, în loc de etnonimul de
haholi.
În 2008, am continuat terenul în satele Greci, Baºpunar ºi Carcaliu,
investigând comunitãþile de italieni, turci ºi lipoveni din aceste localitãþi.
Dincolo de particularitãþile locale ºi etnice inevitabile, pretutindeni ne-am
confruntat cu încercãri de reanimare identitarã, în care biserica juca rolul
central ºi care erau dublate, de regulã, de strategii mai mult sau mai
puþin reuºite de marketizare a etnicitãþii, iniþiate mai ales de cãtre
administraþiile ºi asociaþiile locale. Iar deasupra acestor fenomene etnice
locale, se contureazã o strategie naþionalã ºi regionalã, ce se doreºte
multiculturalã ºi care încearcã sã transforme Dobrogea din pãmânt
românesc în spaþiu multi-etnic. Ba chiar într-o Californie a Balcanilor...
Volumul de faþã reuneºte rezultatele acestor cercetãri de teren
realizate în cadrul masterului de antropologie al Facultãþii de ªtiinþe Politice
din SNSPA.
Vintilã Mihãilescu
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PARTEA I. PESCARI ÎN DELTÃ
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Pescari ºi pescuit în Sfântu Gheorghe:
practici ºi instituþii
Ionuþ Balaban
Ana Birta
Georgeta Stoica (Università degli Studi di Perugia)1

Dupã primele zile de teren, la toate nelãmuririle metodologice
s-a adãugat ºi haosul legislativ. Încã din primul moment am simþit cã
intrãm pe tãrâm curgãtor ca apa de pe canalele din preajmã. Toate
schimbãrile legislative aduse de alternanþa la putere au darul de a
induce în eroare, de a te bãga în niºte încurcãturi care mã duc cu
gândul la un joc din copilãrie, pe care îl numeam maþele-ncurcate:
ne adunam mulþi copii ºi ne încâlceam mâinile ºi picioarele între noi
astfel încât nimeni sã nu ne poatã desface!
Nu întâmplãtor mi-a venit în minte aceastã comparaþie: locuitorii
din Sfântu Gheorghe sunt numiþi mâncãtori de maþe de morun
(sau kismane). Atunci când nu mai aveam chef sã ne jucãm sau
dacã ne chema mama în casã ne dezlegam ºi gata. Acum trebuia
sã descâlcim maþele.2
(Din jurnalul de teren, Sfântu Gheorghe 20-31 iulie 2007, Ana Birta)
Sfântu Gheorghe este un sat tipic de pescari, majoritatea lor fiind de
origine ucraineanã (aºa-numiþii haholi). Aceºtia au venit în Delta Dunãrii
din zona Zaporojeþului, dupã 1775, fugind de conflictele Ecaterinei a II-a
cu ucrainenii. În 1939, în Sfântu Gheorghe erau 1160 haholi dintr-o
populaþie totalã de 1415 locuitori (130 români, 68 greci, 30 lipoveni ºi 24
bulgari). Descrescând uºor dar permanent, populaþia este în prezent de
1
Contribuþia autorilor la acest articol: Ionuþ Balaban  Cadrul legislativ; Ana Birta  Resurse
piscicole, braconaj; Georgeta Stoica  Tipuri de resurse ºi evoluþia acestora în timp, Scurt
istoric al reglementãrilor accesului la pescuit în Delta Dunãrii, Resurse piscicole, Permise
de pescuit, Turismul.
2
Echipa formatã din Daniela Alexandrescu, Ioana Daia ºi Gabriela Leonida.
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aproximativ 1000 de locuitori, dintre care cam trei sferturi sunt haholi,
restul fiind români sau care se declarã astfel (Cernamorit, 2001).
Aºezare de grind, la vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã, Sfântu
Gheorghe este o localitate izolatã, unde se poate ajunge doar pe apã.
Pasagerul, singurul vapor de cãlãtori, face patru ore de la Tulcea ºi, de
regulã, nu circulã în fiecare zi. Înconjurat de ape, satul posedã doar mici
loturi de pãmînt, folosite pentru grãdinãrit ºi fân. Localnicii mai cresc ºi
vaci, porci ºi cai, lãsaþi însã, de regulã, în libertate. Pescuitul a fost ºi
rãmâne astfel principala lor resursã  ºi ocupaþie. Iar cum pescuitul a fost
ºi rãmâne o meserie bãrbãteascã, femeilor nu le rãmâne mare lucru de
fãcut, astfel încât, pânã de curând, pãrinþii îºi ameninþau fetele cã, dacã
nu ascultã, le vor mãrita în Caraorman, un sat vecin, cu mult teren agricol,
unde pe femei le aºteaptã deci mult mai multã muncã. Între timp însã,
turismul a ajuns ºi în Sfântu Gheorghe
În cele de faþã, ne vom concentra deci pe problema pescuitului,
acordând doar un spaþiu limitat dezvoltãrii foarte recente a turismului.
1. Pescuitul în Sfântu Gheorghe  reglementãri ºi practici
Ca în mai toate regiunile României postsocialiste, în Deltã  ºi
implicit în satul Sfântu Gheorghe în care s-a desfãºurat cercetarea noastrã
 s-au înregistrat schimbãri economice semnificative. Pentru localnici,
acestea se rezumã însã la urmãtoarea constatare a unei femei: Înainte
mergeai la doctor cu un peºte mai acãtãrii. Acum nu mai mergi decât cu
bani.3 Pescuitul, peºtele ºi pescarii ºi-au schimbat deci substanþial statutul
ºi valoarea în aceºti câþiva ani.
1.1. Scurt istoric al reglementarilor accesului la pescuit în Delta
Dunãrii
Aºa cum s-a precizat mai sus, activitatea tradiþionalã a locuitorilor
din Sfântu Gheorghe a fost dintotdeauna pescuitul, cu precãdere pescuitul
sturionilor ºi al scrumbiei de Dunãre. Meserie durã, practicatã de cãtre
bãrbaþi, pescuitul a avut de-a lungul timpului o administrare diferitã, ce se
poate sintetiza în cinci mari perioade:
I. Perioada de dinaintea celui de-al doilea rãzboi mondial (1896 
1954) când toate cherhanalele erau administrate de cãtre stat, care
controla fiecare sector al activitãþii de pescuit; drepturile de pescuit erau
eliberate individual iar peºtele putea fi vândut la licitaþie.
3

Elena Cernomoritz, soþie de pescar ºi fostã pescãriþã. În prezent lucreazã la complexul
Delfinul.
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II. Perioada comunistã (1954  1989) în care statul avea controlul
total al cherhanalelor prin intermediul întreprinderilor de stat; acestea
deþineau drepturile de pescuit ºi sculele de pescuit, cu alte cuvinte,
deþineau monopolul comerþului de peºte.
III. Perioada de dupã cãderea comunismului (1990-1997), perioadã
caracterizatã de un haos total dictat de prezenþa investitorilor privaþi.
Vechile întreprinderi de stat Piscicola au supravieþuit contemporan cu
existenþa societãþilor private, pentru a se dezmembra apoi încetul cu
încetul pânã la dispariþia totalã. Din 1998 pânã în 2002, pescarii au primit
permise de pescuit individuale, aceasta fiind o primã etapã a strategiei
de privatizare a dreptului de pescuit ºi de încurajare a constituirii
asociaþiilor de pescari privaþi.
IV. Perioada concesiunilor (2002  2006)  În aceastã perioadã
valorificarea resurselor pescãreºti s-a fãcut prin concesionare, suprafeþele
acvatice din teritoriul Rezervaþiei Biosferei Deltei Dunãrii fiind împãrþite în
25 de zone concesionate unor agenþi economici privaþi pe timp de zece
ani.
Adoptarea Hotãrârii de Guvern n. 311 din 2002 privind valorificarea
resurselor piscicole din Rezervaþia Biosferei Deltei Dunãrii a avut un
impact foarte mare asupra pescarilor din Deltã. Aºa cum rezultã dintr-un
studiu GEF, sistemul concesiunilor a însemnat instaurarea monopolului
economic asupra resurselor piscicole din partea concesionarilor, noi actori
sociali dotaþi cu o influenþã economicã ºi politicã ce a determinat limitarea
puterii decizionale a pescarilor. Populaþia localã a pierdut o parte din
profiturile pe care înainte le obþinea din pescuit ºi braconaj, dar a pierdut
ºi autonomia profesionalã.
Înainte de introducerea concesiunilor, în regimul de acces liber la
resurse, peºtele prins era proprietatea pescarului iar acesta putea sã-l
vândã cui îi oferea un preþ mai bun. Începând cu 2002, însã, peºtele
devine proprietatea concesionarului iar pescarul nu îl putea vinde nimãnui
altcuiva. Acesta trebuia sã-l predea concesionarului care era obligat sã
înregistreze cantitatea de peºte capturatã, iar pescarii erau plãtiþi în funcþie
de cantitatea de peºte predatã ºi înregistratã în documentele de predare.
În realitate, înregistrarea datelor era doar parþialã, dat fiind faptul cã un
procent din peºtele era plãtit la negru. Din acest motiv, o spune unul
dintre localnicii care lucreazã în cadrul uneia dintre instituþiile care
controleazã pescuitul, cifrele care stau la baza statisticilor legate de
prezenþa în ape a unor specii de peºti monitorizate sunt alterate
semnificativ.
În procesul de aderare a României la Uniunea Europeanã ºi a
adoptãrii legislaþiei comunitare, dar ºi concomitent cu schimbarea
guvernului, prin intermediul Legii 113 din 2005, s-a decis abolirea
Dobrogea. Identitãþi ºi crize
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contractelor de concesiune deoarece erau în contrast cu convenþiile
internaþionale semnate de statul român, restituind în acest fel pescarilor
liberul acces la resurse. Dreptul de pescuit a fost acordat direct pescarilor
asociaþi, aflaþi în proces de organizare de cãtre asociaþiile de producãtori.
Atribuþia de administrare a dreptului de pescuit în Rezervaþia Biosferei
Delta Dunãrii a fost preluatã de Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi
Acvaculturã (ANPA) din cadrul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale.
Vechii concesionari au continuat însã a fi proprietarii cherhanalelor din
Deltã. În prezent, la Sfântu Gheorghe existã douã asociaþii de pescari,
Black Sea Sturgeon ºi Ivan Pescarul, fiecare aparþinând de una dintre
cele douã cherhanale din sat. Asociaþia de pescari Black Sea Sturgeon
aparþine de cherhanaua de la bazin, structura fiind deþinutã de fostul
concesionar ºi actual proprietar de cherhana, în timp ce a doua asociaþie,
Ivan Pescarul, se raporteazã la un punct mobil de predare a peºtelui,
Amorel, situat pe Canalul Central. Este vorba de o a doua cherhana,
adusã în sat de pescari pentru a produce o concurenþã naturalã ºi a
ridica preþul peºtelui aºa cum s-a întâmplat în timpul sezonului de scrumbie
când un kg de scrumbie era vândut la cherhana cu opt lei. D.P., un
pescar din Sfântu Gheorghe, spune: Anul ãsta a fost multã scrumbie iar
preþul de opt lei e foarte bun. Niciodatã nu am vãzut noi pescarii un preþ
aºa de mare. Un kg. de scrumbie costa cât un kg de chefal.
V. Perioda post-concesiune sau perioada de maximã liberalizare 
Aceastã perioadã am putea-o numi ºi perioada pescarilor-PFA (persoane
fizice autorizate), perioadã destul de grea ºi tulbure pentru pescarii din
Delta Dunãrii. Aceºtia trebuie sã suporte toate cheltuielile legate de plata
impozitului pentru pescuitul la apã dulce sau la apã sãratã, obþinerea
documentelor, cumpãrarea tuturor ustensilelor necesare practicãrii meseriei
de pescar, având de altfel ºi obligaþia de a-ºi plãti asigurarea de sãnãtate
ºi contribuþia pentru pensie ºi ºomaj. În noile condiþii de maximã
liberalizare, cantitatea de peºte pescuitã poate fi predatã la mai multe
cherhanale cu care pescarul a încheiat un contract de prestãri servicii,
plata fiind efectuatã pe loc în funcþie de cantitatea ºi preþul tipului de
peºte care a fost pescuit, spre deosebire de perioada concesiunilor, când
pescarii erau obligaþi sã predea peºtele concesionarului, la preþul impus
de acesta.
Atunci n-aveai unde sã te duci. Concesionarul impunea preþul peºtelui. Îþi convine
bine, de nu mergi în altã parte! Ori nu pescuieºti ºi mãturi, ori stai la mâna lor!
(H.C., pescar Sfântu Gheorghe)

Prin contractul încheiat cu punctul de predare a peºtelui, pescarul
are obligaþia de a desfãºura activitatea de pescuit în conformitate cu
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autorizaþia de pescuit emisã de ANPA. Acesta trebuie sã respecte cota
alocatã, zonele de pescuit, este obligat sã foloseascã ambarcaþiunile ºi
uneltele de pescuit înscrise în autorizaþie ºi sã solicite la punctul de
debarcare sau la centrul de primã vânzare înregistrarea capturilor de
peºte ºi eliberarea documentelor prevãzute de lege. Pentru o mai bunã
monitorizare a cantitãþii de peºte prins, pescarul are obligaþia de a þine
evidenþele capturilor realizate pe care le va trimite lunar la ARBDD pânã
la data de 10 ale lunii urmãtoare.
În ceea ce priveºte modul de organizare, pescarii se regãsesc în
Asociaþii de Producãtori de Peºte ºi au un preºedinte care îi reprezintã
ºi le apãrã interesele. În momentul de faþã, în sânul acestor organizaþii
au loc întâlniri pentru a decide felul în care pot avea acces la banii
acordaþi de FEP (Fondul European pentru Pescuit) pentru a putea
îmbunãtãþi desfãºurarea activitãþii de pescuit. În România, prin FEP au
fost alocate 230 de milioane de euro pentru pescuit pânã în anul 2013.
Numãrul pescarilor este, însã, în continuã scãdere, mulþi renunþând
la activitatea de pescuit, luându-ºi un alt serviciu pentru a putea
supravieþui dupã cum mãrturiseºte unul dintre pescarii din Sfântu
Gheorghe: Pescarii nu-s deciºi, sunt dezorientaþi, nu au încredere în
nimeni ºi trebuie sã suporte prea multe controale. S-a ajuns sã fie mai
multe controale decât pescari! Am ajuns sã renunþãm la meseria de
pescar!
În plus, se face lobby4 pentru interzicerea definitivã a pescuitului
industrial în Delta Dunãrii, urmãrindu-se conversiunea profesionalã a
pescarilor ºi transformarea satului de pescari Sfântu Gheorghe într-un
obiectiv exclusiv turistic.
1.2. Cadrul legislativ
În þãrile din Europa de Est, observã Krystyna Vinaver, ideologia
regimului era caracterizatã de un nihilism ambiental strãbãtut de ideea
unei puteri nelimitate a omului asupra naturii, lucru care s-a înregistrat
ºi la noi în þarã, în cazul Deltei Dunãrii, prin lucrãri de desecare a unor
suprafeþe extinse în scopul practicãrii agriculturii. ªi în România
post-socialistã, problema protejãrii naturii a devenit o chestiune de prim
plan, caracterizatã de o intensã preocupare faþã de protejarea mediului
înconjurãtor ºi conservarea resurselor naturale. Imediat dupã Revoluþie,
în 1990, s-a observat un interes vãdit din partea guvernului în stabilirea
unor norme legislative privind conservarea patrimoniului din Delta Dunãrii.
4

Este vorba de activitatea de lobby pentru interzicerea pescuitului industrial susþinutã de
ONG-ul Salvaþi Dunãrea ºi Delta.
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Primul pas fãcut a fost acela de a stopa lucrãrile de desecare a bãlþilor
ºi declararea Deltei Dunãrii Rezervaþie a Biosferei prin Hotãrârea de
Guvern N. 983/1990. La scurt timp, Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii
este înscrisã în programul UNESCO Omul ºi Biosfera ºi este declaratã
Patrimoniu Mondial al Umanitãþii. În 1991 România semneazã convenþia
RAMSAR ce declara Delta Dunãrii zonã umedã de importanþã
internaþionalã. Urmeazã o serie de mãsuri legislative adoptate de cãtre
guvern privind protejarea mediului înconjurãtor ºi înfiinþarea Rezervaþiei
Biosferei Delta Dunãrii. Ne limitãm a le aminti aici pe cele mai importante,
semnalate în ordine cronologicã:
1993

Legea 82/1993 privind constituirea Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii ce
pune bazele Administraþiei Biosferei Delta Dunãrii

1995

Legea 137/1995 privind protecþia mediului înconjurãtor

1996

Hotãrârea de Guvern 27/1996 privind acordarea de facilitãþi locuitorilor din
Delta Dunãrii

1997

Decizia guvernamentalã 516/1997 privind activitãþile de pescuit din Delta
Dunãrii

2000

Ordonanþa guvernamentalã de urgenþã OUG 112/2000 privind modificarea
Legii 82/1993

2001

Legea 192/2001 privind pescuitul ºi acvacultura

2002

OUG 34/2002 privind poluarea

2002

HG 311/2002 privind concesionarea resurselor piscicole din Delta Dunãrii

2005

Legea 113/2005 privind abolirea contractelor de concesiune

De-a lungul timpului, cadrul legislativ privind situaþia în zona Deltei
Dunãrii a fost supus la nenumãrate modificãri, acestea variind în funcþie
de alternanþa partidelor la putere ºi de interesele pe care membrii ºi
simpatizanþi ai acestora le aveau în zonã. Nu întotdeauna, dupã cum
vom vedea, desele modificãri care au intervenit în legislaþie sunt clare ci
acestea lasã loc interpretãrilor într-o tradiþie care nu se dezminte.
Aºa cum rezultã din tabelul de mai sus, în decembrie 1993,
Parlamentul adoptã legea nr. 82/1993 prin care se înfiinþeazã Administraþia
Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii (ARBDD). Scopul acestei instituþii
publice, aflatã în subordinea Ministerului Apelor, Pãdurilor ºi Protecþiei
Mediului este acela de a administra patrimoniul natural al Deltei. De o
deosebitã importanþã este articolul 8 al legii mai sus amintite. Acesta
menþioneazã: Dreptul populaþiei locale din teritoriul RBDD de a pãstra
obiceiurile specifice locale ºi activitãþile economice tradiþionale este
garantat. Administraþia rezervaþiei va asigura, dupã caz, prin compensaþii,
continuarea activitãþilor economice tradiþionale.
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Dupã cum putem observa, în textul legii nu se menþioneazã care
sunt obiceiurile specifice locale ºi activitãþile economice tradiþionale, cu
atât mai puþin felul în care vor fi despãgubiþi localnicii care vor renunþa
la practicarea acestor activitãþi. Mai târziu, într-o propunere de lege din
2006, articolul sus-menþionat este modificat dupã cum urmeazã:
Paragraful 2 al articolului 8 va avea urmãtorul cuprins:
Administraþia rezervaþiei face propuneri pentru acordarea de compensaþii, potrivit
legii, în cazul restrângerii sau încetãrii unor activitãþi economice tradiþionale
impuse de mãsuri restrictive de management.
Aceste compensaþii vor fi acordate de cei care vor introduce restricþiile care vor
duce la încetarea sau la restrângerea unor activitãþi economice tradiþionale,
fapt ce se întâmplã în toate þãrile UE.

Prin aceastã hotãrâre, se lasã loc speculaþiilor în ceea ce priveºte
activitãþile economice din perimetrul Rezervaþiei. Responsabilitatea pentru
eventualele încetãri ale activitãþilor economice tradiþionale, în cazul nostru
pescuitul, nu mai aparþine statului, prin ARBDD, ci agenþilor economici.
De asemenea se mai pune problema persoanelor sau instituþiile cãrora
ARBDD le va face propuneri, deoarece în lege textul este vag. ªi acest
lucru, cu atât mai mult cu cât, în ultimii ani, în zona Sfântu Gheorghe,
s-au introdus numeroase interdicþii fie la pescuitul anumitor specii de
peºti cum ar fi sturionul fie la accesul în anumite zone de pescuit. Deºi
în textul legii se vorbeºte de acordarea unor compensaþii privind încetarea
unor activitãþilor economice tradiþionale, în urma interzicerii pescuitului
la sturion pe o perioadã de zece ani, pescarii din Sfântu Gheorghe nu au
fost despãgubiþi ºi nu au primit nici o compensaþie.
Nu ne-a spus nimeni nimic, au interzis pescuitul la sturion de la o zi la alta.
Compensaþii? Nu am vãzut nici o para chioarã! Am rãmas cu sculele care-s
foarte scumpe ºi nu le mai putem folosi la nimic! Mãcar sã ne fi spus din timp,
nu mai investeam banii în scule.
(D.C., pescar din Sfântu Gheorghe)

ªi în cazul concesiunilor, legile adoptate nu au fost clare. Motivele
concesiunii stipulate în HG 311/2002 au fost: reducerea braconajului,
stimularea interesului privat în protejarea fondului piscicol ºi colectarea
de venituri pentru buget din utilizarea resursei piscicole. Posibilitatea de
concesiune a fost modificatã de trei ori, de fiecare datã când s-a modificat
articolul 10 al legii funcþionãrii ARBDD, care se referea la dreptul de
proprietate pe teritoriul controlat de Administraþie. Aceastã instituþie are
dreptul sã propunã Guvernului concesionarea pãmântului ºi a suprafeþelor
de apã în interiorul rezervaþiei, proces în care populaþia localã are drept
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de preempþiune, drept de care se bucurã cineva printr-un contract sau
printr-o lege de a fi preferat dintre mai mulþi cumpãrãtori.5
Cu toate acestea, dreptul de preempþiune garantat iniþial s-a diminuat
la drept de preferinþã (L69/1996), ºi a dispãrut cu desãvârºire în 2000
(OUG 112). Doar un an mai târziu, în 2001, legea a fost din nou modificatã
pentru a reveni la stipularea iniþialã, ºi anume dreptul de preempþiune al
populaþiei locale (L454/2001), fãrã sã prevadã vreun detaliu despre modul
în care populaþia localã ar putea cere acest drept. Actul prin care s-a
decis acordarea concesiunii (HG 311/2002) prevedea cã pescarii locali
pot participa la licitaþii doar ca persoane legale, dupã ce vor fi format
asociaþii de pescari. În realitate, regimul de concesionare a fost un regim
de proprietate a drepturilor de pescuit.
1.3. Resursele piscicole
Resursele piscicole pot fi clasificate în resurse piscicole de apã
dulce, resurse piscicole marine ºi resurse de peºti marini migratori precum
scrumbia de Dunãre ºi sturionii.
Principala resursã piscicolã în Sfântu Gheorghe este sturionul,
comuna fiind principalul centru de pescuit al sturionului de pe tot teritoriul
Rezervaþiei. Aºa cum spunea un pescar, pe noi ne intereseazã sturionul,
care este baza. Localnicii au trãit din aºa ceva. România a trãit din aºa
ceva. România exporta cele mai bune icre. Încã de acum 100 de ani....
Din cauza înregistrãrii unui declin continuu al numãrului de sturioni în
ultimii 30 de ani, cantitãþile pescuite scãzând de la cca. 300 tone (1960)
la cca. 6 tone (1994) dar ºi din cauza suprapescuitului acestei specii,
începând cu anul 2007, România a interzis pescuitul sturionilor pe timp
de zece ani, aceastã mãsurã afectând foarte mult comunitatea de pescari
din Sfântu Gheorghe. Motivele interzicerii pescuitului la sturion au fost:
declinul continuu al populaþiilor speciilor de sturion (morun, cegã, pãstrugã,
vizã, nisetru), evoluþia îngrijorãtoare a capturilor de sturioni înregistrate
în România dupã 1990, dezvoltarea actualã nesatisfãcãtoare a
acvaculturii de sturioni din România în comparaþie cu alte þãri europene.
Ca urmare a acestei decizii, pescarii din Sfântu Gheorghe sunt foarte
nemulþumiþi. Ei nu înþeleg motivele interzicerii, ºi atunci fac diverse supoziþii
ºi dau idei despre cum ar fi trebuit sã se procedeze.
Ei ºtiu de ce au oprit pescuitul la sturioni! Au zis cã nu mai este peºte, dar
peºte e. Nu mai e ca înainte, e adevãrat. Problema e cã nu mai sunt pescari
care sã-l pescuiascã! Înainte erau 10 brigãzi a câte 10 oameni, acum dacã au
mai rãmas vreo 15-20 de pescari de sturioni.
(D.G., pescar Sfântu Gheorghe)
5
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Sturionul trãieºte în Marea Neagrã. Trece în toatã Dunãrea ºi îl prind în Bulgaria,
Rusia ºi noi nu putem opri banul ãsta în România. Noi îl prohibim. Nu îl dãm
pe piaþã. Domle, dacã oprim cã nu este, oprim în toate þãrile! Nu oprim numai
în România. Aicea s-a luat un ban...
(A.S., pescar Sfântu Gheorghe)

Chiar dacã pescarii din Sfântu Gheorghe s-au organizat, trimiþând
un memoriu adresat Secretarului General al Guvernului ºi Ministerelor
Mediului ºi Agriculturii pentru a cere ridicarea prohibiþiei la sturioni, situaþia
a rãmas neschimbatã. Pescarii din organizaþiile de la Sfântu Gheorghe
susþin cã braconajul la sturioni a înflorit de la instaurarea prohibiþiei iar
situaþia celor care trãiau din asta s-a înrãutãþit foarte mult.
Prohibiþia a condus la îngrãdirea activitãþii tradiþionale de pescuit în zona Sfântu
Gheorghe, iar drepturile noastre nu mai sunt recunoscute!
(A.S., pescar Sfântu Gheorghe)

O situaþie asemãnãtoare cu cea actualã o gãsim într-un memoriu
din anii 1930  1933 adresat Prefectului de Tulcea, memoriu6 ce prezintã
doleanþele locuitorilor comunei Sfântu Gheorghe dupã cum urmeazã:
Marea majoritate a locuitorilor comunei se ocupã cu pescuitul maritim,
(sturioni) pescuitul de Dunãre ºi Bãlþi. Pescuitul maritim de câþiva ani de
la 1930 încoace este într-o continuã ºi îngrijorãtoare descreºtere datoritã
fenomenelor naturale, greu de definit chiar ºi pentru oamenii de ºtiinþã.
Am ajuns cum e cazul de faþã în anul în curs, ca mulþi din ei dupã un
pescuit de 1 lunã ºi jumãtate sã nu fi prins nici un peºte. Împovãraþi de
familii grele, îndatoraþi cu sume mari pentru întreþinerea familiei ºi a
materialelor pescãreºti, ei se aflã într-o situaþie foarte grea.
Situaþie foarte grea pe care o regãsim ºi în momentul de faþã în
comuna vânãtorilor de sturioni în urma interzicerii pescuitului la sturion.
Veniturile pe care ºi le asigurau pescarii în urma pescuitului de sturioni
îi ajutau sã ducã, dupã cum spun ei, o viaþã cât de cât bunã. În momentul
de faþã singurul venit consistent este asigurat în urma pescuitului la sezonul
de scrumbie ºi a pescuitului în bãlþi ºi pe Dunãre.
O importanþã deosebitã în economia localã o are ºi sezonul
pescuitului la scrumbie, acesta reprezentând un moment important al
anului din punctul de vedere al câºtigului economic. În aceastã parte a
Deltei Dunãrii, condiþiile naturale pentru pescuitul scrumbiei sunt mai
bune faþã de alte locuri din Deltã, iar faptul cã vapoarele nu navigheazã
pe mare ºi pe Dunãre în aceastã zonã, faciliteazã migraþia scrumbiei,
6 Global Environment Facility Romania Danube Delta Biodiversity Project Local Benefits 
Case Study Report , March 2005, Stockholm Environment Institute.
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spre deosebire de braþul navigabil Sulina, unde se poate pescui doar pe
vechiul curs al Dunãrii. În anii în care se înregistreazã o bunã migraþie
a scrumbiei, un pescar poate câºtiga pânã la 700 lei pe zi. În general
sezonul de scrumbie începe în luna martie, însa anul acesta (2008) 
aºa cum susþineau niºte pescari  poate din cauza încãlzirii globale, a
început cu o lunã mai devreme. Pescuitul la scrumbie este permis pânã
în luna iunie cu o sãptãmânã de prohibiþie în luna aprilie. Pentru pescarii
din Sfântu Gheorghe, ultimul an a fost un an foarte bun pentru pescuitul
la scrumbie, însã au fost ani în care sezonul de scrumbie a þinut doar o
lunã iar pescarii cu banii câºtigaþi nu au reuºit sã-ºi plãteascã nici mãcat
taxele ºi impozitele.
La Sfântu Gheorghe se practicã ºi pescuitul de apã dulce pe
Dunãre ºi pe canale, speciile prinse fiind carasul, somnul, crapul, ºtiuca,
bibanul, ºalãul, plãtica, morunaºul, avatul.
2. Practici ale pescuitului în Sfântu Gheorghe
2.1. Permise de pescuit
În Sfântu Gheorghe existã 115 permise de pescuit, acestea fiind
eliberate de cãtre Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã (ANPA).
Pe teritoriul Rezervaþiei sunt eliberate trei tipuri de permise de pescuit:
permise de pescuit familial, permise de pescuit sportiv ºi permise de
pescuit industrial.
Permisele de pescuit familial sunt eliberate în baza art. 76 a Legii
nr.192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul ºi acvacultura:
Persoanele fizice cu domiciliul stabil în localitãþile din Rezervaþia
Biosferei Delta Dunãrii au dreptul de a pescui cu unelte proprii pentru
consumul familial, fãrã plata vreunei taxe asupra produsului obþinut, cu
respectarea prevederilor prezentei legi. Consumul mediu pe zi pentru o
familie se considerã de 3 kg.
Permisele de pescuit recreativ/sportiv sunt eliberate de cãtre
asociaþiile de pescari sportivi, legal constituite în baza unui test aprobat
de autoritatea publicã centralã care rãspunde de pescuit ºi acvaculturã.
Chiar dacã prin lege, pescarilor sportivi sau undiþarilor aºa cum sunt
numiþi de cãtre locuitorii Deltei nu le este permis sã pescuiascã mai mult
de 5 kg. de peºte, (Art.2 Legea nr.192/2001 în timpul unei zile de pescuit
recreativ se pot pescui cel mult 5 kg de peºte sau numai un singur peºte,
dacã greutatea lui depãºeºte 5 kg), aceºtia pescuiesc cantitãþi foarte
mari de peºte care nu sunt cuantificate, acest lucru contribuind într-o
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oarecare mãsurã la crearea unei situaþii confuze privind fondul piscicol
existent în Delta Dunãrii.
Permise de pescuit comercial  În momentul de faþã pescarii
profesioniºti din Sfântu Gheorghe îºi desfãºoarã activitatea în calitate de
persoane fizice autorizate în baza unui permis de pescuit comercial. În
acest permis sunt înscrise zonele de pescuit, uneltele de pescuit permise
ºi numãrul acestora dar ºi dimensiunea peºtilor care sunt pescuiþi. Pe
coperta interioarã a permisului de pescuit, în partea stângã jos, ca o
avertizare pentru pescari, se poate citi: Acest permis vã oferã dreptul sã
desfãºuraþi o activitate tradiþionalã: pescuitul. Protejaþi resursa piscicolã
pentru ca aceastã tradiþie sã dureze.
2.2. Braconajul
În Sfântu Gheorghe, ca peste tot în Deltã, se braconeazã. Se
braconeazã cu unelte interzise si curent electric. Pentru oamenii Deltei
însã braconajul este ceva nou. Ei au trãit din peºte dintotdeauna. Dupã
cum spunea un pescar, peºtele e al meu din generaþie în generaþie. Sã
îi spui unui om dintr-odatã cã nu mai are voie sã mãnânce din curtea lui
ºi nu mai are voie sã foloseascã anumite pãrþi din ograda lui este
extrem de greu de acceptat. Iar invocarea convenþiilor internaþionale care
protejeazã anumite specii de animale ºi pãsãri este adesea neinteligibilã
pentru pescari: Ia locul de muncã la pescar. Ei (pescarii) nu au alt
servici. Ei (Statul) ar putea sã gãseascã o altã rezervaþie, o altã biosferã.
La nivelul reprezentãrilor, figura braconierului se reduce la sintagma
braconier nu este cine trãieºte de pe o zi pe alta din asta, ci ãla care
se îmbogãþeºte din pescuit. Braconajul în Delta Dunãrii nu este deloc un
fenomen marginal. În general, braconeazã cei care se descurcã ºi riscã
sã meargã în zone interzise. Cine crede cã poate sã se descurce, dar
cine nu, stã acasã. (S.G.. pescar Sfântu Gheorghe). Mulþi preferã astfel
sã riºte: Oamenii de aici sunt kamikaze, sunt în stare sã riºte... nu mai
poþi sã trãieºti aici decât sã minþi ºi sã furi. (...) pentru cã se ia locul de
muncã la pescar. (C.F., membru al administraþiei locale)
Cei care pescuiesc însã cu generatoare de curent electric nu sunt
consideraþi pescari adevãraþi. Ei sunt, cum spunea o femeie din sat,
adevãraþii braconieri. Ceilalþi pescari evitã prezenþa acestora ºi mai ales
se tem de aceºtia deoarece cred cã au o susþinere din partea autoritãþilor
de control. Un tânãr pescar din Sfântu Gheorghe confirmã acest lucru:
Un agent care are un salariu de nimic, trebuie sã fie prost sã nu fie
interesat de braconaj la peºte valoros. Braconierii sunt mânã în mânã cu
organele de control iar când soseºte vreun control, ei sunt avizaþi prin
telefon ºi stau liniºtiþi acasã.
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Unii pescari, care pescuiesc peºtele interzis, se numesc ei înºiºi
traficanþi. În urma interzicerii pescuitului la sturion, aceºtia au fost nevoiþi
sã se transforme în pescari-braconieri, cu permis de pescuit, dupã cum
se autodefinesc. Despre faptul cã acum se braconeazã mai mult, cineva
comenta astfel:
Zice cã se braconeazã mult. Ce braconez eu cã prind 5-6 kile de peºte? Cui
sã-l vând, cui sã-l dau? Zice cã a vrut sã opreascã braconajul. Dar el abia
acum începe aºa, la greu! Dacã au pus interdicþia la mare, eu tot mã duc! ªi
dacã am prins un peºte bine, dacã nu, nu. Eu dacã prind un morun de ãla, un
sturion, cu vreo 20-30 kg de icre negre, nu mã scot? E 1200-1300 de euro kg.
Eu dacã prind unu din ãla, eu nu-i dau drumul, înþelegi? Poate sã fie mama
lui de control.

Legile fãcute prost sunt fãcute ca sã fie încãlcate!  conchide un
alt pescar.
2.3. Instituþiile care controleazã pescuitul în Deltã
Existã cinci instituþii care controleazã pescuitul în Deltã: ARBDD-ul
prin intermediul agenþilor ecologici, Poliþia de Frontierã, Poliþia Deltei,
Garda de Mediu ºi Inspecþia Piscicolã. În perioada concesiunii, în schimb,
exista o putere în plus ºi anume gardienii angajaþi de concesionari, care
îi controlau pe pescari, obligându-i sã predea la cherhana întreaga cantitate
pescuitã, astfel încât sã nu poatã sustrage nici un peºte.
Cine ne controleazã? Poliþia de frontierã, Garda de mediu, Poliþia Deltei, Direcþia
Piscicolã. N-ai unde sã fugi. Sunt 3 pescari ºi 10 paznici! ªi tot în faþa lui îl
furi! Dacã mã duc sã prind peºte pe Dunãre, în zonele unde chipurile n-ai voie,
eu mã duc sã fur peºte, nu sã prind peºte, cu sculele mele. Pãi aia mai e
treabã?

Sistemul controalelor a indus o situaþie de teroare în rândul pescarilor,
aceºtia renunþând sã mai iasã la pescuit, atunci când în baltã sunt
prezenþi agenþii de control.
Chiar dacã avem actele în regulã, inventeazã ei ceva, cum cã nu
avem în barca sac pentru deºeuri ºi ne amendeazã! Însã pe undiþari nu
îi controleazã nimeni! Noi nu avem dreptul sã prindem peste mãsurã, dar
undiþarii de ce au dreptul sã-l prindã? ªi mai vin ºi în cârciuma cu fata
aia acolo la 5 centimetri. Pãi cum sã te lauzi mãi idiotule? Mie îmi vine
sã-i dau cu ceva în cap. Deci mie îmi este interzis sã iau crapul sub 35
de cm ºi ãla vine cu un crãpuºtean de o palmã. Pãi ãsta este peºtele
meu de mâine. Este hrana mea. Este viaþa mea de mâine. Pentru toþi cei
care practicã meseria de pescar indiferent cã eºti amator sau profesionist
este aceeaºi lege! Deci este normal ca tu sã nu prinzi acest peºte!
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Concluzii
Am încercat pe cât am putut sã descâlcim maþele. Dar ele nu pot
fi descâlcite definitiv pentru cã mereu se mai adaugã ceva la încâlceala
existentã. Credem cã este importantã în acest sens mãrturia unui
funcþionar ANPA privind accesul la resurse ºi interzicerea pescuitului
industrial în Delta Dunãrii. Prin declaraþia sa, acesta spune lucrurilor pe
nume: interzicerea pescuitului industrial are consecinþe pe termen lung
pentru locuitorii Deltei, pe care nimeni nu i-a luat încã în calcul. În ciuda
reformelor politice, încã nu s-a gãsit o soluþie care sã îi ajute pe oameni
sã trateze ºi sã rezolve problemele locale.
Problema în Deltã este delicatã. La Tulcea, la iniþiativa ONG-ului
Salvaþi Dunãrea ºi Delta s-a organizat o întâlnire. Ei vor în ultimã instanþã
sã ajungã la interzicerea pescuitului comercial în Delta Dunãrii. Este un
deziderat care, dacã-l iei aºa în mod ipotetic e foarte frumos, aceste
500.000 ha sã se scoatã de sub incidenþa pescuitului comercial, însã
lucrurile nu se pot realiza oricum. Sã nu uitãm cã acolo existã niºte
oameni, 16000 de oameni, care în general din asta trãiesc, din resursa
peºtelui ºi o variantã radicalã pentru orientarea acestei exploatãri nu
poate fi aplicatã pentru cã aduce foarte multe distorsiuni, multe lucruri
nedorite din punct de vedere social, economic ºi atunci va trebui, dacã
vrem sã ajungem acolo, s-o luãm din aproape în aproape, moderat, în
fiecare an, sau în timp.
Trebuie sã asigurãm o alternativã: vrem sã facem pensiuni, vrem sã facem
agroturism, vrem sã facem o pensionare anticipatã a unor pescari. Va trebui sã
vinã cineva ºi sã spunã: Nea Vasile, nu mai eºti pescar cum erai odatã, îþi iei
2-3 kg de peste pe zi pentru a trãi, dar uite ai o pensie de douã sute de euro
pe lunã, din asta trãieºti ºi atuncea da. Dar nu aºa, interzicem pescuitul cã
vrea nu ºtiu cine sau mulþi dintre cei cu interese. Lucrurile sunt de discutat!
Dacã vrei sã creezi o alternativã în afarã de turism, poþi sã dezvolþi acvacultura.
Nu trebuie sã punem carul înaintea boilor, noi trebuie sã pregãtim ce avem de
pregãtit. Nu-i totul sã doreºti, mai trebuie sã ºi poþi!
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Reprezentãri ºi practici ale spaþiului
Daniela Alexandrescu
Ioana Daia
Gabriela Leonida1

Aºa ne zice nouã, chiºmãneni, adicã mâncãtori de maþ de morun.
(G. I., pescar). Localnicii îºi mai spun bãltãreþi, adicã oameni ai bãlþii, în
opoziþie cu cei ai pãmântului, folosindu-se antagonismul baltã-terasã:
oamenii se uitã când are balta curse spre Tulcea, cã terasa ajunge
oricum (...). Se cheamã terasã cã au maºinã, da noi de unde s-avem?
(tanti B.)
Balta este pentru localnici un spaþiu de referinþã. În carte se scrie
Delta Dunãrii, da ãºtia spun baltã. Unde-ai fost? Am fost plecat în
baltã. (nea C., originar din Tulcea, locuieºte de 4 ani în Sfântu Gheorghe).
Balta-i tot ce þine de Dunãre. (nea C.). Cât þine stufu, atâta-i ºi balta.
(pescar)
Apa este aºadar un element central în viaþa localnicilor. La noi
normalã este apa, Marea ºi Dunãrea... (femeie din sat). Oamenii se
deplaseazã pe apã în afara localitãþii astea [canalele, n.a.] sunt
autostrãzile noastre, barca are nume, dar tractoru nu (R. I.).
 Aveþi o barcã a dumneavoastrã?
 Cum sã nu? N-ai bicicletã, n-ai maºinã, n-ai cãruþã... apã, ce faci?
Aicea barcã trebuie sã ai.
(dl. I.)
Centralitatea apei se leagã pe de o parte de mediul în care trãiesc
locuitorii din Sfântu Gheorghe, iar pe de alta de principalul lor mijloc de
trai tradiþional, pescuitul.
1

Autoarele au participat la terenul desfãºurat la Sfântu Gheorghe în 2007, iar G.L. a fost
membrã ºi în echipa prezentã acolo în 2003. Mulþumim colegilor noºtri pentru colaborare
ºi materialele furnizate.
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În acest context, analiza pe care o propunem se va concentra pe
reprezentãrile ºi practicile spaþiului bãlþii. Considerãm cã un studiu al
geografiei satului ar fi fãrã doar ºi poate interesant, dar nu constituie
obiectivul articolului de faþã. De asemenea, nu vom intra în consideraþii
legate de reprezentarea ºi practica spaþiului marin.
1. Particularitãþile pescuitului
Atât mediul în care se desfãºoarã, cât ºi tipurile de practici pe care
le presupune pescuitul, îl plaseazã în afara schemei duale de clasificare,
vânãtori ºi culegãtori. Particularitãþile pescuitului explicã absenþa unei
paradigme clasice de analizã: E limpede cã teoreticienii clasici, pe
autoritatea cãrora se bizuie antropologii contemporani, ºtiau puþine lucruri
despre pescuit, sau gãseau anomaliile acestuia prea tulburãtoare din
punct de vedere metodologic pentru a se încadra în schemele lor. De
exemplu, Morgan a tratat pescuitul drept identic cu vânatul ºi culesul, iar
Marx n-a pomenit deloc despre pescuit... (Barnard & Spencer, 2000)
O lucrare importantã este cea a lui Hardin, The Tragedy of Commons.
El prezintã pescuitul drept o activitate care, datoritã faptului cã spaþiul de
resursã poate fi folosit de oricine, duce inevitabil la distrugerea resurselor.
Serge Collet precizeazã însã cã dreptul de uz comunitar (res communes)
al spaþiului care nu aparþine de drept nimãnui (res nullius), departe de a
constitui o tragedie, se bazeazã pe coduri comune de comportament.
(Collet, 2002)
Acelaºi Collet introduce conceptul de res halieutica pentru analiza
modurilor de apropriere a spaþiului marin, numit de el mediu halieutic
(Collet, 2002). În tradiþia studiilor despre co-managementul zonei de
pescuit Lofoten (Norvegia), o contribuþie interesantã este cea adusã de
Holm, Hersoug ºi Ranes, care remarcã faptul cã acest management nu
se referã la resursa piscicolã, ci la spaþiu ºi la modul lui de folosire
(Holm, Hersoug ºi Ranes, 2000).
Cum textul trateazã problematica spaþiului într-o zonã de pescari,
vom trece în revistã câteva concepte asupra spaþiului. Considerãm utilã
concepþia tridimensionalã a spaþiului formulatã de Henri Lefebvre ºi
prezentatã de Gür: Lefebvre (1991) a construit o triadã spaþialã
non-iluzionalã2, dizolvând spaþiul fizic (obiectiv  material) ºi spaþiul mental
(subiectiv  ideal) în spaþiul social. El a continuat prin a argumenta cã
triada spaþialã poate fi înþeleasã prin considerarea corpului ca spaþiu al
unui subiect. În acest sens, Lefebvre (1991) a echivalat conceptele de
2

Care nu se bazeazã pe dubla iluzie, a transparenþei (subiectivism/idealism) ºi a opacitãþii
(obiectivism/materialism) (n.n., apud Gür, 2002)
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practici spaþiale, de reprezentãri ale spaþiului ºi de spaþii reprezentaþionale,
respectiv, cu (spaþiul) perceput, (spaþiul) conceput ºi (spaþiul) trãit.
(Lefebvre, The Production of Space, 1991, apud Gür, 2002).
O altã perspectivã asupra spaþiului este cea a teritoriului, adicã a
spaþiului delimitat. Visser abordeazã teritoriul ca instrument conceptual:
Graniþele, deci teritoriul, nu sunt în mod necesar împãrþiri biofizice sau
ecologice, ci unelte conceptuale ale formãrii statale impuse unui mediu
fizic. (Visser, ed., Challenging Coasts: Transdisciplinary Excursions into
Integrated Coastal Zone Development, 2004, apud Kraan 2005)
Michel Foucault (apud Gür, 2002) insistã asupra raportului dintre
spaþiu ºi putere: rãmâne sã fie scrisã o întreagã istorie a spaþiilor  care
ar fi totodatã o istorie a puterilor  de la marile strategii geopolitice pânã
la micile tactici ale habitatului. Iar Gür continuã în aceeaºi direcþie:
Spaþializarea este politicã; este deopotrivã cauzã ºi efect al relaþiilor de
putere. Termenul de spaþializare pune spaþiul în centrul disputelor asupra
relaþiilor dialectice dintre putere, cunoaºtere, discurs ºi reprezentare ºi
insereazã spaþiul în imaginaþia ºi gândirea socialã. (Gür, 2002)
Dintr-o perspectivã ecologicã, Ingold conceptualizeazã un spaþiu în
care omul este integrat în mediul sãu: întregul-organism-în-mediulsãu-înconjurãtor. Vintilã Mihãilescu ºi Raluca Nahorniac aplicã acest
concept pescarilor din Sfântu Gheorghe, definind în cazul lor o relaþie de
proprietate originalã, pe care o putem numi teritorialã. Astfel înþelese,
relaþiile teritoriale de proprietate sunt modalitatea de expresie a relaþiei
organism-mediu prin intermediul sentimentelor de posesie a teritoriului ºi
de apartenenþã la acesta. (Mihãilescu ºi Nahorniac, 2003)
Însã centralitatea elementului acvatic reprezintã particularitatea
esenþialã a zonei Sfântu Gheorghe, un spaþiu de apã, care nu poate fi
gândit în termenii de raportare ºi apropriere ai unui spaþiu de pãmânt.
Coordonatele fluide, în continuã schimbare ale unui spaþiu de apã, nu
pot fi echivalate cu coordonatele unui spaþiu fix. Kraan face aceeaºi
observaþie, legatã însã de o zonã de coastã, în care analiza lui se
centreazã pe împãrþirea spaþiului marin. Calitatea fluidã a zonei de
coastã nu pare sã se potriveascã cu ideile ºi conceptele fixe (provenind
adesea din mediul de pãmânt, mult mai fix). (Kraan, 2005). În cazul
Sfântu Gheorghe, ne referim la o zonã deltaicã, în care avem ºi mare, ºi
fluviu, ºi zone inundabile, iar fluiditatea este cu atât mai importantã în
conceptualizarea spaþiului. Aºadar, considerãm nepotrivitã o analizã în
termenii cercetãtorului obiºnuit cu spaþiul fix, terestru.
În acest spaþiu fluid, preferãm sã aplicãm conceptul de teritorialitãþi
(Visser apud Kraan) care dau seamã mult mai bine de intricarea
perspectivelor diverºilor actori sociali implicaþi, dar ºi, cum vom vedea
mai jos, de dinamica diacronicã a raportãrilor la spaþiu:
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Pescarii înºiºi gândesc în alte tipuri de teritorii. Visser a propus ideea folosirii
conceptului de teritorialitãþi în loc de teritoriu pentru a scoate în evidenþã faptul
cã oamenii pot avea diferite imagini mentale  determinate de spaþiu ºi timp 
asupra teritoriului, contestând aºadar ideea unei definiþii universale a spaþiului
(aceasta fiind implicaþia termenului de teritoriu). Teritorialitãþile  remarcaþi
forma de plural  subliniazã faptul cã diferiþi actori în diferite contexte ataºeazã
valori diferite anumitor spaþii. (L. Visser, comunicare personalã). Acceptarea
acestui lucru ºi clarificarea acestor imagini mentale vor adânci cunoaºterea
noastrã asupra zonei de coastã. (Kraan, 2005)

În plus, putem spune cã perspectivele asupra teritoriului pot varia
chiar la acelaºi agent, în funcþie de contextul în care se aflã ºi de
interlocutor.
2. Actori sociali. Teritorialitãþi.
Pescuitul se desfãºoarã într-un anumit spaþiu, tehnicile de pescuit se aplicã
anumitor spaþii, iar speciile de peºti se gãsesc în anumite spaþii. Activitãþile
pescuitului au loc într-un decor spaþial, iar accesul la acesta este o condiþie
preliminarã pentru a se putea pescui ºi competiþia dintre pescari se
concentreazã adesea asupra spaþiului. (Kraan, 2005, citându-l pe Bavinck,
Understanding Fisheries Conflicts in the South).

În zona Sfântu Gheorghe, odatã cu diversificarea activitãþilor
economice (dezvoltarea turismului) ºi cu dobândirea statutului de
rezervaþie, nu se mai poate vorbi doar despre competiþie între pescari.
Mai mulþi actori sociali îºi disputã spaþiul de resursã ºi de vieþuire; Cosima
Rughiniº, în studiul sãu asupra câtorva localitãþi din Delta Dunãrii, enumerã
populaþia, autoritãþile locale ºi judeþene (primãrie, consiliu judeþean),
ARBDD ºi poliþia de frontierã (Rughiniº, 2005). Pentru Sfântu Gheorghe,
ar trebui sã adãugãm cel puþin ONG-uri cu profil ecologic, investitorii
locali ºi noii proprietari ai caselor din sat. Conflictele se desfãºoarã pe
mai multe planuri. Nu le vom detalia, ci ne vom mãrgini sã prezentãm mai
ales impactul lor asupra reprezentãrilor ºi practicilor spaþiului în ceea ce
îi priveºte pe localnici ºi ARBDD-ul (Administraþia Rezervaþiei Biosferei
Delta Dunãrii).
Apariþia rezervaþiei este trãitã restrictiv ºi conflictual de cãtre locuitori,
deoarece se limiteazã spaþiul de resursã pentru pescuit. Oamenii locului
simt cã li se încalcã drepturile prin trecerea pe primul plan a protecþiei
animalelor: Pelicanu mãnâncã zeci de kilograme pe zi. Pelicanu are
voie, da oamenii care trãiesc ºi material de pe urma peºtilor, cã-l vând,
îl ºi mãnâncã, n-au voie. (tanti B.)
Diferenþele dintre reprezentãrile localnicilor ºi ale ARBDD-ului apar
încã din terminologie: sat-baltã versus vatra aºezãrilor umane, componentã
a ecosistemului antropic  Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii.
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În cazul localnicilor, reprezentãrile spaþiului sunt structurate în funcþie
de mai multe opoziþii permanente:
 mare vs. Dunãre, atât ca opoziþie simplã (elemente geografice,
spaþii de resursã, pescari de mare ºi de Dunãre), cât ºi metonimic 
canalele sunt împãrþite în canale care ajung pânã la urmã în mare ºi
canale care nu ies din baltã;
 baltã vs. Dunãre (ape stãtãtoare ºi curgãtoare);
 dulce vs. sãrat  partea dinspre Dunãre e mai dulce, se fac
grãdini, cã altfel e sãrat (tanti B.);
 mâlos vs. nisipos  dincolo de Dunãre e mâl, aici e nisip (tanti
B.).
Pe lângã aceste opoziþii permanente, apare în reprezentãrile
localnicilor o ierarhizare a spaþiilor în funcþie de interesele de moment
(legate fie de pescuit, fie de turism  plimbãrile oferite turiºtilor). Aceastã
dinamicã va fi prezentatã ulterior.
ARBDD-ul lucreazã cu o zonare funcþionalã a Deltei. În prezent,
teritoriul rezervaþiei este împãrþit în:
 zone strict protejate: (...) sunt protejate în mod obligatoriu ºi
reprezintã eºantioane foarte puþin deranjate, reprezentative pentru
ecosistemele naturale, terestre ºi acvatice, din rezervaþie (acestea sunt
fostele zone cu regim de protecþie integralã);
 zone tampon: au fost stabilite în jurul zonelor cu regim de protecþie
integralã (...) ºi au fost desemnate pentru atenuarea impactului antropic
asupra zonelor protejate;
 zone economice: cuprind terenuri aflate în regim liber de inundaþie,
terenuri îndiguite pentru folosinþã agricolã, piscicolã ºi silvicã ºi terenuri
pe care sunt amplasate aºezãri umane;
 zone de reconstrucþie ecologicã: sunt suprafeþe de teren în cadrul
cãrora Administraþia Rezervaþiei desfãºoarã activitãþi de refacere a
echilibrului ecologic ºi de renaturare a zonei afectate. (http://www.ddbra.ro)
Aceste zone sunt reconsiderate de cãtre localnici prin prisma
intereselor lor. Zona strict protejatã Sahalin-Zãtoane cuprinde insula
Sahalin, folositã pentru creºterea animalelor  Mai duce lumea vitele ºi
la Sahalin, acolo au mâncare bunã. (...) E rezervaþie. Înainte ne spunea
sã ne luãm vitele, acum câþiva ani, da acum nu ne mai zice nimic ºi omu
tace. (tanti B.) ºi câteva spaþii importante de pescuit, cel mai des menþionat
fiind golful/lacul Milea: încolo se merge spre Milea, da nu mai desenez
cã e interzisã acum pentru pescuit (R.I.). Auto-cenzura în acest caz
traduce felul în care reglementãrile noi modificã ierarhia reprezentãrilor.
Se pare cã statutul de zonã strict protejatã e interpretabil chiar de cãtre
autoritãþi: La Mila (23) se pescuieºte, avem voie, da cu restricþii. Când
vrea ei ne lasã, când nu vrea nu ne lasã. În timpul migrãrii peºtelui nu
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umblã nimeni, când s-a terminat ne dã voie (G.I.). Controlul ecologiºtilor
(ARBDD, ONG-uri) este considerat arbitrar ºi interesat: merge ºi cu
motoraº, da cum vrea ecologiºtii, cã dacã-þi ia banii nu mai sperii pãsãrile.
(...) Când vrea ei ne lasã, când nu vrea, nu ne lasã. (G.I.)
În încercarea de a-ºi pãstra drepturile teritoriale, pescarii se
legitimeazã adoptând un discurs cu note ecologice, susþinând cã practicile
lor au ºi valenþe de conservare ºi protecþie.
Ce-i mai mare ducem la cherhana sau ducem acasã. ªi la cherhana au mãsurã:
pãstruga la 1 m, nisetrul la 1.40 m, ºi morunul la 1.60 m. (...) ªi aicea ei au
fãcut o greºealã, sau cel puþin aºa credem noi pescarii. O pãstrugã la 95 cm
poate sã aibã 6-7 kg ºi una la mãsurã sã aibã 4 kg, sã fie mai suplã. În primul
rând aia are nevoie sã se regenereze, sã se dezvolte. Eu îmi dau seama care
e puiet. Puietul e ãla de 20-30-40 cm. ªi dacã e sã-l iau acasã e în defavoarea
mea, pentru cã în câþiva ani distrugem tot puietul ºi nu mai avem în generaþiile
viitoare.
(R.I.  înregistrare din 2003, când nu se interzisese pescuitul la sturioni).

Pe de altã parte, mãsurile autoritãþile sunt percepute ca fiind mai
degrabã punitive decât de protecþie.
Lebãda este bunã de mâncare, noi nimeni nu o omorâm. Noi poate am dat o
bucãþicã de pâine ei, cã e iarnã, n-are cu ce sã trãiascã. Ei n-au venit nici iarna
ca sã o vadã. ªi dacã te-au prins c-ai prins o lebãdã ai 3 ani deja pârnaie de
la o lebãdã. Ei n-au venit ca s-o protejeze, iarna moare pe lângã mal. Liºiþe,
raþe, pe lîngã mal, aicea, mor. Da dacã-i arunci pâine sau ceva, ea mãnâncã.
Ei n-au venit sã deie. Au fost sã prindã pe ãia care o mãnâncã. Cine o mãnâncã
? Nimeni n-o prinde. Natura îi omoarã, iarna.
(M. C.)

Fluxul ºi refluxul de exercitare a autoritãþii în funcþie de anotimpuri
creeazã, aºadar, rumoare.
Rezervaþia este echivalatã de cãtre localnici cu zonele strict protejate
ºi cu cele turistice, pentru care se folosesc denumirile la pãsãri ºi Delta
în locul termenului tradiþional de baltã. Aþi fost în Deltã? Aþi fost în
rezervaþie ? Dacã nu, aþi venit degeaba (V. C.). Este un bun exemplu de
coexistenþã a mai multor teritorialitãþi la un singur agent, care se raporteazã
la acelaºi spaþiu, în funcþie de interlocutor sau de întrebuinþarea de moment
a spaþiului (în cazul de mai sus este vorba despre un pescar profesionist
care se raporteazã la o zonã tradiþionalã de pescuit ca la una de plimbare
atunci când vorbeºte cu turiºti). Rezervaþia capãtã valenþele unui
spaþiu-frontierã cu toate avantajele ºi dezavantajele pe care le comportã
în mod obiºnuit un astfel de spaþiu.
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Acestea nu sunt însã singurele teritorialitãþi funcþionale ale bãlþii. În
citatul urmãtor, Delta este împãrþitã dupã ocupaþia locuitorilor sãi.
În Deltã. Nu vorbesc de Chilia, nu vorbesc de Murighiol, nu vorbesc de Dunavãþ,
fiindcã ãºtia au agriculturã. Eu vorbesc de Deltã cum suntem noi. (...) Ce
înseamnã în Deltã ? Cum suntem noi, Caraormanu, care se ocupã numa ºi
numa cu pescuitu, Criºanu, care la fel, ei n-au agriculturã, n-au... (...) Nu
vorbesc de Chilia. El e în Deltã, da au agriculturã...
(nea F.)

Practicarea agriculturii ca mijloc de subzistenþã, devine astfel, un
operator de excludere dintr-un spaþiu rezervat în exclusivitate pescarilor.
Din aceste teritorializãri rezultã faptul cã relaþia stabilitã de localnici
cu spaþiul bãlþii este una de folosire. Ei îl utilizeazã pentru pescuit, pentru
grãdini, pentru fân, pentru þinerea animalelor, mai recent pentru turism.
Este un spaþiu  resursã, un spaþiu funcþional care este valorizat diferit
în funcþie de ocupaþia principalã, de gen, de perioadã (ex. calendarul
pescuitului).
Folosirea este individualã, dar legitimatã de apartenenþa comunitarã
(Sandel, apud Mihãilescu ºi Nahorniac, 2003) ºi negociatã. Existã
aºa-numitele legi nescrise care gestioneazã aceastã relaþie atât în cazul
grãdinilor, cât ºi al locurilor de pescuit. Grãdinile sunt plasate pe malul
celãlalt, dincolo de Dunãre, ori pe canale mai mult sau mai puþin
îndepãrtate de sat (chiar peste 15 km). Spaþiul fiind al comunei, punea
grãdina unde voia, da trebuia sã îngrãdeºti, cã intrau porcii ºi vitele. Se
înþelegeau între ei pe pãmânt, cine sã-l ia, fãrã certuri. (...) Primãria nu
interzicea. (tanti B.). Gardul existã ca protecþie, nu ca delimitare a
proprietãþii. Dreptul de uzufruct poate fi moºtenit cu condiþia continuitãþii
de utilitare, dar el poate fi ºi cedat: Era o lege nescrisã, nu cã acolo au
fãcut pãrinþii mei ºi acolo e locu meu. (...) Unii bãieþi fac fân unde fãceau
ºi pãrinþii lor. (...) Unii zic io nu mai am animale, du-te ºi fã tu fân acolo.
(tanti B.). Regula este înþelegerea mutualã, fãrã sã se apeleze la arbitraj:
se mai ceartã, io am o parcelã, altu altã parcelã, da se rezolvã cu câþiva
dumnezei. (tanti B.)
Tot legi nescrise guverneazã ºi împãrþirea teritoriului pentru pescuit:
Cum aruncã? Tot ei stabilesc pe bazã de-nþelegere, cã nimeni nu-i face
regula pe apã. (...) Stau la vreo 300-400 de metri, nu unu lângã altu.
(tanti B.). Ca ºi în cazul grãdinilor, aici funcþioneazã regula primului venit.
Cel mai normat este sezonul de scrumbie, deoarece aici e
supremaþia comunei (tanti B.). Este perioada în care pescarii câºtigã cel
mai mult. Pescuitul se organizeazã pe linii, linia întâi fiind mai aproape
de mare, iar cea de-a doua în zona fostei barje de la km 8. Pentru linia
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întâi existã o listã ºi toana (momentul în care poþi arunca nãvodul) poate
fi pierdutã dacã nu eºti acolo la timp. Regãsim aici unul dintre modurile
de apropriere a spaþiului de resursã descris de Collet, acela al regimului
de acces: Accesul la aceste resurse [halieutice] este dat de o serie de
drepturi contextuale (drepturi de excludere, drepturi de sustragere legitimã,
drepturi de guvernare), care sunt întotdeauna încorporate de comunitate
ºi guvernate de schema axiologicã ºi deontologicã a societãþii. (Collet,
2002)
Legitimizarea pescarilor în cazul scrumbiei se face în funcþie de
apartenenþa la comunitate ºi de resursa principalã de trai. În linia întâi se
pot duce doar pescarii localnici get-beget, care nu au alte surse de venit.
Cei cu salariu, numiþi uneori braconieri, cu toate cã au permise de pescuit,
merg în linia a doua, ca ºi cei veniþi din alte pãrþi.
Legile nescrise pot fi încãlcate. Pe vremuri, se fura noaptea din
grãdini. La pescuit, disputele apar ori cã i-a umblat la scule, ori cã a
aruncat prea aproape. Spiritul comunitar pare sã se dilueze când e
vorba de locurile de pescuit  cei care gãsesc un loc bun preferã sã
pãstreze secretul ºi sã revinã în zilele urmãtoare.
Apariþia ARBDD pune faþã în faþã douã teritorialitãþi, modificând relaþia
de folosire a teritoriului de cãtre localnici. Administraþia, prin ordinele
sale, impune restricþii de acces ºi de pescuit, hotãrând unde, când, cine
ºi cum poate merge pe teritoriul rezervaþiei (de exemplu, Regulile privind
accesul ºi circulaþia pe canalele ºi lacurile interioare din perimetrul
Rezervaþiei Biosferei Delta Dunãrii, cu Anexa 2 la reguli: Trasee Turistice
din Rezervaþia Biosferei Delta Dunãrii). Este un exemplu tipic de
conducere de sus în jos, lipsitã de legitimitate printre localnici, inducând
sentimentul de nedreptate socialã ºi provocând transgresãri ale regulilor:
nu se poate folosi propriul localnic de zona în care trãieºte (I. S.); de
pescuit, pescuiesc la Lacu Meleaua unde nu e voie ºi pe Dunãre (R. I.).
O altfel de teritorialitate a fost cea introdusã de concesionãrile luciului
de apã ºi ale resursei piscicole din Delta Dunãrii care au funcþionat în
perioada 2003  2006. Analiza efectuatã de Ana Cosima Rughiniº asupra
impactului concesionãrilor recurge frecvent la termeni spaþiali ºi dã o
dimensiune a acestei reteritorializãri: Sistemul concesionãrilor este, de
fapt, un regim monopsonist3 de relaþionare cu pescarii din Deltã, datoritã
3
Monopson  firmã sau întreprindere cumpãrãtoare unicã a unui bun sau serviciu oferit
de un numãr mare de producãtori. Pentru a fi monopson, întreprinderea trebuie sã nu fie
concuratã din partea altor cumpãrãtori strãini sau naþionali, produsul sã fie omogen ºi sã
nu poatã fi substituit cel puþin un timp. (cf. Dicþionar de afaceri  Dicþionarul online Concept
Manager 2, consultat pe http://www.rubinian.com)
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limitãrii geografice a competiþiei. Fiecare localitate corespunde prin locaþia
sa zonei acvatice a unui concesionar anume. Sunt cazuri în care pescarii
dintr-o localitate au opþiunea teoreticã, datoritã accesibilitãþii luciului de
apã, de a lucra pentru doi concesionari (cum ar fi în Gorgova sau în
Periprava). În practicã, însã, contractele între un pescar ºi un concesionar
stipuleazã exclusivitatea, iar permisele de pescuit stabilesc zonele în
care pescarul are voie sã pescuiascã, care aparþin aceleiaºi zone
concesionate. (Rughiniº, 2005)
Din perspectiva care ne intereseazã aici, ºi anume cea teritorialã,
perioada postconcesionarã a adus doar o libertate ceva mai mare în
gestionarea resurselor  Acum pot sã predau unde vreau, fac contract
cu cine vreau. ªi la Sulina dacã vreau pot sã predau, de când s-a desfiinþat
ãºtia. (C. C.), nu însã ºi o revenire la teritorialitãþile tradiþionale ale
pescarilor, din cauza restricþiilor ARBDD menþionate mai sus.
Discrepanþa între împãrþirile ºi folosirile oficiale ale spaþiului ºi
diversele teritorializãri practicate este ilustratã de discursul urmãtor: Numai
în lighean se pescuieºte. (...) Acolo n-ai voie, acolo n-ai voie, n-ai voie,
n-ai voie. Da ãºtia le ºtie pe ale lor. (...) Teoria ºi practica nu se potriveºte.
(M. B.)
3. Spaþiul: dinamicã ºi repere
Spaþiul bãlþii este într-o dinamicã permanentã. Este vorba atât de o
evoluþie naturalã, cât ºi de una influenþatã de factorul uman.
Da se transformã ºi natura, se usucã. (...) Peste 2-3 ani se schimbã locurile
de pescuit. În acelaºi an, nu prea (tanti B.). Înainte erau mai multe lacuri, da
s-au stricat cã s-au fãcut canale (pescar). Noi facem diguri, da pescuitu ?
A schimbat curenþii... ªtiþi ce, natura nu permite sã te bagi peste ea. (...) Unde
a intervenit omu se cunoaºte peste 60 de km. ªi la Sulina, ºi la Sfântu Gheorghe.
A mâncat din insula Sahalin... Auzeam de la pãrinþi cã era altfel Dunãrea...
Unde e km 2 pânã la km 0, suprafaþã terestrã...
(M. B.)

Existã spaþii de trecere, cu apartenenþã neclarã, mare sau baltã.
Mileaua este denumitã alternativ lac ºi golf, în funcþie de sezon aici
gãsindu-se apã dulce sau sãratã. Spaþiul suferã schimbãri importante în
timp relativ scurt, schimbãri care sunt pãstrate în memoria localnicilor.
Intervenþiile umane par sã fie destul de importante pe alocuri. Zone de
baltã s-au transformat ºi continuã sã devinã teritoriu terestru, fapt care
duce la o dinamicã în timp a reperelor.
Dobrogea. Identitãþi ºi crize
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A fost o perioadã în care de la Dunãre era un canal care traversa mai jos de
armatã, ºi care se ducea pânã la plantaþie. Paralel cu plantaþia se putea face
baie. Asta a fost acum 6 ani. ªi când am intrat în primul an, vedeai caraºii cum
înotau în apã. Era foarte frumos. Bine, ºi atunci multe canale erau deja colmatate.
Sunt zone cu pini, sunt zone cu... A fost o zonã experimentalã. S-a încercat ce
merge în Deltã, s-a ºi forþat foarte mult prin faptul cã spãlai nisipu...

(G. M.)

Reglementãrile care limiteazã accesul/pescuitul pe canale duc ºi
ele la modificãri de parcurs: unde este interzis nu trece nici ºalupa sã
mai facã un siaj. Mai fãceau siaj ºi mai spãrgeau iarba (...) Pe Ciotica nu
mai treci la rame nici cu ghionderu, ºi-nainte era canal lat. (G. I.)
Lacul Melea s-a colmatat complet. Ei cu cât îl þin în mânã ºi nu-l decolmateazã
cu atât lacul se stricã. Ei dacã într-un an au decolmatat în 3-4 luni îºi revine
toatã vegetaþia ºi peºtele. Nu-i mare lucru, peºtele cautã oxigen. În 2-3 ani
Melea se distruge, n-o sã mai aibã ce sã pãzeascã. Când eram copil ºi mergeam
spre Melea în zona unde era 4-7 metri, acu te dai jos din barcã sã treci.
(I. E.)

Anumite reglementãri care par sã nu aibã legãturã directã cu apa
duc ºi ele la modificarea ºi reducerea zonelor de pescuit:
Lacuri la noi nu mai sunt. S-au stricat. Erau înainte. Da acum nu îþi dã voie sã
dai foc în baltã. Trebuie sã dai foc ca sã se facã pãmânt aºa, bãtucit, sã nu
aibã mizerie. ªi atunci când apa este mare vine ºi peºtele sã se reproducã
acolo. Cã altfel nu vine. Acum totul a rãmas într-o singurã albie, în Dunãre.
(L.)

Recurgând la termenii triadei lui Lefebvre, nu numai spaþiul perceput,
ale cãrui transformãri le-am descris anterior, ci ºi reprezentãrile (spaþiul
conceput) ºi practicile spaþiului (spaþiul trãit) au cunoscut modificãri în
decursul timpului, ilustrând conceptul teritorialitãþilor, aºa cum a fost el
definit mai sus. Exemplificãm prin compararea hãrþilor mentale cu tema
zona Sfântu Gheorghe, desenate de cãtre aceeaºi persoanã în 2003,
când era pescar, ºi în 2007, când devenise angajat al primãriei locale.
I-am cerut prietenului nostru R. sã deseneze harta mentalã a localitãþii Sfântu
Gheorghe aºa cum era înainte. A durat aproape o orã ºi ne-a cerut mai multe
foi de hârtie ca sã deseneze o hartã amplã ºi detaliatã, incluzând toate reperele
teritoriale (Marea Neagrã, Dunãrea, lacuri ºi canale, pãdurea etc.) Apoi i-am
cerut sã deseneze Sfântu Gheorghe aºa cum este acum. Majoritatea graniþelor
naturale s-au ºters, peisajul suferind o schimbare importantã (doar Dunãrea
era încã indicatã cu litere mari pe desen, casele nemaifiind reprezentate).
(Mihãilescu ºi Nahorniac 2003: 26)
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În 2007, Golful Meleaua e punctul cel mai important. (...) Pe planul
2 e comuna Sfântu Gheorghe, deoarece se va schimba de la o zi la alta.
(R. I.). Remarcãm greutatea pe care o capãtã golful Milea  iniþial nu
vrea sã îl deseneze, din cauzã cã accesul este interzis, dar pânã la urmã
îl figureazã totuºi. Acest lucru trebuie pus în corelaþie cu absenþa din
discurs a acestei zone în interviurile realizate în anul 2003. Se poate
presupune cã aceastã prezenþã intensã în 2007 se leagã de controlul
resimþit ca mult mai strict al accesului în aceastã zonã de pescuit. Pus
în faþa unui exerciþiu de configurare a unui traseu optim destinat unui
outsider, fostul pescar proiecteazã o plimbare pe insula Sahalin de unde
propune o privire atentã îndreptatã spre sat: Când eram eu copil ºi
traversam pe Sahalin, primul lucru pe care îl vedeam din sat era turla
bisericii. Acum ce se vede în primul rând? (îºi îndreaptã privirea spre
liziera de bungalow-uri a satului turistic Delfinul). Pe de altã parte ºi zona
Milea dobândeºte o nouã valenþã în urma dezvoltãrii turismului: Pe aici,
pe canalul Seredne, se intrã în Deltã. (...) Delta este Lacu Mileaua.
(G. I.). Unii numesc chiar acest loc La Pãsãri, fiindcã aici îi duc pe turiºti
sã vadã pãsãri.
Am surprins în hãrþile mentale ºi diferenþierea reprezentãrilor în
funcþie de ocupaþie (pescar/altã ocupaþie) ºi de gen. Cei cu alte ocupaþii
s-au centrat pe spaþiul domestic: Sfântu Gheorghe e o înºiruire de case,
de strãzi ºi de locuri virane. (tanti B.). Pescarii au reprezentat un spaþiu
extins, dominat de zonele importante pentru pescuit.
ªi orientarea în spaþiu se face diferit în funcþie de ocupaþie. Pescarii
se folosesc de elemente naturale ca marcatori (stele, lunã, buturugi,
curenþi, tipuri de vânt). Dunãrea este numerotatã pe kilometri (spre
deosebire de celelalte douã braþe, unde se mãsoarã în mile) ºi orientarea
se face ºi în funcþie de aceste repere. Cele douã maluri se numesc
Vostoºnii ºi Moreanski, dupã numele vânturilor Vostoc ºi Moreana. Pescarii
le cunosc pe toate, cu efectele lor ºi momentele în care bat:
Moreana aduce meduza pânã-n lac. Vine în iunie-iulie din Nord. Lodusul e vânt
de sus, foarte puternic iarna. Vostocu vine de la ruºi. Când bate inundã toatã
comuna. Dacã bate 3 zile ºi nu pãzeºti digu, ãla eºti ! Vostocu rãceºte ºi
aduce meduzã. Bazia ºi Polughiona sunt vecine, vin din S-E ºi aduc meduzã.
Noi ne orientãm. Ãsta face valuri puternice la mare, Vostoc, Bazia, Polughiona.
Nu mai poþi ieºi la mare, vin valuri pânã unde acosteazã vaporul. A venit
meduza, nu mai este peºte... curent rece, peºtele se retrage la adânc.
(G. I.)

Pe o hartã mentalã a unui pescar, dedicatã orientãrii dupã tipurile
de vânt, apar Abazia, Vostoc Litni, Vostoc Zimni, Puriaz, Polnoci, Caraieli,
Lodus, Zapati, Moreana Pahova, Moreana, Pulighiona. Pe de altã parte,
Dobrogea. Identitãþi ºi crize
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unele persoane din sat (cei care nu se ocupã cu pescuitul) folosesc
punctele cardinale drept repere de orientare. Aveam o vacã cumpãratã
la vest ºi se ducea la vest, cã era obiºnuitã acolo. Acum se duce ºi la
nord. (tanti B.). Însã pescarii contestã aceastã modalitate de orientare,
considerând cã punctele cardinale, aºa cum sunt ele percepute de cei
care nu pescuiesc, nu corespund realitãþii. Oamenii zic cã Dunãrea e la
sud, dar nu e chiar aºa. (R. I.). Ar putea fi vorba de o denaturare ºi
simplificare a orientãrii, mult mai complexe ºi mai exacte, dupã direcþia
vântului.
4. Concluzii
În acest studiu am urmãrit felul în care se (re)construieºte spaþiul
bãlþii în zona Sfântu Gheorghe. Am pornit de la configurarea identitarã a
acestui spaþiu ºi am þinut sã accentuãm dintru început specificitatea sa.
Deºi am prezentat multitudinea actorilor sociali care îºi disputã teritoriul,
ne-am centrat pe descrierea reprezentãrilor ºi a tipurilor de practici ale
spaþiului de care uzeazã pescarii, cãrora le-am opus zonarea funcþionalã
ºi normele impuse de ARBDD. Am remarcat contaminãrile de limbaj ºi
folosirea în scop de legitimare a discursului ecologist de cãtre localnici.
De asemenea, am evidenþiat într-un alt capitol dinamica naturalã ºi
antropicã a spaþiului bãlþii, aºa cum este el perceput, reprezentat ºi trãit
de cãtre oamenii locului.
Un studiu de teren mai aprofundat poate, cu siguranþã, extinde
analiza modificãrilor de teritorializare ºi poate da seamã de felul în care
acestea influenþeazã, eventual, raportarea identitarã a locuitorilor din
Sfântu Gheorghe la acest spaþiu.
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PARTEA II. COMUNITÃÞI ETNICE ÎN DOBROGEA
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Introducere  Regimuri etnice în Dobrogea
Ana Chiriþoiu
Rãzvan Ionescu-Þugui

So as to integrate the level of statehood successfully into our
analysis, we need to see the state as an actor, not merely as a
symbol or an idea. (...) I suggest that we must start by analyzing the
policies of each state by linking these policies to features of the
regime, that is, the states policy-making core. We are then able to
depict the power represented by the state as a specifiable third
player in the process of boundary construction between groups,
rather than confound the regime, and its powers and interests, with
the more nebulous concepts of state and nation.
(F. Barth, Enduring and emerging issues in the analysis of
ethnicity, 1994)
Am intrat în Dobrogea venind dinspre Brãila, sub privirile statuii
impozante a lui Mircea cel Bãtrân, menitã sã ne aducã aminte de
stãpânirea româneascã pânã la marea cea mare, de faptul cã Dobrogea
este pãmânt românesc. Când am ajuns la Tulcea, la Muzeul de Etnografie
ºi Artã Popularã, am aflat despre existenþa unui important proiect, demarat
în 2007 ºi intitulat Dobrogea  zonã de convieþuire etnicã. Mai târziu,
am descoperit o lucrare de referinþã, în care se vorbea despre faptul cã
Dobrogea [este], pãstrând proporþiile, o Californie româneascã ºi totodatã
un model etno-cultural pentru Balcani (Nicoarã, 2006: 86). De la
Dobrogea, pãmânt românesc la Dobrogea, þinut multietnic este o cale
lungã, întinsã pe mai bine de o sutã de ani de regimuri (Barth, 1996)
diferite, care au încercat sã imprime, prin politici naþionale ºi regionale,
o anumitã componenþã ºi vizibilitate etno-demograficã ºi care marcheazã
încã existenþa ºi relaþiile comunitãþilor etnice din Dobrogea anilor noºtri.
Înainte de a vedea cum se constituie identitatea etnicã la nivelul
interacþiunilor sociale în cele patru studii de caz analizate mai jos, e
necesarã deci o expunere sinteticã a evoluþiei problematicii etnicitãþii în
Dobrogea. Identitãþi ºi crize
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Dobrogea sub aspect macrosocial ºi istoric. Scopul prezentei introduceri
este sã explice contextul care a dus la resuscitarea interesului pentru
etnicitate  dar ºi a etnicitãþii înseºi  în acestã zonã ºi sã traseze un
istoric succint al mãsurilor statale cãrora li se datoreazã actuala
componenþã etnicã a regiunii. Nu în ultimul rând, vom încerca sã interogãm
ºi statutul exotic pe care Dobrogea l-a avut dintotdeauna faþã de restul
regiunilor României, de asemenea resuscitat în ultima vreme.
Vom urmãri în continuare discursul oficial în privinþa Dobrogei  aºa
cum apare el în manuale ºi studii de istorie, pe de o parte, dar ºi în
legislaþie ºi proiecte guvernamentale referitoare la statutul grupurilor etnice
 ºi, în paralel, o analizã a datelor statistice disponibile pentru aceastã
regiune, enunþând pe cât posibil mãsurile întreprinse de statul român
care justificã situaþia demograficã din diferite momente istorice. Astfel, ne
vor interesa relaþiile actuale, dar ºi cele din trecut, ale grupurilor etnice
din Dobrogea cu instituþiile politice care le-au reglementat existenþa: statul
român, statele grupurilor etnice, marile puteri europene, Societatea
Naþiunilor Unite ºi, mai nou, Uniunea Europeanã. Pentru cã definirea
unei minoritãþi etnice se face prin raportarea la o majoritate etnicã
dominantã ºi la un sistem de graniþe în cadrul unui stat (Eriksen 1993:
121), subliniem relevanþa relaþiei dintre stat ºi grupurile etnice în cadrul
studiului nostru. Influenþat de alte organizaþii politice  unele dintre acestea,
suprastatale  statul român a întreprins de-a lungul timpului o seamã de
acþiuni care au avut consecinþe, intenþionale sau neintenþionale, asupra
coeziunii ºi demografiei grupurilor etnice din România ºi din Dobrogea în
particular. Deºi interesul nostru l-a reprezentat Dobrogea ºi, mai specific,
minoritãþile turcã, tãtarã, lipoveanã ºi italianã, lipsa unei sinteze a
informaþiei privind aceastã zonã ne-a determinat sã prezentam în unele
cazuri politicile etnice cu caracter general întreprinse de statul român, în
locul unora direcþionate în mod specific cãtre grupurile pe care le-am
avut în vedere aici.
Anticipând ceea ce vom prezenta în continuare, apreciem cã politicile
ºi discursul statului român în relaþie cu minoritãþile etnice pot fi sintetizate
prin trecerea de la discursul istoric naþionalist1  în dozaje diferite ºi cu
motivaþii diverse  la cel de tip multicultural de astãzi, care poate fi pus
în legãturã cu politica europeanã de regionalizare.
1. Popularea Dobrogei ºi regimurile etnice
Fenomenul demografic al Dobrogei (...) justificã ºi astãzi atracþia
cercetãtorilor dornici sã stabileascã resorturile intime ale unei
1

Din punct de vedere discursiv, cel puþin, naþionalismul a fost întrerupt o vreme în etapa
sovietizãrii, când noþiunea de etnie îºi pierde o parte din relevanþã ºi nu se mai iau mãsuri
deliberate de asimilare a minoritãþilor. Se înfiinþeazã, în schimb, ºcoli în limbile minoritãþilor.
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convieþuiri etnice ºi evoluþii demografice (suprapuse uneia
economice) ce fac din Dobrogea, pãstrând proporþiile, o Californie
româneascã ºi totodatã un model etno-cultural pentru Balcani.
(V. Nicoarã, Dobrogea: spaþiu geografic multicultural, 2006)
În cercetãrile de dupã 1989 se vorbeºte, în mare, despre douã
perioade distincte în evoluþia demograficã a Dobrogei: colonizarea ºi
expansiunea cãtre aceastã zonã a unei populaþii româneºti venite din
restul þãrii, datoratã în special împroprietãririlor, în perioada 1880-1948,
ºi respectiv redistribuirea populaþiei spre oraºe ºi sate polarizatoare (dupã
1948), mai ales ca urmare a industrializãrii (Nicoarã 2006: 84-85). În
cadrul acestora se disting, însã, câteva diviziuni temporale cu o dinamicã
suficient de individualizatã încât sã permitã delimitarea lor conformã cu
fenomenele care le definesc. Existã, aºadar, perioada de dupã anexare
ºi pânã la primul rãzboi mondial, când statul român emite politici care au
ca scop explicit românizarea Dobrogei. Urmeazã perioada interbelicã, în
care politicile naþionaliste prolifereazã ºi sunt dublate de o ofensivã
culturalã, secondate de un schimb de populaþii între România ºi Bulgaria,
realizat în 1940, în momentul cedãrii cãtre Bulgaria a judeþelor Durostor
ºi Caliacra. În perioada comunistã am distins, de asemenea, douã etape:
cea sovieticã, marcatã discursiv de trecerea în plan secund a aspectelor
etnice ºi practic de colectivizare ºi de începuturile industrializãrii, ºi etapa
ceauºistã, în care politica demograficã este influenþatã ºi de decretul
770/ 1967 menit sã sporeascã natalitatea dar folosit ºi ca factor de
purificare etnicã.
Începuturile. 1878-1918
«NOI CAROL I
Prin graþia lui Dumnezeu ºi voinþa naþionalã
DOMN AL ROMÂNILOR
La toþi de faþã ºi viitor sãnãtate
Locuitorilor Dobrogei,
Marile puteri europene, prin tractatul de la Berlin, au unit þara
voastrã cu România. (...) Locuitorilor de orice naþionalitate ºi religiune
Dobrogea, vechea posesiune a lui Mircea cel Bãtrân ºi a lui ªtefan
cel Mare, de astãzi face parte din România. Voi de acum atârnaþi de
un Stat, nu de voinþa arbitrarã, ci numai legea, nedesbãtutã ºi
încuviinþatã de naþiune, otãrãºte ºi o cârmuieºte. (...) Locuitorilor
musulmani, dreptatea României nu cunoaºte deosebire de neam ºi
de religiune. (...) ªi creºtini ºi musulmani, primiþi darã cu încredere
autoritãþile române; ele vin cu anume însãrcinare de a pune capãt
dureroaselor încercãri prin cari aþi trecut, de a vindeca ranele
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resbelului de a apãra persoana, averea ºi interesele noastre legiuite,
în sfârºit, de a vã desvolta buna stare moralã ºi materialã.
14 Noembre 1878
(Proclamaþia Principelui Carol I de la alipirea Dobrogei, în M.
Vlãdescu-Olt, Constituþia Dobrogei, 1908)
În 1878, Dobrogea, parte a Imperiului Otoman, devenea teritoriu
românesc, ca urmare a participãrii României la rãzboiul ruso-turc. Moment
important în construcþia statului român, ca urmare a extinderii teritoriului,
dar mai ales datoritã obþinerii independenþei, în ciuda discursului elaborat
ulterior în cele mai multe dintre textele oficiale, alipirea Dobrogei a fost
primitã cu o atitudine potrivnicã de cãtre o seamã de publiciºti ºi membri
importanþi ai Corpurilor Legiuitoare (Bitoleanu ºi Rãdulescu 1998: 354),
reprezentând un schimb cu sudul Basarabiei pe care Imperiul þarist îl
impunea statului român (Bitoleanu ºi Rãdulescu 1998: 336). Ca urmare,
nu existã, de pildã, o sãrbãtoare naþionalã care sã celebreze unirea
Dobrogei cu þara, aºa cum existã în cazul unirii celorlalte regiuni, Moldova
ºi Transilvania. O explicaþie este cã acest eveniment s-a suprapus cu
acela  mult mai semnificativ pentru mentalul naþional  al câºtigãrii
independenþei de stat, iar alta ar fi cã o datã cu acest câºtig teritorial s-a
produs ºi o pierdere, la rândul ei mult mai semnificativã ºi traumaticã:
cedarea Basarabiei. Dobrogea era, în acel moment, mai degrabã o
consolare faþã de aceastã cedare impusã de foºtii camarazi þariºti. În
vreme ce manualele din diferite epoci deplâng aceastã pierdere (fãrã sã
o coreleze cu câºtigarea Dobrogei), Istoria RPR (1952) a lui Mihail Roller,
cu un discurs specific sovietizãrii, o enunþã neutru:
În virtutea tratatului de la San-Stefano, se recunoaºte independenþa României.
Se hotãrãºte un schimb de teritorii, prin care România primeºte Dobrogea cu
portul Constanþa, în schimbul Basarabiei de sud, care revine Rusiei. (...) Pentru
România, acest tratat recunoaºte proclamarea independenþei, pe care, în urma
frãþiei de arme ruso-române, Rusia a impus-o Turciei. (Roller 1956: 440-441)

Dincolo de aceste observaþii, asupra cãrora vom reveni mai departe,
problema cea mai presantã din momentul anexãrii ºi încã multã vreme
dupã aceea a reprezentat-o legitimitatea pretenþiilor româneºti asupra
teritoriului dobrogean, datã fiind componenþa etnicã extrem de eterogenã
a zonei, care, la data anexãrii, nu pãrea sã sprijine aceste pretenþii.
Pentru clarificarea aspectului apartenenþei româneºti a Dobrogei s-au
depus eforturi atât în ce priveºte discursul naþional, cât ºi politicile de
stat. Situaþia populaþiei româneºti de aici, esenþialã în discursul de
legitimare naþionalistã, face ca mult mai târziu, în cea mai importantã
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operã istoricã de sintezã asupra regiunii, sã se argumenteze fãrã rezerve
pretenþiile româneºti asupra Dobrogei folosindu-se declaraþia unuia dintre
membrii cinicei diplomaþii þariste (Roller 1956: 336) care impusese
schimbul:
Semnificativ este faptul cã la Congresul de la Berlin contele, Suvalov,
ambasadorul Rusiei în Marea Britanie, a recunoscut cã Dobrogea se cuvenea
României mai mult decât oricui, din cauza numãrului poporaþiunii de acolo.
(ibidem)

Populaþia Dobrogei, foarte diversã din punct de vedere etnic, era,
potrivit statisticilor ruseºti, în principiu interesate politic, în majoritate
relativã româneascã. Realizatã probabil în timpul rãzboiului, statistica
prezenta o populaþie de 22753 de români, 21916 bulgari ºi abia 6424
tãtari ºi 4812 turci (Hogguer: 1879: 45).
Interesant e cã în statistica statului român din 1880, câþiva ani mai
târziu, figureazã 50.915 români, 30.643 bulgari ºi 45.908 musulmani (turci
ºi tãtari)  (Kogãlniceanu 1910: 45). Dacã creºterea numãrului
musulmanilor e spectaculoasã (408%), dar explicabilã în mare mãsurã ca
urmare a reîntoarcerii populaþiei care migrase în timpul rãzboiului
(Bitoleanu ºi Rãdulescu 1998: 287), mai interesantã este creºterea
populaþiei româneºti (223%) într-un timp atât de scurt. În statisticile ruseºti
românii apar în majoritate relativã cu 17.9% (Hogguer 1879: 45), iar la
numai doi ani de la unire cifra lor se ridicã la 36,3% (Kogãlniceanu 1910:
41), dar, chiar ºi în condiþiile acestei creºteri spectaculoase, tânãrul stat
naþional român se vedea ameninþat de prezenþa mare a neromânilor
(idem).
Ameninþarea venea mai ales din perspectiva proprietãþii funciare,
care primeºte o nouã reglementare dupã anexare: toate terenurile pentru
care nu existau titluri de proprietate au trecut în posesia statului, urmând
sã fie acordate, prin diferite legi, mai ales populaþiei româneºti. Prin diferite
mãsuri, statul reuºeºte în aceºti ani sã-ºi însuºeascã o parte importantã
din terenul din Dobrogea, în mare mãsurã de la populaþiile minoritare, pe
care îl redistribuie apoi în special unei importante populaþii de români
colonizaþi. O primã mãsurã a constat în impunerea prin legea organicã2
din 1880 a datei de 11 aprilie 1877 ca moment de referinþã pentru
2
Art. 8. Sunt nule de drept ºi fãrã valoare toate înstrãinãrile de pãmânturi rurale fãcute
dela 11 Aprilie 1877, pânã la promulgarea legii de faþã ºi Art.13. Numai locuitorii aflaþi
în Dobrogea, în ziua de 11 Aprilie 1877 ºi îndrituiþi de legile otomane, Românii ºi acei
îndrituiþi prin art. 7 din constituþiunea României, pot cumpãra imobile rurale în Dobrogea.
(Vlãdescu-Olt 1908: 10).
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cãpãtarea cetãþeniei române de cãtre foºtii supuºi otomani aflaþi pe
teritoriul Dobrogei. Pe lângã eliminarea din rândul cetãþenilor români a
cetãþenilor otomani care emigraserã din Dobrogea din cauza rãzboiului,
legea avea implicaþii asupra proprietãþii funciare. Consideratã de catre
Imperiul Otoman, în acord cu dreptul internaþional de la acea vreme, ca
fiind o încãlcare a suveranitãþii sale 3 , deoarece data legiferatã
era anterioarã semnãrii Tratatului de pace de la Berlin, mãsura statului
român, care a rãmas totuºi în vigoare, avea consecinþe în ceea ce priveºte
validitatea titlurilor de proprietate ºi înstrãinãrile posterioare datei de 11
Aprilie 1877 (Vlãdescu 1908: 12-13).
Pe lângã aceastã primã fazã a deposedãrilor, ca urmare
a complicatului sistem otoman de proprietate, a emigrãrii unei pãrþi din
populaþia musulmanã ºi, în general, a fluctuaþiei populaþiei dupã 1878,
în perioada 1889-1911, statul a reuºit sã readucã, prin deposedãri, în
patrimoniul sãu 164.794 ha (Bitoleanu ºi Rãdulescu 1998: 359). Adicã
17.9% din suprafaþa agricolã actualã a Dobrogei (prin adunarea
suprafeþelor agricole din cele douã judeþe) sau 24,7% din suprafaþa agricolã
existentã în 1908 (Kogãlniceanu 1910: 49). 104.200 ha din totalul
hectarelor deposedate de cãtre statul român în detrimentul minoritãþilor
aveau sã intre în perioada 1893-1914, prin vânzare, în posesia
veteranilor, însurãþeilor, crescãtorilor de vite (Bitoleanu ºi Rãdulescu
1998: 359). Dacã iniþial pare cã a fost vorba despre simpla capacitate de
convingere a lui Kogãlniceanu, care se pune personal în legãturã cu
3

Autorul elucideazã contextul istoric al acestor împroprietãriri / dezproprietãriri: Adoptarea
acestei date de 11 Aprilie 1877 are o mare însemnãtate, atât în ceiace priveºte proprietatea
ruralã, cât mai cu osebire pentru a ºti cine erau locuitorii aflãtori în Dobrogea în ziua de
11 Aprilie 1877. Dela început, Guvernul nostru din timpuri, a întâmpinat mari greutãþi în
adoptarea acestei date, din partea Guvernului Otoman, care prin Legaþiunea Otomanã
daici, reprezentatã de Suleyman Bey, a protestat vehement, susþinând cã aceastã datã
admisã de Guvernul Român ca punct iniþial al stãpânirii Dobrogei, constitue o încãlcare a
suveranitãþii Imperiului Otoman, întru-cât tratatul de pace de la Berlin a fost încheiat ºi
semnat posterior, la 13 Iulie 1878. De mirat numai cã, la 1880, când s-a promulgat legea
organicã, Imperiul otoman nu a ridicat nici o protestare asupra acestei date, când sa
conferit naþionalitatea românã celor aflaþi în Dobrogea; pe cât timp, asupra legii funciare,
când aceastã datã avea sã producã mari consecinþe juridice, fiind vorba de validitatea
titlurilor de proprietate ºi înstrãinãrile posterioare datei de 11 Aprilie 1877; atunci sa simþit
jicnit Imperiul Otoman în suveranitatea sa, când în fond, nu era decât apãrarea intereselor
unor protejaþi a celor din Stambul, aºa cum sa fãcut cu, omerica cestiune a Vacufurilor din
Dobrogea !?!..... (Vlãdescu-Olt 1908: 12-13). Cu alte cuvinte, Imperiul Otoman a protestat
faþã de dezproprietãrirea foºtilor sãi cetãþeni în avantajul statului român, care urma sã
transfere pãmânturile astfel dobândite coloniºtilor sãi. În privinþa acordãrii cetãþeniei române
nu avea, totuºi, de ce sã protesteze, aceasta neimplicând nici un dezavantaj pentru locuitorii
Dobrogei.
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românii din Basarabia ºi Ardeal, pe cari-i îndeamnã ºi-i încurajeazã sã
vie în Dobrogea (Kogãlniceanu 1910: 168), apar menþionate ºi mãsuri
politice clare de colonizare. Spre exemplu, în 1903 este promulgatã o
lege de împroprietãrire a luptãtorilor din rãzboiul de independenþã prin
care aceºtia primeau un lot de casã de 2000 mp, 8 ha teren de culturã,
materiale de construcþie pentru casã, inventar agricol ºi scutiri de impozite
pe 5 ani. Pãmântul primit nu putea fi vândut timp de 30 de ani, vreme
în care posesorul ºi urmaºii sãi se puteau ataºa definitiv de un pãmânt
în definitiv roditor ºi ospitalier (Bitoleanu ºi Rãdulescu 1998: 358). În
anul 1908 este menþionatã împroprietãrirea a 5.700 de familii de veterani
ºi a 4.904 de familii de însurãþei români, care locuiau de mulþi ani în
Dobrogea, ca parte a mãsurilor celor douã partide care urmãreau acelaº
ideal politic, românizarea Dobrogei (Vlãdescu-Olt 1908: 46-48). A mai
existat o lege în 1913 prin care ofiþerilor participanþi la rãzboi ºi urmaºilor
lor li se dãdea posibilitatea sã cumpere pânã la 150 de ha în Dobrogea
(Bitoleanu ºi Rãdulescu 1998: 358).
Dacã îºi manifestã pãrerea de rãu asupra lipsei unor mãsuri clare
în politica naþionalã4, autorii cãrþilor de la începutul secolului XX care
trateazã situaþia Dobrogei prezintã în uninimitate mãsura colonizãrii prin
4 Aceastã lucrare este piatra unghiularã a acordãrei drepturilor politice în Dobrogea, pentru
cã mai în urmã prin confuziunea creiatã de legea funciarã din 1882 ºi mai ales prin incuria
administraþiunilor, sub acest pompos nume de raja, sau strecurat, stabilindu-se în Dobrogea
cârduri întregi de strãini, cari veneau din toate pãrþile, neputând trãi aiurea; pe când românii
esitau sau pãrãsiau aceastã provincie din lipsa de patriotism a celor chemaþi sã guverneze
ºi sã românizeze aceastã provincie perdutã ºi recãpãtatã, dupã atâta amar de vreme. (...)
D. Luca Ionescu, Preºedintele Consiliului Superior Administrativ, profund cunoscãtor al
cestiunei Dobrogei; în prea importantele lucrãri ce a fãcut, aratã în chip strãlucit cã la 1850
pe timpul dominaþiunei otomane, populaþiunea româneascã, Românii autohtoni din judeþul
Tulcea, erau mai numeroºi decât slavii din acel judeþ !?. (...) «Aceastã anomalie nu mai
poate fi ertatã: interese superioare de Stat ca ºi demnitatea noastrã naþionalã ne impun
fortificarea prin numãr prin culturã prin bogãþie a elementului stãpânitor.» «ªi mijlocul este
simplu de tot, sã se împartã toate, dar absolut toate pãmânturile de culturã ale Statului,
plugarilor români din þarã, de peste Munte, ori de peste Prut?» Ce sublim adevãr! Dar ce
realitate amarã... Încã din 1904, sau pornit împroprietãrirea veteranilor, a copiilor acestora
ºi a însurãþeilor români stabiliþi de mulþi ani în Dobrogea, lucrãri cari sau continuat pânã în
1907, urmãrindu-se de ambele partide, cari au succedat la Guvernul Þãrei, acelaº ideal
politic, românizarea Dobrogei. În acest rãstimp sau împroprietãrit în Dobrogea! 5700 familii
de veterani ºi 4904 familii de însurãþei români (Vlãdescu-Olt 1908: 46-48). Nu
întâmplãtor, cartea se deschide cu urmãtoarea dedicaþie: Închin aceastã lucrare, D-lui C.
I. Stoicescu, fost Ministru al Domeniilor, întemeietorul Administraþiunei Domeniilor Statului
din Dobrogea, care, cu înalt patriotism a înþeles cã Dobrogea, nu poate fi pe vecie unitã cu
Patria-Mumã, de cât, prin întãrirea românismului în aceastã provincie ºi oblãduire dreaptã
doveditã întregei populaþiuni, fãrã deosebire de neam ºi religiune.
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împãrþirea a absolut toate pãmânturile de culturã ale Statului, plugarilor
români din þarã, de peste Munte, ori de peste Prut ca o soluþie necesarã
pentru viitor în numele unor interese superioare de Stat dar ºi pentru
demnitatea noastrã naþionalã (Vlãdescu-Olt 1908: 46-48). O carte cu un
titlu înºelãtor, Dobrogea ºi drepturile politice ale locuitorilor ei, pledeazã
în favoarea scoaterii Dobrogei din regimul special instaurat în 1880:
Când majoritatea populaþiunei dobrogene o alcãtuiesc Românii ºi când douã
trãimi din solul dobrogean sunt în mâinile lor, putem fi mândri, ca Stat, de opera
sãvârºitã în ultimul pãtrar de secol ºi putem zice cu încredere cã Dobrogea a
fost românizatã, cã ea este þarã româneascã. (Roman 1905: 155)

Mai departe, unul dintre autori noteazã:
Cine citeºte aceastã proclamaþiune în josul cãreia figureazã, numele
întemeietorilor României Moderne, simte cea mai profundã emoþiune, prin
afirmarea drepturilor noastre istorice asupra Dobrogei ºi calda îmbrãþiºare
frãþeascã ce România, azi 30 de ani, dovedea locuitorilor din aceastã provincie,
fãrã deosebire de neam ºi de religiune. (Vlãdescu-Olt 1908: 6)

Discursul aparent tolerant este însã mai degrabã un reflex impus de
tratatele europene, care stabiliserã la Berlin schimbarea articolului 7 din
Constituþie (referitor la obþinerea cetãþeniei române de cãtre locuitorii de
alte etnii ai teritoriului naþional) în schimbul recunoaºterii independenþei.
În ciuda modificãrii aduse Constituþiei revizuite în 1879, Dobrogea
avea sa funcþioneze timp de 30 de ani sub un regim aparte. Deºi potrivit
Constituþiei toþi locuitorii din Dobrogea erau români, potrivit legii organice
pentru organizarea Dobrogei, numitã de iniþiatorul ei, Mihail Kogãlniceanu,
Constituþia Dobrogei, li s-a interzis acestora pânã în 1909 sã aleagã ºi
sã fie reprezentaþi în Camera Leguitoare (Bitoleanu ºi Rãdulescu 1998:
354). Teama statului naþional român faþã de minoritãþile sale în aceºti ani
se poate exprima ºi prin interzicerea participãrii la întruniri periculoase
ordinei publice (idem)  interdicþie care a rãmas în vigoare, din perspectiva
cultelor, pânã în 1947. Legea recunoºtea egalitatea în faþa legii ºi drepturi
depline în numirea în funcþii publice, posibilitatea reprezentãrii în corpul
electoral al provinciei ºi organele administraþiei judeþene sau libertatea
conºtiinþei ºi a cultelor, dar cu menþionarea confesiunii ortodoxe ca
religiune dominatoare ºi în Dobrogea (idem).
În 1910, Vasile Kogãlniceanu, fiul artizanului politic al Constituþiei
Dobrogei, menþionând creºterea procentul românilor din Dobrogea de la
36,3% în 1880 la 52,5% în 1909 scria:
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Minunatul element colonizator care e românul a sãvârºit din propria iniþiativã
ceea ce nãtângia, nepãsarea ºi neºtiinþa guvernelor neglijase de a face.
Românizarea definitivã a Dobrogei, adicã înmulþirea covârºitoare a elementului
naþional ºi reducerea celorlalte populaþiuni la cantitãþi neglijabile, este o simplã
chestiune de timp  si încã de un timp foarte apropiat. (Kogãlniceanu 1910:
41).

Vasile Kogãlniceanu exprima un deziderat comun intelectualitãþii
vremii, dar probabil era prea dur cu activitatea guvernelor din cei aproape
30 de ani dinaintea sa.
1918-1947
Fiecare pãrinte iubeºte pe copiii sãi mai mult decât pe ai altora.
(Traian Bratu, Politica naþionalã faþã de minoritãþi. Note ºi
observaþiuni, 1923)
Idealul unui stat unitar, pur din punct de vedere etnic, inspira
atât linia generalã a politicii statului, cât ºi programele miºcãrilor
naþionaliste de opoziþie radicalã. Dar aºa cum naþionalismul etnic
integral era în parte un rãspuns la neliniºtitoarea fragmentare etnicã
ºi regionalã, inscripþia de la Expoziþia Universalã [România are peste
20 de milioane de oameni întru totul uniþi în limbã, tradiþie ºi culturã]
ce proclama desãvârºita unitate naþionalã reflecta ºi o adâncã
nesiguranþã: deopotrivã dorinþã ºi îndoialã.
(Irina Livezeanu, Culturã ºi naþionalism în România Mare.
1918-1930, 1998)
Dupã 1918, în urma schimbãrilor produse de Unire, statul român
devine din ce în ce mai interesat de politicile culturale, pe care
naþional-liberalii contemporani aveau sã le numeascã sugestiv cu termenul
de ofensivã culturalã (Livezeanu 1998: 45). Acestea au drept cauzã atât
noua situaþie demograficã a Unirii, care ridica procentul minoritãþilor la
28,8% (Iancu 2002: 57) dar ºi fragmentarea regionalã (Livezeanu 1998:
12). Învãþãmântul unitar ºi uniform devine principalul mijloc prin care
statul român îºi propune realizarea idealul unui stat unitar, pur din punct
de vedere etnic (idem).
Din perspectiva minoritãþilor naþionale, mãsurile din învãþãmânt, deºi
mai vechi, ajungeau acum la o mai mare eficacitate. Ca ºi în 1878,
tratatele asupra minoritãþilor în Conferinþa de la Paris asigurau drepturile
minoritãþilor în încercarea de a evita conflictele interstalale (Iancu 2002:
57). Printre alte drepturi, se numãra ºi cel prin care minoritãþile, sprijinite
de stat, puteau studia în limba etniei sau a confesiunii lor cu condiþia
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învãþãrii limbii, a istoriei ºi a geografiei româneºti. În vigoare din 1878,
mãsura avusese probabil o slabã aplicabilitate în condiþiile unui
analfabetism total de 78% ºi de 85% în zona ruralã, la nivelul anului
1899 (Livezeanu 1998: 42). În anii 1920, dupã încorporarea noilor teritorii
ºi dublarea teritoriului României, se constatã starea ridicatã de
analfabetism a þãrãnimii, reprezentatã în mare mãsurã de populaþia
româneascã, ºi faptul cã marea majoritate a burgheziei avea altã etnie5.
Ceea ce face specialã aceastã perioadã este determinarea oamenilor
politici în susþinerea învãþãmântului, numãrul ºcolilor crescând în mod
simþitor în aceastã perioadã: de la 7915 ºcoli primare ºi 12.118 profesori
de ºcoalã elementarã înainte de Unire, la 17.385 ºcoli primare ºi 47.914
profesori în 1938; numãrul ºcolilor secundare creºte între 1919 ºi 1928
de la 67 la 356 (Livezeanu 1998: 48). ªi asta în condiþiile în care scopul
principal nu este unul social, pentru îmbunãtãþirea situaþiei þãrãnimii, ci
un proiect naþional prin care se spera cã mobilizarea culturalã ar putea
determina securitatea statului ºi unitatea naþiunii (Livezeanu 1998: 47).
Astfel, în 1924, Constantin Angelescu, ministru al educaþiei în guvernãrile
liberale în 1919, 1922-1927 ºi 1933-1937 ºi principalul executant al
programului politic (Livezeanu 1998: 45), opunându-se în plenul Camerei
Deputaþilor faþã de învãþãmântul confesional ºi regional transilvãnean,
spunea:
S-a fãcut unirea tuturor românilor, aceastã þarã este a noastrã, a tuturor, ºi
într-un stat modern, Statul are anumite obligaþiuni. Nu este admisibil ca sufletul
poporului, mintea copilului, plãmãdirea acestei minþi ºi a acestui suflet sã nu fie
în mâna Statului, care formeazã pe cetãþenii de mâine [...]. (Livezeanu 1998:
62)

Între anumite limite, putem aprecia cã grupurile etnice construite de
stat pânã în zilele noastre prin intermediul învãþãmântului au influenþat
probabil dinamica etnicã din Dobrogea.
5 Populaþia ruralã e în majoritate covârºitoare româneascã. Populaþia orãºeneascã e în
cea mai mare parte de alte neamuri, comerþul, industria, bãncile se aflã în mâinile altor
locuitori, de alte neamuri. Între guvernanþii români ºi populaþiunea ruralã româneascã este
intercalatã o burghezie în majoritate neromâneascã (Bratu 1909). Dupã 1918 se constatã
cã 30% din populaþia României este de altã etnie, dupã ce, anterior, acest procent nu
crescuse peste 8% ºi cã în oraºe etnicii români reprezentau puþin peste 50% (Livezeanu
1998). În consecinþã, intelectuali precum Traian Bratu  care trebuie absolvit de orice
acuzã naþionalistã pentru constatarea acestor realitãþi  criticã miºcãrile extrem-naþionaliste
începute de studenþi în 1920-22 ºi propune emanciparea þãrãnimii prin educaþie, nu prin
discriminarea strãinilor. Pentru liberalismul astfel exprimat, peste un deceniu ºi ceva
legionarii aveau sã-i taie lui Bratu o ureche.
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Un alt factor care a influenþat aceastã dinamicã au fost, fãrã îndoialã,
legile agrare. În 1913, Cadrilaterul sau Dobrogea Nouã, cu o populaþie
de peste 100.000 de locuitori (Nicoarã 2006: 116) intrase în componenþa
statului român, unde va rãmâne pânã în 1940, când tratatul de la Craiova
ratificã cedarea celor douã judeþe cãtre Bulgaria. În acest interval, au fost
împroprietãrite 6000 de familii de aromâni pe acest teritoriu, urmând ca,
dupã cedarea Cadrilaterului, sã se opereze un schimb de populaþii între
cele douã zone. Unii autori noteazã cã prin aceastã mãsurã au venit pe
teritoriul României circa 80.000 de români ºi au pãrãsit Dobrogea
aproximativ 60.000 de bulgari (Nicoarã 2005: 103). Acelaºi autor aminteºte
cã un factor în dinamica demograficã a zonei au reprezentat-o emigrãrile
unor procente semnificative din populaþiile germanã, evreiascã ºi turcã.
În Recensãmântul Dobrogei din 1930, românii din cele doua judeþe
dobrogene din nord ajungeau la un procent de 66,2 (recensamântul
Dobrogei din 1930) pentru ca în recensamântul din 1941 sã se
consemneze un procent de 78,85% români. Procentul de creºtere
demograficã înregistrat acum este de 139,5% (Nicoarã 2005: 92).
1947-1962
Pe plaiurile þãrii noastre trãiesc împreunã cu poporul român
alte naþionalitãþi de timp îndelungat, unele de peste 1000 de ani. ªi
lucru însemnat este cã nu trãiesc alãturea unii de alþii, ci împreunã,
români, unguri, germani, evrei, slavi ºi alte neamuri, învãþând unii
de la alþii, înrâurindu-se în vorbã, în port, în obiceiuri, dar pãstrându-ºi
fiecare trãsãturile sale naþionale deosebite.
(Mihai Beniuc, Frãþia dintre poporul român ºi minoritãþile
naþionale, 1954)
O datã cu instaurarea comunismului, discursul ºi politicile în privinþa
minoritãþilor se schimbã din nou. Statul comunist, care, pentru început,
are la conducerea sa câþiva reprezentanþi ai diferitelor etnii din România,
este în principiu preocupat de clasã ºi nu de etnie. Discursul oficial impune
idealul unui stat muncitoresc ºi al unei lumi comuniste în care diferenþele
de etnie sunt irelevante. Înainte de toate, comunismul din acei ani este
încã unul internaþionalist, cosmopolit  mai ales în sens prosovietic. Astfel,
Mihail Roller, el însuºi de origine evreiascã, avea sã exprime o nouã
perspectivã în istoriografia româneascã, una pro-ruseascã, anti
burghezo-moºiereascã ºi internaþionalistã 6. În privinþa rãzboiului
6

http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_10/studii/10%20liviu_plesa.pdf
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nedrept din 1913 prin care România obþine partea bulgarã a Dobrogei,
Roller scria în manualul unic de istorie (Istoria RPR) care avea sa fie
folosit pânã in 1961-1962:
Burghezia ºi moºierimea îºi potriveau însã interesele dupã acelea ale
imperialismului german cu care era în alianþã încã din 1883. Chiar mesajul
regal, cetit în sesiunea parlamentului deschisã în 29 Noembrie 1912, spunea:
«România este privitã ca un factor important în concertul european ºi la regularea
definitivã a chestiunilor deºteptate prin criza balcanicã, glasul ei va fi ascultat».
Acest mesaj a deslãnþuit în parlament o atmosferã de ºovinism. Astfel, în ºedinþa
Adunãrii Deputaþilor dela 23 Ianuarie 1913, conducãtorii partidului conservator
aþâþa într-o formã deºãnþatã împotriva Bulgariei. (Roller 1952: 478-479)

Politica specialã a statului faþã de minoritãþi este direct observabilã
prin impunerea noii Constituþii din 1948, care prevedea egalitatea în faþa
legii indiferent de sex, naþionalitate, rasã, religie sau grad de culturã
prin articolul 16 ºi prin articolul 17, care stipula cã orice propovãduire
sau manifestare a urei de rasã sau de naþionalitate se pedepseºte de
lege. Iar aceste articole ale legii fundamentale au fost în bunã mãsura
aplicate. Spre exemplu, în 1951, o anume Almaºi Elisabeta este
condamnatã la 4 luni de închisoare pentru injurie rasialã pentru cã a
spus jidan puturos unui evreu7  iar cazul ei nu constituia o excepþie.
Deºi Gail Kligman recunoaºte accederea în aceasta perioadã
printr-un sistem de cote a minoritãþilor în poziþii de autoritate, antropoloaga
americanã considerã cã aceasta reprezenta mai degrabã o situaþie
simbolicã, departe de a fi justificatã prin convingeri genuine ale
guvernanþilor, prin plasarea reprezentanþilor minoritãþilor în afara cercului
interior al puterii (Kligman 1998: 25). Oricum, la recensãmântul din 1956,
populaþia româneascã din Dobrogea se ridica la 86,6%, o valoare care
a crescut relativ uºor pânã în perioada actualã (89,4% în 2002)8. O
explicaþie în acest sens o reprezintã intervenþia statului în configuraþia
rural-urban, prin sistematizãri, prin dezvoltarea industriei, care determinã
depopularea ruralã, ºi prin colectivizarea agriculturii, care reclamã forþã
de muncã (încurajatã prin metode specifice partidului sã migreze dinspre
zonele cu excedent de forþã de muncã  sau care pur ºi simplu se
dovedeau turbulente faþã de noua ordine  spre zonele agricole ºi slab
populate ale Bãrãganului ºi Dobrogei).
7

http://82.79.233.22/fisapenala.php?file=D%3A\web\Fise+matricole+penale+-+detinuti+
politici\A\A2.+A(h)met+-+Anger\Almasi+Elisabeta+L%2FP1230334.JPG
8 http://www.anr.gov.ro/docs/statistici/statistici/t1.pdf
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1962-1989
Pãmânt pe care se gãsesc cei mai bãtrâni munþi din Europa,
pãmânt pe care cu douã mii de ani în urmã trãiau geþii, cei mai
îndepãrtaþi strãmoºi ai poporului român, pãmânt udat de apele Mãrii
ºi ale Dunãrii, pãmânt plin de contraste ºi de violenþe, de mari ºi
aspre frumuseþi, Dobrogea a cunoscut în ultimii douãzeci de ani
transformãri care au atras asupra ei atenþia ºi admiraþia întregii þãri.
(Geo Bogza, în prefaþa la Dobrogea [album], 1964)
Perioada ceauºistã constituie o revigorare a discursului naþionalist.
Învãþãmântul în limbile minoritãþilor dispare. În manualul unic pentru clasa
XII, introdus dupa 1962 si rãmas valabil, cu mici modificãri pentru perioada
contemporanã, pânã în 1999, anul introducerii manualelor alternative
(Cioroianu 2002: 47), se menþioneazã în capitolul Românii din afara
statului naþional ºi lupta lor pentru emancipare urmãtoarele:
Spaþiul dobrogean a urmat un drum propriu, ce a permis supravieþuirea populaþiei
româneºti. Dobrogea nu a fost integratã total structurilor Imperiul Otoman, iar
lupta otomanã a voievozilor români a suscitat, mereu, idealul luptei sociale ºi
naþionale. (Manea ºi Teodorescu 1994: 173)

Discursul referitor la Dobrogea din lucrãrile de specialitate
cvasi-oficiale, precum Permanenþa ºi continuitatea românilor în Dobrogea,
editatã de Direcþia Generalã a Arhivelor Statului din RSR în 1979,
accentueazã rolul însemnat al românilor in istoria zonei. Astfel, în
paragraful conclusiv al cãrþii putem citi urmãtoarele:
Numãrul românilor a sporit apoi an de an, într-un ritm mult mai rapid decât în
timpul stãpânirii otomane, atât prin sporul natural cât ºi prin venirea, în
continuare, a unor fraþi de-ai lor din alte provincii. La cei veniþi de la stânga
Dunãrii se adaugã acum românii macedoneni, aºezaþi în Dobrogea, prin grija
statului român, îndeosebi dupã primul rãzboi mondial. Ca ºi înainte de 1877,
indiferent de provenienþã, înþelegerea dintre toþi românii din aceastã provincie
a fost perfectã, iar deosebirile dialectale au devenit cu timpul neînsemnate.
(Mateescu 1979: 112)

Referindu-se în principal la minoritatea ungarã, Katherine Verdery
aratã cã din cauza acestui tip de discurs ºi ca efect neintenþional al
economiei de penurie, care a condus la creºterea legãturilor personale
în principal în interiorul graniþelor etnice (Verdery 1993: 172), s-a ajuns
la menþinerea ºi chiar intensificarea tensiunilor etno-naþionale sub socialism
(Verdery 1993: 169). Dacã etniile naþionale aveau sã revinã în scenã
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dupã revoluþie, oficial problema minoritãþilor naþionale a fost rezolvatã în
perioada naþionalistã a comunismului (Stephen Fischer-Galati 1985: 199).
Mãsurile consacrate în perioada anterioarã  sistematizãri,
urbanizare, industrializare, exod  continuã ºi în etapa comunismului
ceauºist.
Mai trebuie menþionatã aici politica reproductivã a statului, care,
prin interzicerea avortului, în 1966, îºi propunea sã menþinã compoziþia
etnicã a populaþiei României prin selecþie naturalã. Temerile privind o
transformare etnicã se bazau pe studii care încercau sã demonstreze
teoretic cã dacã 97 procente din populaþie era mai puþin fecundã în timp
ce celelalte 3 procente rãmase erau mai fecunde, atunci în 10 generaþii,
ultimii vor deveni dominanþi sau dacã 25 procente din familii dintr-o
anumitã generaþie produc 50 procente din totalul primei generaþii, apoi,
în a patra generaþie, descendenþii lor vor reprezenta 98% din populaþie
(Kligman 2000: 126-127).
Dupã 1990
Dupã cãderea comunismului, întreaga clasã politicã îºi îndreaptã
privirile spre Bruxelles ºi se supune normelor impuse de acesta în vederea
integrãrii europene. Regimul minoritãþilor se schimbã ºi el, fiind construite
instituþiile reprezentative, politic ºi cultural, ale acestora, atât la nivel
naþional, cât ºi în teritoriu. La nivelul discursului, diversitatea începe sã
fie tot mai valorizatã, chiar dacã idealul naþionalist al unitãþii este departe
de a dispãrea de pe scena publicã. Toate acestea produc noi instituþii,
noi actori ºi, nu în ultimul rând, noi resurse legate de apartenenþa etnicã.
Interesul comunitãþilor etnice  ºi mai ales al liderilor lor  pentru propria
lor identitate ºi reprezentativitate este reanimat ºi încep sã aparã primele
manifestãri de antreprenoriat etnic (Brubacker, 2002). În mai puþin de
20 de ani, Dobrogea a putut astfel sã fie consideratã  cam bombastic,
ce-i drept  un ideal de diversitate ºi convieþuire etnicã, un fel de Banat
al Balcanilor...
2. Dobrogea, pãmânt românesc
Permanenþa elementului român în Dobrogea în toate timpurile
este un fapt real. Aceastã permanenþã se explicã prin rolul
antropogeografic pe care a trebuit sã-l joace provincia faþã de
drumurile ce treceau prin ea sau duceau cãtre ea. Dacã pentru alte
neamuri care au circulat de la sud la nord ºi de la nord la sud,
Dobrogea a fost numai o poartã... pentru Românii din Carpaþi
Dobrogea este însuºi termenul final al drumurilor lor.
(C. Brãtescu, Dobrogea  50 de ani de viaþã româneascã,
1928)
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O scurtã inventariere  fie ºi incompletã  a titlurilor volumelor apãrute
din 1880 pânã azi se poate dovedi o bunã introducere în capitolul de
faþã.
Astfel, imediat dupã alipirea Dobrogei la Regat, în 1878, se remarcã
o ofensivã puternicã a discursurilor naþionaliste. Dacã enumerãm fie ºi
doar o parte dintre ele, lista se dovedeºte lungã ºi elocventã: între 1880
ºi 1940 apar diferite titluri care subliniazã în special apartenenþa
româneascã a Dobrogei, dar ºi titluri care enunþã probleme legislative:
Questiunea proprietãþii în Dobrogea, Bucuresci, Typographia Modernã
Gregorie Luis, 1880-1881; Dobrogea: reformele economice ºi sociale ce
ea reclamã, de I. I. Nacian, Bucuresci, Editura revistei Generaþia Nouã,
Tipografia Ioan Weiss, 1892; Dobrogea ºi drepturile politice ale locuitorilor
ei, de Ioan N. Roman, Constanþa, Tipografia Ovidiu, 1905; Ce represintãm
în Dobrogea: idei din Conferinþa þinutã în ziua de 11 Ianuar 1910, de N.
Iorga, Vãlenii-de-Munte; Tipografia Neamul Românesc, 1910; Þara nouã:
Dobrogea sudicã ºi Deliormanul, de Gheorghe Munteanu-Murgoci,
Bucureºti, Minerva, 1913; La Dobrogea Roumain, de Nicolae Iorga, 1919;
The Dobrogea, ed. by Vasile Stoica, New York, George H. Doran, 1919;
Pagini din istoria culturii românesti în Dobrogea: înainte de 1877, de I. N.
Roman, Constanþa, Institutul de Arte Grafice Victoria, 1920; Chestiuni
dobrogene: cetãþenia în Dobrogea Nouã, regularea proprietãþii rurale, de
A. N. Pineta, Balcic, Tipografia Gutenberg Hristo Radilof, 1924; O infiltrare
româneascã în Dobrogea veche: colonizarea Dobrogei noui cu
macedo-români, de Ion Neicu, Bucureºti; Atelierele Grafice Socec, 1924;
Dobrogea Nouã: pe cãile strãbunilor, de V. Stroescu, prefaþã de C. Moisil,
Vol. 1-5, Editura Tipografia Comercialã Iv. D. Smocof, 1924-1927;
Dobrogea: cincizeci de ani de viaþã româneascã, de C. Brãtescu, Bucureºti,
Cultura Naþionalã, 1928; Cât trebue sã ºtie orcine despre Dobrogea:
trecutul, prezentul, viitorul, de Apostol D. Culea, Bucureºti, Editura Casei
ªcoalelor, 1928; Cutreerând Dobrogea meridionalã, de Raul I. Cãlinescu,
Bucureºti, Editura Adevãrul, 1935; Dobrogea româneascã, lucrare îngrijitã
de Elsa ºi G. Dimitriu-Serea, Bucureºti, Editura Acþiunea Româneascã,
1938; Oierii mãrgineni ºi transhumanþa lor în Dobrogea de sud, de N.
Dragomir, Cernãuþi, Glasul Bucovinei, 1938; Originea populaþiei în
Dobrogea Nouã, P. P. Panaitescu, Bucureºti, 1940; The Dobrogea
economical and cultural progress under Rumanian rule, Vintilã Mihãilescu,
Bucureºti, Bucovina, I. E. Torouþiu, 1940; Dobrogea româneascã (apare
lunar sub îngrijirea d-nei Elsa G.Dimitriu-Serea; conducerea:
G.Dimitriu-Serea), Bucureºti, Rotativa S.A.R. Inst.de Arte Grafice,
1943-1944; Mocanii în Dobrogea, de D. ªandru, Bucureºti, Institutul de
Istorie Naþionalã, 1946 º.a. E limpede chiar ºi din aceastã enumerare cã
majoritatea istoricilor ºi a geografilor epocii (Nicolae Iorga, Vasile Pârvan,
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C. Brãtescu, Ion Simionescu) au simþit nevoia sã comenteze chestiunea
dobrogeanã, mai ales prin referire la aportul românesc (contemporan sau
trecut) în istoria regiunii.
Dupã 1947, titlurile despre Dobrogea sunt sensibil mai puþine ºi se
reclamã mai ales de la zona literarã  apar cãrþi de cãlãtorie, albume,
volume de versuri sau povestiri plasate în Dobrogea, iar câteva cãrþi fac
din Dobrogea o zonã miticã; o parte dintre titlurile apãrute în perioada
comunistã sunt urmãtoarele: Dobrogea de aur [povestiri], de Traian
Coºovei, Bucureºti, Editura Militarã, 1958; Dobrogea: [album], prefaþã de
Geo Bogza, prezentare graficã de Petre Vulcãnescu, Bucureºti, Meridiane,
1964; Urechi de urs: poveºti populare tãtare din Dobrogea, culese ºi
traduse de Nedret Mamut, Bucureºti, Editura Tineretului, 1969; Bunã
dimineaþa, Dobrogea! [versuri], de George Mihãescu, Bucureºti, Editura
Ion Creangã, 1979 º.a.
În prezent, proiectele editoriale alterneazã cu cele virtuale; printre
cele dintâi se numãrã titluri precum Dobrogea, spaþiu de interferenþe
geopolitice, de Vasile Popa, conducãtor ºtiinþific prof. univ. dr. Ion Marin
Popa, Bucureºti, [Universitatea Bucureºti], 2005 sau Dobrogea: spaþiu
geografic multicultural, de Vasile Nicoarã, Constanþa, Muntenia, 2006,
ale cãror titluri sugereazã o schimbare a perspectivei asupra relaþiilor
etnice din zonã, dar, aºa cum am vãzut, nu se dezic întru totul de
argumente consacrate de discursul naþionalist.
Prima lucrare amintitã relateazã istoria Dobrogei prin prisma
conceptului de interes geopolitic ºi se opreºte asupra amplei colonizãri
întreprinse de statul român în urma anexãrii Dobrogei, pe care o numeºte...
transhumanþã:
Transhumanþa a avut marele rol de întreþinere a raporturilor dintre populaþiile
descendente din acelaºi trunchi etnic, înlesnind rãspândirea limbii ºi a
obiceiurilor. Ziarul Farul Constanþa din 28 sept 1880 menþiona cã 32 de familii
din Fãgãraºul Transilvaniei vin la Hârºova pentru colonizarea Dobrogei.
Administraþia a dispus înfiinþarea cu ele a unui nou sat românesc la Horaiclar,
care sã poarte numele de Fãgãraºul Nou. (Popa 2005: 58)

A doua lucrare, deºi alocã ºi ea, ca ºi cea dintâi, un spaþiu amplu
prezentãrii comunitãþilor etnice conlocuitoare (Nicoarã 2006: 170), nu
ezitã, de asemenea, sã repete formulele stereotipe consacrate de discursul
istoric: când vorbeºte despre oraºele-colonii instituite de stãpânirea
greceascã a zonei, Nicoarã precizeazã cã sunt cele mai vechi oraºe ale
noastre (57), iar când relateazã istoria medievalã a zonei nu uitã sã
sublinieze cã numele conducãtorilor formaþiuniilor create în secolul XII în
Dobrogea sunt româneºti: În secolul XII se formeazã organisme
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autonome  care se opun atât dominaþiei bizantine, cât ºi invaziilor din
nord ºi nord-est  ale populaþiei autohtone, dominatã de români: Tatos,
Sestlav, Satza, Jupan Dimitrie, Jupan Gheorghe (65).
În cei 130 de ani care au trecut de când Dobrogea aparþine României,
cel mai rezistent reflex discursiv a fost invocarea dreptului românesc
asupra acestei zone, prin formulãri de genul permanenþa ºi continuitatea
românilor în Dobrogea9, aducând ca argumente creºtinismul ºi contactul
neîntrerupt între locuitorii de pe cele douã maluri ale Dunãrii, în ciuda
faptului cã, într-o bunã bucatã din istoria lor, ei s-au aflat sub stãpâniri
diferite ºi au suportat, în consecinþã, politici diferite (de colonizare sau
translocare). Chiar ºi studii recente de istorie a Dobrogei repetã cu
obstinaþie ideile emise la sfârºitul secolului XIX, în etapa de construire
naþionalã a României:
(...) premisele fundamentului etnic românesc, ivite în epoca principatului, capãtã
valenþele unor realitãþi reieºite din îndelungatul amestec daco-geto-roman, de-a
lungul secolelor I-VII d.H., în cadrul cãruia fundalul geografic dat de cele douã
provincii, Dacia ºi Moesia Inferior (Sciþia Micã), avea sã ocupe loc în istorie
potrivit cu contribuþia fiecãruia la prefigurarea naþiei române, într-o unitate absolut
organicã  ºi neapãrat creºtinã. (Stãnciugel 2005: 18)

În aceastã perspectivã, succesiunea cetãþilor comerciale, de la cele
greceºti din secolul VIII î.e.n. pânã la cele ale negustorilor genovezi ºi
veneþieni stabiliþi aici dupã 1268, este fie asimilatã istoriei noastre10, fie
perifierializatã11. În ceea ce priveºte triburile migratoare, mulþi autori îºi
iau precauþia de a ne asigura cã ele n-au avut un impact decisiv asupra
zonei, iar atunci când datele istorice sunt evidente, migratorii sunt denunþaþi
drept cauze de dezordine în zonã:
Criza imperialã de la începutul secolului VII a favorizat masele de avari ºi slavi
sã treacã în Imperiu. Slavii se stabilesc în Peninsula Balcanicã iar avarii sunt
anihilaþi. Liniºtea imperiului va fi în continuare ameninþatã de bulgari (Stãnciugel
2005: 19)
9

Formula a ajuns, în 1979, titlu de carte: Tudor Mateescu, Permanenþa ºi continuitatea
românilor în Dobrogea, Direcþia Generalã a Arhivelor Statului din R.S. România, Bucureºti,
dar se regãseºte în numeroase alte studii istorice, de la manuale ºi lucrãri generale pânã
la volume dedicate Dobrogei.
10 Oraºele-colonii din Dobrogea sunt cele mai vechi oraºe ale noastre (Nicoarã, 2006:
57, subl. noastrã)
11 În altã lecturã, perioada de trei secole în care grecii au stãpânit þãrmul Mãrii Negre ºi
º-au construit cetãþile devine o simplã poposire a coloniºtilor greci (Stãnciugel, 2005: 13,
subl. noastrã).
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Convieþuirea cu comunitatea otomanã este, de asemenea, bine
delimitatã, astfel încât sã nu contrazicã tema continuitãþii româneºti ºi a
puritãþii etnice:
Colonizarea cu elemente musulmane a afectat îndeosebi zona de stepã,
populaþia româneascã autohtonã fiind împinsã de acolo tot mai mult spre regiunile
pãduroase, spre Dunãre ºi spre þãrmul mãrii. (Stãnciugel 2005: 132)

Dupã ce afirmã de nenumãrate ori cât de mic a fost impactul
stãpânirilor strãine asupra locuitorilor români ai Dobrogei ºi delimiteazã,
cum am vãzut, populaþia româneascã de alte etnii, autorii unei sinteze
istorice contemporane concluzioneazã:
În noiembrie 1878 Dobrogea venea în cadrul României cu un bagaj demografic
complex, în care spiritul de toleranþã ºi convieþuire activã tradiþionalã a înlãturat
de la început orice tendinþã de discriminare. (s.n.) (Stãnciugel 2005: 177)

Acest tip de discurs este reprodus, într-o variantã birocraticnaþionalistã, ºi de cãtre instituþiile locale ale statului. Astfel, de pildã, pe
site-ul prefecturii judeþului Constanþa se aratã cã originile judeþului se
gãsesc în prezenþa geþilor localizaþi ºi apoi în prima ocupaþie romanã a
viitoarei provincii româneºti. Prezenþa celorlalte etnii este menþionatã doar
indirect ºi mai degrabã negativ, prin menþionarea efectelelor dureroase...
mai ales de naturã economicã ºi naþionalã ale unei stãpâniri seculare,
dar trecãtoare: Dobrogea, teatrul de luptã între armatele þariste ºi
otomane, a revenit la patria mamã în urma rãzboiului din anii 1877-1878,
care a consacrat cucerirea independenþei de stat a României12.
Lucrurile pot merge ºi mai departe. În aceastã direcþie se situeazã,
de pildã, eforturile actuale ale unor organizaþii de orientare naþionalistã
de a demonstra cã nu doar Dobrogea româneascã se cuvine de drept
României, ci întregul Cadrilater13. De asemenea, pe un forum românesc
generalist, necircumscris deci niciunei ideologii naþionaliste, în 2006 se
discuta destul de aprins asupra apartenenþei de drept a Cadrilaterului14:
Multe alte informaþii aratã cã aceastã bucatã e a noastrã ºi ar trebuii
ca sã se facã ceva în privinþa asta ºi sã se dispute teritoriu la Haga dacã
12

http://www.prefectura-ct.ro/controldaa6.html?&topgroupname=999999999&
groupname=Judetul_Constanta&subgroupname=Scurt_Istoric
13
http://ro.altermedia.info/cealalta-romanie/totul-despre-romanii-din-cadrilater-i_2968.html
ºi http://ro.altermedia.info/cealalta-romanie/totul-despre-romanii-din-cadrilater-ii_3001.html,
accesate în data de 29 noiembrie 2008.
14 http://forum.softpedia.com/lofiversion/index.php/t190078.html, accesat la 29 noiembrie
2008.
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e nevoie ... Ne vrem pãmântul înapoi, bulgari cu ceafa groasã... Deci
întrebarea e ..ce cautã acea bucatã de pãmânt încã la bulgari??? Voi ce
credeþi???
3. Politici ale diversitãþii
Schimbarea de perspectivã ºi de politicã în domeniul minoritãþilor ºi/
sau grupurilor etnice este, în cea mai mare mãsurã, rezultatul alinierii
regimului de la Bucureºti la normele impuse de Bruxelles. Iatã, de pildã,
ce stipuleazã punctul 12 al Recomandãrii Adunãrii Parlamentare a
Consiliului Europei nr. 1735/2006 privind conceptul de naþiune, adoptatã
în 2006:
Adunarea Parlamentarã crede cã este necesar sã fie întãritã recunoaºterea
fiecãrei legãturi a cetãþeanului european cu identitatea, cultura, tradiþiile ºi istoria
sa, pentru a permite fiecãrui individ ca sã se defineascã el însuºi, ca membru
al unei naþiuni culturale, care nu are nici o legãturã cu þara sa sau cu cetãþenia
sa sau cu naþiunea civicã cãreia îi aparþine ca cetãþean ºi, în special, pentru
a satisface aspiraþiile în creºtere ale minoritãþilor care au dat substanþã sensului
de a aparþine unei anumite naþiuni culturale. Ceea ce este important, deopotrivã
din punct de vedere politic ºi legal, este sã se încurajeze o abordare mai
tolerantã a problemei relaþiilor dintre stat ºi minoritãþile naþionale, care culmineazã
cu acceptarea dreptului fiecãrui individ de a aparþine naþiunii cãreia el simte cã
aparþine, fie în ceea ce priveºte cetãþenia, fie, respectiv limba, cultura ºi
tradiþiile15.

Corespunzãtor, Guvernul României a înfiinþat în 2005 Departamentul
pentru Relatii Interetnice (DRI), condus de Consiliul Minoritãþilor Naþionale,
care îºi propune sã promoveze diversitatea etnicã din România:
Misiunea noastrã este aceea de a promova diversitatea etnicã din România
prin consolidarea ºi lãrgirea cadrului de protecþie oferit societãþii noastre
multiculturale.(...) Nu în ultimul rând, activitatea noastrã contribuie la procesul
de întãrire legislativã ºi instituþionalã pentru protecþia minoritãþilor naþionale din
România, în contextul aderãrii þãrii noastre la Uniunea Europeanã16.

DRI coordoneazã programe precum Anul european al dialogului
intercultural 200817, derulat prin decizia 1983/2006/EC a Parlamentului
European ºi a Consiliului Europei, care numãrã urmãtoarele obiective:
15
16
17

http://www.dri.gov.ro/documents/recomandarea%201735.pdf
http://www.dri.gov.ro/index.html?page=prima_pagina
http://www.dialog2008.ro/home
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 Promovarea dialogului ca mijloc privilegiat de a stabili relaþii de comunicare
între statele membre ale Uniunii dar ºi între colectivitãþi sau persoane cu identitãþi
spirituale ºi credinþe diferite
 Evidenþierea dialogului intercultural ca oportunitate de a contribui ºi beneficia
de pe urma unei societãþi dinamice ºi diverse, nu doar în ceea ce priveºte
spaþiul european, ci ºi alte pãrþi ale lumii
 Creºterea nivelului de conºtientizare a tuturor locuitorilor din spaþiul Uniunii
Europene ºi în special a tinerilor cu privire la importanþa dezvoltãrii unei cetãþenii
europene active, deschisã contactului cu cei ce provin din afara spaþiului
european, cetãþenie ce respectã diversitatea culturalã ºi se bazeazã pe valorile
comune ale UE, aºa cum sunt acestea precizate în Articolul 6 al Tratatului UE
ºi în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
 Punerea în valoare a diversitãþii culturale ca factor determinant în definirea
patrimoniului ºi stilului de viaþã al cetãþenilor din statele membre ale UE.

Existenþa programelor de acest fel presupune depãºirea ideologiei
naþionaliste, statul renunþând la o identitate culturalã particularã în definirea
cetãþeniei ºi a drepturilor civile, dar fãrã sã îmbrãþiºeze un model federal
care promoveazã o largã autonomie localã (Eriksen 1993: 123). În acest
context, literatura ºtiinþificã, articolele din presã18 ºi discursul oficial al
instituþiilor statului definesc Dobogea din ce în ce mai pronunþat ca spaþiu
multietnic ºi multiconfesional.
La rândul sãu, Ministerul Educaþiei ºi Cercetãrii a demarat în plan
regional, în paralel cu programul DRI, proiectul Dobrocult19, proiect CEEX
în cadrul programului CERES finanþat de MEC, care vizeazã protejarea,
dezvoltarea ºi promovarea produselor culturale cu relevanþã la nivel
european, în scopul dezvoltãrii durabile a spaþiului rural din zona
Dobrogei. În ceea ce priveºte posibilul conflict ideatic dintre permanenþa
româneascã ºi noile deziderate europene de marcare a multiculturalismului, realizatorii proiectului propun o negociere care nu exclude
delimitarea între populaþia româneascã ºi cea alogenã:
Din punct de vedere etnografic, vestigiile arheologice ºi documentele istorice
demonstreazã permanenþa, pe pãmântul dobrogean, a populaþiei aborigene ºi
a suprapunerii în straturi succesive atât a elementului românesc din celelalte
þinuturi, cât ºi a populaþiilor alogene. Fiecare fapt de culturã popularã din
Dobrogea dezvãluie relaþii de convieþuire între românii autohtoni: moldoveni,
mocani, pãstori transilvãneni, pe de o parte, ºi diferitele populaþii stabilite aici
(bulgari, turci, ºi tãtari, lipoveni ºi ucraineni, nemþi, italieni, greci) pe de altã
parte.

18
19
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http://www.romanialibera.ro/a98394/dobrogea-tinut-multicultural.html
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Prima fazã a proiectului, Identificarea ºi evaluarea peisajelor
(civilizaþiilor) etnografice din Dobrogea, constã în ºapte activitãþi care, ca
ºi studiul citat anterior al lui Vasile Popa, nu fac decât sã reia tipare
consacrate de etnografia tradiþionalã ºi sã le dea un conþinut multietnic.
Cele ºapte activitãþi sunt: Identificarea ºi evaluarea peisajelor (civilizaþiilor)
etnografice din Dobrogea, Structura materialã a peisajelor etnografice
din Dobrogea  habitatul, Structura peisajelor etnografice  mijloacele
de existenþã, Identificarea ºi evaluarea potenþialului oferit de alimentaþia
tradiþionalã, Pescuitul  unelte ºi tehnici de pescuit, Identificarea ºi
evaluarea potenþialului turistic oferit de plantele medicinale ºi, în fine,
Identificarea ºi evaluarea potenþialului oferit de tehnica popularã.
Abordarea de mai sus, deºi are un obiectiv multi-etnic explicit, nu face de
fapt decât sã reia abordãrile clasice ale etnologiei naþionale în cãutarea
unui specific naþional sau regional. Ea cade astfel sub incidenþa criticilor
pe care le-a adus Brubaker (2002: 164) noþiunii de groupism, cu
precizarea cã intenþiile realizatorilor par benigne. Chiar ºi aºa, ele opereazã
delimitãri stricte între culturi care, în realitate, convieþuiesc, alimentând
astfel, pe termen lung, o politicã de recunoaºtere (Taylor în Ferréol
2005: 451) care intrã în conflict cu înseºi principiile multiculturalismului:
A gândi cultura ca pe o moºtenire este un fapt incompatibil cu înseºi condiþiile
care fac cultura sensibilã politic: repunerea în discuþie a frontierelor identitare
þinând seama de fluiditatea socialã. (Crowley 2000: 41-42)

Trebuie menþionatã, de asemenea, Asociaþia Dobrogea  Istorie ºi
Civilizaþie20, organizaþie neguvernamentalã, nonprofit ºi neafiliatã politic,
înfiinþatã la data de 12 octombrie 2007, ca urmare a dorinþei membrilor
fondatori de a contribui la promovarea valorilor istorice naþionale pe baza
patrimoniului cultural-istoric dobrogean, la dezvoltarea respectului ºi
toleranþei interetnice specifice arealului istoric dobrogean ºi la susþinerea
cercetãrii ºtiinþifice a istoriei Dobrogei în context internaþional, îndeosebi
în rândul tinerei generaþii, pornind de la normele ºi principiile general
acceptate în Uniunea Europeanã.
Pe de altã parte, exotismului nou (re)descoperitelor comunitãþi etnice
i se alãturã o exotizare sistematicã a spaþiului dobrogeaan ca atare. Iatã,
de pildã, cum sunã prezentarea Biroului de Turism pentru Tineret:
Un þinut mai puþin cunoscut, care te întâmpinã cu surprize plãcute la tot pasul,
este Dobrogea. Este tãrâmul presãrat cu legende, a cãrui istorie ºi culturã
milenarã au lãsat urme adânci ce aºteaptã sa fie descoperite. Aici se terminã
20

http://www.dobrogea-istorie.eu/
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o civilizaþie care ne este familiarã ºi începe o lume nouã pentru cei mai mulþi
dintre noi, o lume pe care nici nu o bãnuim, dar de care suntem fascinaþi
instantaneu. Întâlnirea cu faþa necunoscutã a Dobrogei este o experienþã care
nu trebuie ratatã, mai ales de amatorii de senzaþional. Circuitul pe care vi-l
propunem este mai întâi de orice o incursiune în timp21.

În acelaºi spirit, un album de succes al fotografului Rãzvan
Voiculescu se intituleazã Dobrogea, începutul lumii. Exotismul unor
comunitãþi pierdute se alãturã astfel exotismului unui pãmânt de la
începuturile istoriei pentru a crea o nouã resursã: turismul.
Concluzii. Cadre etnice.
Este important de semnalat cã proliferarea acestor programe, al
cãror deziderat este, aºa cum am vãzut, sã promoveze cunoaºterea
interetnicã în contextul încurajãrii acestui demers de cãtre diferite
organizaþii europene  începând cu Consiliul Europei ºi încheind cu
iniþiative private  se produce în condiþiile în care, conform recensãmântului
din 1992, ponderea minoritãþilor etnice din Dobrogea era sub cea naþionalã
(9,2% în Dobrogea, faþã de 10,5% pe þarã).
Dacã comparãm aceste date cu situaþia demograficã din momentul
anexãrii, discursul actual de tip Dobrogea, mozaic etnic pare o ironie.
Dupã ce mai bine de un secol, de-a lungul mai multor regimuri politice,
administraþia româneascã a întreprins diverse politici de omogenizare
etnicã ºi de românizare a Dobrogei, proclamând în acelaºi timp
continuitatea ºi permanenþa locuirii româneºti ºi dreptul istoric românesc
asupra zonei, reducând treptat diversitatea etnicã la procente invers
proportionale cu numãrul mare de programe care i se dedicã, aceeaºi
administraþie, sub presiunea tendinþelor europene, reinventeazã Dobrogea
multietnicã pe care pânã recent a românizat-o sistematic.
Dacã folosim statistic pentru anul 1880 numarul de 50915 români
(36,3%) (Kogãlniceanu 1910: 41, 45) ºi Recensãmântul din 2002, care,
în scãdere faþã de 1992, numãrã 883620 români (90,6%) pentru
Dobrogea22, putem observa o creºtere a populaþiei româneºti de 1635%.
Comparativ, de pildã, creºterea cu doar 0,11% a populaþiei
musulmane (45908 de turci ºi tãtari în 1880  Kogãlniceanu 1910: 45 
ºi 50989 in 2002) apare ca o discrepanþã uimitoare.
Rezumând, am putea spune cã problematica diversitãþii etnice se
impune în momentul ºi în mãsura reducerii drastice a însãºi acestei
diversitãþi  ceea ce corespunde cu ceea ce Brubaker numeºte grupuri
etnice fãrã membri (Brubaker 2002).
21
22

http://www.btt.ro/ro/903/1658/Prin-Dobrogea.html
http://www.edrc.ro/recensamant.jsp?regiune_id=503&judet_id=634&localitate_id=0
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Rezultat al regimurilor politice succesive, aceastã situaþie este însã
doar o parte a contextului renaºterii etnice din Dobrogea. Noile politici,
de inspiraþie europeanã, au adus cu ele în primul rând instituþii
reprezentative ale ºi pentru comunitãþile/minoritãþile etnice din zonã.
Corespunzãtor, au fost impuse o serie de redevenþe etnice, adicã
de obligaþii ale statului de a dota ºi sprijini activitatea acestor instituþii în
plan naþional ºi regional. Împreunã, aceste oportunitãþi noi au atras dupã
sine intrarea pe scena publicã a unor actori etnici, cu statut ºi interese
explicite în domeniu.
În paralel, liberalizarea pieþei ºi dezvoltarea turismului a transformat
etnicitatea într-o resursã ce poate fi exploatatã, dupã cum vom vedea în
paginile urmãtoare, cu mult succes  ceea ce a atras dupã sine, în mod
firesc, apariþia primilor antreprenori etnici, adesea aceiaºi cu liderii politici
ai comunitãþilor etnice. Singurul lucru care pãrea sã lipseascã era
substanþa tuturor acestor procese, legitimitatea ei esenþialã: identitatea
etnicã însãºi...
Se pare cã aceastã renaºtere etnicã a apãrut mai puþin dintr-o
nevoie, cât dintr-o oportunitate. Politicul a impus un cadru legal de protejare
ºi promovare a colectivitãþilor etnice iar economicul a creat din etnicitate
o nouã resursã pe piaþã, împreunã provocând apariþia unor actori sociali
interesaþi de accesul la aceste noi resurse ºi oportunitãþi simbolice.
Ceea ce a rezultat sunt însã mai degrabã niºte cadre etnice, care
trebuiesc umplute cu identitate, cu un specific cultural pentru a justifica
ºi a face sã funcþioneze întregul angrenaj. Am putut înregistra astfel
peste tot unde am fost în Dobrogea semnele unei noi ofensive culturale,
simetric opuse celei a liberalilor interbelici ºi vizând revigorarea (uneori
de-a dreptul inventarea) tradiþiilor locale. Aceasta avea menirea de a da
consistenþã, vizibilitate ºi legitimitate demersurilor etno-politice ºi
etno-economice. În acelaºi timp însã, aceastã infuzie de specificitate
culturalã poate constitui ºi o formã de empowerment a comunitãþilor locale,
de discurs identitar de naturã sã (re)coaguleze comunitãþi aflate, în cele
mai multe cazuri, în crizã sau în descompunere.
Putem considera toate acestea ca expresii ale unei politici
multiculturaliste? Ar fi, probabil, o exagerare.
Gândirea multiculturalistã de orice tip a fost asociatã în mod fundamental cu
forme, atât academice cât ºi extra-academice  de activism social urmãrind sã
rãstoarne devalorizarea culturalã curentã a minoritãþilor etnice sau de alt tip.
Mai departe, acest activism a ocupat locul sãu ca formã importantã de luptã
contemporanã împotriva opresiunii sociale ºi politice continue a unor astfel de
grupuri. (Turner, 1993: 412)
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Ar fi hazardat  sau în orice caz prematur  sã afirmãm cã astfel de
motivaþii animã în mod esenþial ºi sistematic politicile regionale menþionate
mai sus. Promovarea care se face comunitãþilor din Dobrogea este mai
degrabã aceea a unui romantism de piaþã, ca sã spunem aºa, revigorând
tradiþii exotice pentru a le face mai interesante pentru cei din jur. Pe de
altã parte, multiculturalismul a tratat cultura ca badge pentru identitatea
de grup (idem), promovând astfel o viziune destul de esenþialistã. O
regãsim la antreprenori ºi la ceilalþi activiºti etnici, în cãutare de elemente
culturale ce pot fi considerate legitim ca proprietatea unor grupuri etnice.
Viziunea lor nu vine însã atât din ideologiile multiculturaliste, cât din
preluarea aproape tale quale a descrierilor etnografice clasice în cãutare
de specific naþional.
Am putea spune astfel cã viziunea care guverneazã, conºtient sau
nu, majoritatea discursurilor practicilor etnice din Dobrogea este mai
degrabã multi-etnicã decât multiculturalistã, neglijând în mare mãsurã
atât mizele militante legate de drepturile actuale ale grupurilor minoritare,
cât ºi pe cele academice, referitoare la redefinirea apartenenþelor ºi
identitãþilor acestor grupuri în contextul de facto al multiculturalitãþii.
REFERINÞE BIBLIOGRAFICE
Aguletti, Th. Avr. 1918. Istoria Românilor, cu numeroase ilustraþiuni
ºi hãrþi, aprobatã de Minister pentru Clasa IV Secundarã (bãeþi ºi fete) ºi
Clasa IV Normalã (bãeþi ºi fete), ediþia XII-a. Bucureºti: Editura Librãriei
Leon Alcalay.
Barth, Fredrik. 1969. Introduction. În Fredrik Barth (ed.). Ethnic
Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference.
London: George Allen& Unwin.
Barth, Fredrik. 1994. Enduring and emerging issues in the analysis
of ethnicity. În Hans Vermeulen, Cora Govers (eds.). The anthropology of
ethnicity. Beyond Ethnic Groups and Boundaries. Amsterdam: Het
Spinhuis.
Bãdescu, Gabriel, Mircea Kivu, Monica Robotin (eds.). 2005.
Barometrul relaþiilor etnice 1994-2002. O perspectivã asupra climatului
interetnic din România. Cluj: Centrul de resurse pentru diversitate
etno-culturalã.
Beniuc, Mihai. 1954. Frãþia dintre poporul român ºi minoritãþile
naþionale. Bucureºti: Editura pentru Literaturã Politicã.
Bitoleanu Ion, Adrian Rãdulescu. 1998. Istoria Dobrogei. Constanþa:
Ex Ponto.
64

Bogdan Iancu

Bogza, Geo. 1964. Dobrogea. Bucureºti: Meridiane.
Bratu, Traian. 1923. Politica naþionalã faþã de minoritãþi. Note ºi
observaþiuni. Bucureºti: Cultura Naþionalã, Colecþia Actualitãþi.
Brãtescu, C. 1928. Dobrogea  50 de ani de viaþã româneascã.
Bucureºti: Cultura Naþionalã.
Brubaker, Rogers. 2002. Ethnicity Without Groups. European Journal
of Sociology XLIII (2), 163-189.
Crowley, John. 2000. Les usages de la culture, ou les limites
sociologiques du multiculturalisme normatif. În Greven-Borde Hélène þi
Jean Touron (coords.), Les Identités en débat: intégration ou
multiculturalisme?. Paris/Montréal: LHarmattan.
Cioroianu, Adrian. 2002. Focul ascuns în piatrã: despre istorie,
memorie ºi alte vanitãþi contemporane. Iaºi: Polirom.
Eriksen, Thomas Hylland. 1993. Ethnicity and Nationalism:
Anthropological Perspectives. London: Pluto Press.
Ferréol, Gilles, Guy Jucquois. 2005. Dicþionarul alteritãþii ºi al relaþiilor
interculturale. Bucureºti: Polirom.
Fischer-Galati, Stephen. 1985. National Minorities in Romania,
1919-1980. În Stephan Horak, Richard Blanke, Peter John Goergeoff,
David Crowe. Eastern European minorities: 1919-1980: a Handbook.
Littleton, CO: Libraries Unlimited.
Hogguer, Baron D. 1879. Informaþiuni asupra Dobrogei: starea ei
de astãzi: resursele ºi viitorul ei. Bucureºti: Editura Librãriei Socec.
Iancu, Gheorghe. 2002. Problema minoritãþilor etnice din România
în documente ale Societãþii Naþiunilor: 1923-1932. Cluj-Napoca: Argonaut.
Ibram, Nuredin. 2007. Musulmanii din România. Bucureºti: Golden.
Kligman, Gail. 1998. The Politics of Duplicity: Controlling
Reproduction in Ceausescus Romania. Berkeley and Los Angeles:
University of California Press.
Kogãlniceanu, Vasile M. 1910. Dobrogea: 1879-1909: drepturi politice
fara libertãþi. Bucureºti: Socec.
Livezeanu, Irina. 1998. Culturã ºi naþionalism în România Mare:
1918-1930. Bucureºti: Humanitas.
Manea, Mihai, Teodorescu Bogdan. 1994. Istoria românilor de la
1821 la 1989: manual pentru clasa a XII-a. Bucureºti: Editura Didacticã
ºi Pedagogicã.
Manuilã, Sabin. 1940. The Population of Dobrogea. Bucharest: The
Central Institute of Statistics.
Mateescu, Tudor. 1979. Permanenþa ºi continuitatea românilor în
Dobrogea. Bucureºti: Direcþia Generalã a Arhivelor Statului din R.S.
România.
Dobrogea. Identitãþi ºi crize

65

Nicoarã, V. 2006. Dobrogea: spaþiu geografic multicultural. Constanþa:
Muntenia.
Pleºa, L. 2006. Mihail Roller ºi «stalinizarea istoriografiei româneºti,
Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, 10/I.
Popa, Vasile. 2006. Dobrogea, spaþiu de interferenþe geopolitice.
Bucureºti: Editura Universitãþii din Bucureºti.
Roller, Mihail. 1952. Istoria R.P.R.: manual pentru învãþãmânt mediu.
Bucureºti: Editura de Stat Didacticã ºi Pedagogicã.
Roman, Ioan N. 1905. Dobrogea ºi drepturile politice ale locuitorilor
ei. Constanþa: Tipografia Ovidiu.
Stan, Magda, Cristian Vornicu. 2007. Istorie: manual pentru clasa a
XII-a. Bucureºti: Niculescu.
Stãnciugel, Robert, Liliana Monica Bãlaºa. 2005. Dobrogea în
secolele VII-XIX: evoluþie istoricã. Bucureºti: DC Promotions.
Turner, Terence. 1993. Anthropology and Multiculturalism: What is
Anthropology that Multiculturalists should be Midful of it?, Cultural
Anthropology, 8 (4): 411-429.
Verdery, Katherine. 1993. Ethnic Relations, the Economy of Shortage
and the Transition in Eastern Europe. În C.M. Hann. Socialism: Ideals,
Ideologies and Local Practice (ASA Monographs). Abingdon: Routledge.
Vlãdescu-Olt, M. 1908. Constituþia Dobrogei. Bucureºti: Tipografia
Dor. P. Cucu.
Voicu, Bogdan. 2006. Satisfacþia cu viaþa în satele din România. În
Gabriel Bãdescu, Mircea Comºa, Dumitru Sandu (coord.), Bogdan Voicu,
Mãlina Voicu. EuroBarometrul Rural: valori europene în sate româneºti.
Bucureºti: Fundaþia pentru o Societate Deschisã ºi Delegaþia Comisiei
Europene în România.
Xenopol, A.D. 1886. Istoria românilor pentru gimnasii ºi licee. Iaºi:
Editura Tipo-Litografiei H. Goldner.

66

Bogdan Iancu

Sfântu Gheorghe între tãrâmul ºi rezervaþia haholilor
Bogdan Iancu

De dragul termenului muzicã se pot oare gãsi puncte de
legãturã între acele tanti care cântã în corul din Sfântu Gheorghe ºi
Clare Torry, cea care a devenit celebrã pentru refrenul fãrã cuvinte
din The Great Gig in the Sky? Presupun cã nu. ªi mai cred cã
oricât de mult aº iubi o formaþie precum Pink Floyd, existã un loc
ascuns în unii oameni care va vibra întotdeauna la zborul raþelor, la
întinderile de apã ºi de stuf despre care femeile din Deltã au ºtiut
întotdeauna sã cânte.
(Matei Florian  Dilema Veche).
Câteva repere istorice
Originile satului Sfântu Gheorghe, aflat la confluenþa braþului cu
acelaºi nume ºi Marea Neagrã, sunt plasate de prima atestare
documentarã la începutul secolului XIV1, într-o perioadã în care negustorii
genovezi se pare cã deþineau monopolul pe rutele comerciale din Marea
Neagrã, motiv pentru care localitatea apare pe hãrþile acestora trecutã
San Giorgio. Satul a fost câteva secole mai târziu una dintre destinaþiile
celor douã valuri de migraþie succesivã: unul în timpul represaliilor lui
Petru cel Mare, care îi vizau pe cei care luptaserã pentru independenþa
Ucrainei, cel de-al doilea fiind produs de þarina Ecaterina, care a desfiinþat
oastea de cazaci de la Zaporoijie. Aceºtia au alcãtuit în scurt timp
comunitãþile de pescari vorbitori de limbã ucraineanã  haholii  care
s-au rãspândit pe aproape tot teritoriul Deltei.
O descriere a satului de la vãrsarea Dunãrii în Marea Neagrã o
regãsim într-un text aparþinând lui Wenzel Brognard, ambasador austriac
1

Toate materialele pe care le-am consultat menþioneazã anul 1318 ca primã atestare
documentarã, pe o harta navigatorului genovez Visconti. (Numele navigatorului a fost
împrumutat cu cîþiva ani în urmã de una din pensiunile din Sfântu Gheorghe.)
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în 1786 în timpul unei cãlãtorii de-a lungul coastei dobrogene la bordul
unui vas turcesc: Satul Sfântu Gheorghe este locuit de cazaci, care
locuiesc în 120 de case, construite sãrãcãcios ºi fãrã sã respecte vreo
regulã, dar cei care le locuiesc sunt navigatori ºi artizani iscusiþi. Au
propriile biserici ºi ºcoli ºi se implicã în schimburi comerciale cu Valahia
ºi Moldova. Vând sturion alb, crap, ouã ºi brânzã ºi cumpãrã grâu ºi alte
alimente ºi produse. Localnicii sunt navigatori neînfricaþi, care merg pânã
la Galaþi ºi chiar pânã la Varna ºi Istanbul ºi îi urãsc de moarte pe ruºi,
pentru cã cei mai mulþi dintre ei s-au refugiat aici în timpul ultimei revolte
a lui Emelyan Pugacev. Par liniºtiþi, dar de fapt sunt foarte vicleni.
Principalul lor defect este cã le place bãutura ºi din acest motiv cârciumile
au fost interzise în aceste locuri. (Plural 2008: 178)
În 1939, datele statistice aratã faptul cã haholii reprezentau
majoritatea (1160) într-o localitate cu o populaþie multi-etnicã: 130 români,
68 greci, 30 lipoveni  vorbitori de limba rusã, 24 bulgari. Sistemul comunist
a organizat comunitatea localã de pescari în aºa-numitele brigãzi, acesta
fiind momentul în care apare pescuitul industrial la Sfântu Gheorghe, o
epocã spre care localnicii privesc astãzi cu nostalgie. Conform unora
dintre mãrturiile localnicilor, limba ucraineanã a continuat sã fie folositã
ca limbã de predare pânã spre sfârºitul anilor 60, dupã care limba românã
a înlocuit în ºcoalã limba comunitãþii.
Memoria colectivã reþine perioada 1990  2000, când Delta Dunãrii
a devenit rezervaþie naturalã, condusã de o administraþie regionalã
(ARBDD) în fruntea cãreia se aflã un guvernator, ca pe un moment de
rupturã, de declanºare a unor succesive transformãri profunde. Acestea
pot fi reduse, pentru a le numi pe cele mai importante, la un set minim:
noile reglementãri legate de pescuit derivate din statul de rezervaþie,
apariþia concesiunilor, apariþia satului de vacanþã Delfinul ºi implicit a
turismului masificat, apariþia în sat a unui grup din ce în ce mai numeros
de proprietari de case de vacanþã.
Douã alte studii din acest volum sunt dedicate reconfigurãrii accesului
la resurse al localnicilor ºi noilor practici ale teritoriului, cel de faþã
survolând modul în care se configureazã discursurile identitare în prezent,
prin provocarea pe care o produce contactul cu veneticii ºi cu grupurile
masive de turiºti ºi sentimentul de apartenenþã la o comunitate ºi un loc
aflate în plinã transformare.
Construirea complexului Delfinul  Green Village, prin desecarea
unui loc mlãºtinos, în prelungirea satului  pe drumul care duce spre
mare, are datele unui eveniment fondator cu atât mai conotat simbolic cu
cât proprietarul complexului, un om de afaceri din Bucureºti, este implicat
de câþiva ani buni ºi în antreprenoriatul piscicol local. Vom vedea mai
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departe felul în care vechea ordine socialã este reconsideratã acum,
când apele sunt tulburate de aceste evenimente de referinþã ºi modul în
care se formuleazã frontierele identitare locale în funcþie de acestea.
Etnicitatea  în coadã de peºte
Pentru oricine coboarã vara de pe Pasagerul încãrcat pânã la refuz
mãcar pentru o zi la Sfântu Gheorghe este aproape imposibil sã nu
remarce, rãtãcind pe uliþele nisipoase ale satului, faptul cã localnicii aflaþi
în grupuri mai mici sau mai mari pe la porþi vorbesc între ei o limbã cu
pronunþat caracter slavic. Dupã mai mult de o zi devine clar cã marea lor
majoritate nu discutã aproape niciodatã între ei în românã. Pentru
cercetãtorul aflat în teren în faþa listei cu ultimul recensãmânt  cel din
2002  nimic nu mai e chiar aºa de clar, distribuþia pe etnii a locuitorilor
satului fiind urmãtoarea: 946 români, 21 ucraineni, 2 maghiari, 1 sârb.
Orice abordare abruptã menitã sã împrãºtie ceaþa care se ridicã între
datele recensãmântului ºi limba sporovãitã seara de grupurile de localnici
ieºiþi la poartã sfârºeºte inevitabil cu un eºec pentru antropologul mânat
de intenþii etno-detectivistice: Români suntem, ce sã fim?. Singurul
instrument de torturã menit sã smulgã nuanþãri din partea sãtenilor
intervievaþi de masteranzi timp de mai bine de 10 zile a fost cel al punerii
în oglinda cu o alteritate stereotipã: Lumea spune cã sunteþi lipoveni!
Este momentul în care coaja lui suntem români crapã ºi lasã locul unui
Nu, noi haholi suntem! dãtãtor de speranþe...
Este evident o descriere în cheie anecdocticã a modului în care
componenta etnicã a refuzat sã producã în primele zile rezultatele
spectaculoase aºteptate de unii dintre participanþii la terenul din vara lui
2008, cãrora le era cunoscut corul din Sfântu Gheorghe din reportajele
recente despre festivalul Anonimul dar ºi alte câteva reportaje dedicate
de televiziunile ºi ziarele din România tradiþiilor ºi obiceiurilor locale.
Toate acestea lãsau sã se întrevadã un loc mustind etnicitate exoticã.
Realitatea din teren avea însã sã nu fie atât de generoasã.
Pentru început trebuie spus cã situaþia în care localnicii se identificau
drept haholi doar atunci când erau confundaþi cu vecinii lor lipoveni a
fost o constantã pe parcursul terenului din vara lui 2008:
Da, hahol sunt, nici noi nu mai ºtim ce suntem, în fine hahol sunt... ºi român...
lipoveni sã nu ne bãgaþi cã nu suntem. Eu când am fãcut armata, îmi ziceau
toþi lipovean. Lipoveni sunt în partea aia la Chilia, Mila 23, Jurilovca.
(D.T.  fost pescar)
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Ãsta a rãmas din moºi numele (de hahol  n.a.)... La Murighiol se spune cã
sunt tãtari. Aici haholi. Nu cã ruºi, cã ucraineni, cã turci... haholi aici!
(Nea Senca  pescar)2

Într-un studiu, scris în 2003 dupã o cercetare în zona Sfântu
Gheorghe, Vintilã Mihãilescu ºi Raluca Nahorniac observau faptul cã
haholilor nu le place sã fie luaþi drept lipoveni, ceilalþi pescari vorbitori
ai unui dialect slavon, mult mai cunoscuþi în imaginarul românilor despre
Deltã. Dincolo de aceastã afirmaþie explicitã, apartenenþã etnicã nu poate
fi consideratã o mizã importantã pentru ei ºi nici sã producã o unitate de
grup puternicã. (Mihãilescu ºi Nahorniac 2003: 25) Într-un studiu din
2005, realizat de un grup de cercetãtori pentru Stockholm Environment
Institute, autorii noteazã: Numãrul oficial al ucrainenilor a scãzut dramatic
între cele douã recensãminte (1992-2002). Respondenþii locali atribuie
aceastã descreºtere tendinþei de a schimba autoidentificarea etnicã din
ucrainean în român mai ales în rândul generaþiilor tinere, care nu mai
vorbesc aproape deloc ucraineanã ºi nu se mai simt ataºaþi faþã de
identitatea etnicã a pãrinþilor lor. (Rughiniº et al. 2005a: 44) Astfel, dacã
în 1992 pe întinsul Deltei 1329 de indivizi se declarau ucraineni, numãrul
acestora scãzuse în 2002 la 287. De remarcat cã în acelaºi interval
numãrul celor care se declarau români creºte cu aproape 1000 de
persoane.
O altã constantã a cercetãrii, în prelungirea celeilalte, a fost plasarea
haholilor în discursurile localnicilor într-o poziþie privilegiatã în legãturã
cu repartizarea acestora pe teritoriul Deltei. Chiar dacã prezenþa celorlalte
etnii, de la lipoveni la turci ºi greci, nu este exclusã, ea este marginalizatã
tandru. Nu întâmplãtor haholii sunt vãzuþi ca populaþie de pescari care
locuieºte în inima Deltei  în strânsã legãturã cu toate tipurile de întinderi
de apã, perfect izolaþi, pe când ceilalþi par a fi mai degrabã, cu mici
excepþii, plasaþi spre zonele accesibile mijloacelor de transport altele
decât pe apã:
Ucrainenii au venit ºi s-au stabilit aici cel mai bine, au venit ºi românii ºi au
menþinut statutul asta de aºa-zis ucrainean sau hahol, dupã ce a apãrut URSS-ul.
Haholi sunt cam 70% din Deltã, mai mult decat lipoveni, sunt ºi la Sulina, în
Chilia, în Caraorman, în Dunavãþ, în zone mai greu accesibile. În Tulcea prea
puþin sau în Jurilovca, acolo predominã lipovenii.
(R.I.  pescar)
2

Afirmaþia apare în documentarul Pescari pe o inimã de nisip  www.sfantu-gheorghe.ro
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Un mecanism de diferenþiere zonalã, cu o componentã simbolicã de
neignorat, am regãsit în câteva rânduri în discursuri care vizau raportul
cu vecinii din Caraorman:
Ei ne spun nouã chiºmaneni, pentru cã mâncãm maþe de morun3, iar noi le
zicem lor cabachei, adicã mâncãtori de bostan.
(F. T.  pescar)

Referinþele culinare ca elemente de etichetare funcþioneazã în acest
caz conform schemei tradiþionale care traseazã simbolic linia între cei
care pot fi vãzuþi ca oameni ai apelor prin excelenþã ºi vecinii lor care,
pe lângã pescuit, se bucurã de oportunitãþile date ºi de practicarea
agriculturii.
Ce-i face pe haholi sã relativizeze componenta etnicã a comunitãþii
lor atunci când sunt confruntaþi cu imaginea majoritãþii româneºti pe de-o
parte ºi ce-i face sã o accentueze atunci când sunt confundaþi cu ceilalþi
locuitori preponderenþi ai Deltei, lipovenii, sunt întrebãri cãrora nu ne
propunem sã le rãspundem aici, înþelegerea acestei situaþii presupunând
totuºi un studiu mai în profunzime.
Cert este cã localnicilor din Sfântu Gheorghe nu le este strãin faptul
cã majoritatea celor care nu cunosc Delta din interior îi asociazã cu
lipovenii, iar unii dintre ei au ºi explicaþii în legãturã cu asta:
Nu este nici o legãtura între lipoveni ºi haholi, doar se aseamãnã dialectul
limbii, dar prea puþin. Deoarece lipovenii sunt o derivaþie de la ruºi ºi haholii
sunt din partea ucrainenilor, n-avem nici o treabã cu Rusia. Suntem generalizaþi
ºi consideraþi ruºi deoarece Ucraina era parte din URSS Haholii nu aveau
costum tradiþional, orice hainã purtau, nu aveau costum sã meargã prin þarã ºi
sã zicã lumea uite un hahol. Lipovenii au costumul lor special, ei au niºte
rãdãcini mai fixe, nu sunt aºa amestecaþi ca noi ºi au acest costum ºi sunt mai
religioºi ca noi, mai credincioºi.
(R.I.  pescar)

Confuzia derivã, deci, respectând interpretarea de mai sus, dintr-o
deficienþã de indicatori care sã marcheze specificul local ºi înregimentarea
3 Singura referinþã la acest element exotic din gastronomia localnicilor din Sfântu Gheorghe
am gãsit-o în textul unui interviu cu scriitorul Radu Anton Roman: Nu mai pomenesc de
ciorba de maþe de morun, sau de oproboi  o teribilã plãcintã fãcutã din placentã de morun,
icre negre, ceapã ºi roºii. Unde, în lume, ne mai putem scufunda într-un asemenea deliciu
gastronomic? ( ) Recunosc, mã atrãgeau lucrurile senzaþionale, nemaiauzite,
nemaigustate, cum ar fi ciorba din maþe de morun  o mâncare exclusiv regionalã. N-ai
cum sã o scoþi de acolo. E veche de când lumea, fiind pomenitã încã de la 1600 de Paul de
Alep. (Formula AS, Nr. 495  2001, interviu cu Sînziana Pop)
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automatã, datoritã asemãnãrii dialectelor, în masa celor care etaleazã
indicatori puternici, pescarii lipoveni.
În cãutarea specificului pierdut
Într-una din serile în care participam la o ºedinþã de teren þinutã în
camping, la masa noastrã s-a nimerit un tânãr membru al unui ONG
ecologist care ne-a sugerat cã localnicii nu ar trebui sã se simtã atât de
afectaþi de reglementãrile ºi politicile care i-au îndepãrtat încet de pescuit,
ca meserie, când ar putea sã se întoarcã la activitãþile lor tradiþionale,
adicã sã exploateze mâncarea tradiþionalã ºi cântecele foarte frumoase.
Un punct de vedere care, deºi conþine cel puþin o deficienþã de logicã ºi
o perspectivã reducþionistã despre ce poate ºi trebuie sã fie tradiþional,
era împãrtãºitã de grupurile de ecologiºti cu care ne-am intersectat pe tot
parcursul terenului. Aceºtia se aflau la Sfântu Gheorghe într-o acþiune de
ecologizare a plajei ºi a punctului de confluenþã a braþului Sfântu Gheorghe
cu marea. În mod paradoxal pentru noi, locuitorii nu erau deloc
entuziasmaþi de acest de gen de acþiuni, atunci când nu le erau de-a
dreptul indiferente sau nu le priveau cu ostilitate: Înainte nu erau bidoane
de plastic pe Dunãre. Acum sunt mulþi turiºti, de-aia e plastic pe maluri.
Ce, ei [ecologiºtii  n.a.] cred cã curãþã dupã noi? (P.S.  fost pescar)
Relatez în completare o scurtã povestire pe care am auzit-o de la
un localnic, proprietar al unei pensiuni, aflat în postura ingratã de a face
parte din corpul autoritãþilor care se ocupã cu punerea în practicã a
reglementãrilor care privesc pescuitul în Delta:
A venit vara trecutã în vizitã primul ministru însoþit de câteva grupuri de ecologiºti,
lume multã... ºi la un moment dat se uitã la grupul de case refãcute din zona
asta, unde pusesem ferestre termopan. ªi l-am auzit: Uite cum îºi distrug
tradiþiile! Ia sã vinã iarna aici când crãpãm de frig sã vadã cum e ºi atunci sã
vorbeascã...
(O.T.  proprietar pensiune)

Acest punct de tensiune între reprezentãrile locale ºi cele exterioare
s-a reprodus pe tot parcursul cercetãrii. Presaþi de exigenþele unui turism
din ce în ce mai agresiv, sãtenii din Sfântu Gheorghe îºi adapteazã
gospodãriile, prin renovãri succesive, cererilor explicite sau intuite din
partea turiºtilor:
ªi acum vin turiºti, dar vor condiþii. Înainte se duceau în fundul curþii, acum vor
toaletã, duº, ghiuvetã. La oraº au condiþii ºi vor ºi la sat.
(I.A  casnicã)
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Pe de altã parte veneticii (cãrora li se mai spune în mod frecvent
patronii), cei care cumpãrã case în Sfântu Gheorghe în care vin sã-ºi
petreacã numai vacanþele de varã, tind sã fie preocupaþi cu precãdere de
conservarea structurii ºi decoraþiunilor acoperiºurilor. Am întâlnit cazul
unui inginer din Târgu Mureº, plecat de câþiva ani în interes de serviciu
în Germania, care mi-a arãtat un catalog întreg de fotografii cu decoraþiuni
de acoperiº din Sfântu Gheorghe.
Anul trecut am cumpãrat casa asta ºi am renovat-o în câteva luni. Acum mi-a
mai rãmas sã aleg cu soþia care dintre tipurile astea de decoraþiuni sã le
aplicãm în partea dinspre stradã. ªtiþi, ei [localnicii  n.a.] cred cã nici nu-ºi dau
seama ce frumoase sunt. Multe sunt ruinate, vai de capul lor...

În elaborarea unui specific local s-au implicat direct operatorii culturali
care gestioneazã organizarea festivalului internaþional de film Anonimul
prin atragerea pe scena festivalului a unui cor feminin local. Corul din
Sfântu Gheorghe a devenit în scurt timp unul din brandurile Festivalului
Anonimul, aºa cum o aratã ºi fragmentul din moto-ul acestui articol. Cele
opt componente ale corului spun cã participarea la festival le-a adus un
element nou de scenografie, costumele tradiþionale:
Noi nu avem un port tradiþional. Dar de când a venit festivalul, suntem legate
în cap [cu basmale  n.a.]. Am cântat ºi la bisericã în altar, ne-au chemat de
la Naþional TV ºi am cântat ºi acolo, erau prieteni cu preotul, la vile, lângã
piscine [râd], am cântat ºi pe Amadeus  Johann Strauss, cu mulþi strãini în
salã. Nu prea înþelegeau ei cuvintele, noroc cã ºtiau muzica
(V.S.  membrã a corului)

O analizã a fotografiilor corului, postate pe site-ul festivalului
Anonimul, lasã sã se vadã cã în scurt timp basmalele au dispãrut dintre
elementele de garderobã, restul costumului de scenã fiind alcãtuit din
elemente cu grad zero de specificitate: fuste negre lungi ºi bluze albe de
pânzã:
Prima datã am apãrut cu basmale, dar pe urmã nu le-am mai purtat pentru cã
noi nu aveam un port tradiþional aºa cum ne cereau ºi am rãmas aºa, fara
basma.
(S. I.  membrã a grupului)

O altã iniþiativã, pusã la cale la începutul anilor 2000 într-un
parteneriat între câþiva antreprenori locali ºi proprietarul complexului
Delfinul  Green Village, a fost sãrbãtorirea cu fast a zilei patronului
spiritual al satului, Sf. Gheorghe. Trebuie spus cã aceastã sãrbãtoare se
desfãºoarã conform calendarului ortodox pe stil vechi deºi ritul în care se
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oficiazã slujbele de la biserica din sat este pe stil nou. Ziua patronului
spiritual al satului se sãrbãtoreºte prin organizarea unor concursuri sportive
ºi a unei mese festive în curtea bisericii. Deºi proprietarul satului de
vacanþã din Sfântu Gheorghe nu este neapãrat cea mai simpatizatã
persoanã, sponsorizarea evenimentului, la care participã întreaga
comunitate de pescari, i-a adus acestuia un oarecare capital de simpatie.
Contribuþiile financiare ale acestuia s-au îndreptat ºi cãtre alte zone
sensibile ale comunitãþii: crearea unei cantine a sãracilor, construirea
unor spaþii de joacã pentru copii ºi participarea cu fonduri însemnate la
renovarea bisericii din sat. Proprietarul satului de vacanþã ºi al uneia
dintre cele douã cherhanale ºi-a asigurat de la venirea în sat un set de
porecle pe care locanicii le preferã numelui real al acestuia (Patronul,
Comandantul, ªeful cel mare), dar ºi o aurã de mister care strãbate toate
relatãrile despre acesta, prin acþiuni cãrora nu li se gãsesc explicaþii:
A dat bani aici la bisericã sã se renoveze dar când au vrut sã-i punã numele
pe o placã cicã n-a vrut.
(F.R.  pescar)

Mai multe afiºe lipite pe pereþii ºi uºile câtorva clãdiri din Sfântu
Gheorghe lansau sãtenilor, în vara lui 2007, invitaþia de a participa la o
colectã de fotografii ºi obiecte care sã contribuie la realizarea, în cadrul
complexului Delfinul a unui Muzeu al Farului  fostul far turcesc a ars în
anii 80. Proiectul s-a soldat cu un eºec, pentru cã membrii comunitãþii nu
s-au lasat angrenaþi în acest proiect.
Comuna Sfântu Gheorghe beneficiazã, în schimb, de o vitrinã pe
internet, site-ul www.sfantu-gheorghe.ro, (cu interfeþe în germanã, englezã
ºi francezã) realizat de Fundaþia de Ajutorare ºi Dezvoltare Speranþe în
cadrul proiectului Tradiþiile ºi modernitatea sprijinit financiar prin
programul Matra  KAP al Ambasadei Regatului Þãrilor de Jos la Bucureºti.
În Introducere, comunitatea este descrisã în termenii consacraþi ai
reportajelor exotice despre zone virgine  Departe de lume, despãrþiþi de
civilizaþie, în inima apelor, care ºi-au pãstrat tradiþiile ºi limba ucraineanã.
O parte din pensiunile din Sfântu Gheorghe se regãsesc, cu fotografii ºi
date de contact, într-o secþiune dedicatã turismului local, vãzut ca
alternativã de completare a veniturilor aduse de pescuit. Imaginea idilicã
a satului este completatã cu un film documentar (subtitrat în englezã)
intitulat Pescari pe o inimã de nisip, în care originile localitãþii sunt
descrise astfel: Departe de tumultul lumii, cãlãtorul aflã o aºezare strãjuitã
de ape... Bãtrânul cãrãuº [Dunãrea  n.a.] a sedimentat aici o adevãratã
inima de nisip. Totul pe fondul unei coloane sonore asigurate de muzica
unui clavecin...
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Sfântu Gheorghe sau rezervaþia de haholi
Pe tot parcursul cercetãrii ne-au atras atenþia numãrul mare de
bãrci rãsturnate în faþa caselor, care dantelau uliþele nisipoase. Era
inevitabilã analogia cu imaginea carelor aºezate în faþa restaurantelor
sau pensiunilor rustice ºi am tradus aceasta prezenþã printr-un mod de
a indica o gospodãrie deschisã turiºtilor aflaþi în cãutarea specificului
local. Am aflat apoi cã aproape toate aceste bãrci mâncate de carii
reprezintã modul prin care un pescar semnalizeazã comunitãþii retragerea
din activitate.
Un alt element de decor care atrãgea atenþia erau casele lãsate în
ruinã, fãrã garduri4, care întrerupeau din când în când ºirul de gospodãrii
renovate care-ºi aºteptau turiºtii. Localnicii spun cã aceste case vor avea
în curând proprietari venetici, aºa cum li se spune celor care nu sunt
din partea locului. Dacã numãrul proprietarilor de case veniþi din afara
localitãþii era destul de restrâns la începutul anilor 2000, în ultimii ani
prezenþa acestora a devenit semnificativã. În paralel, numãrul turiºtilor a
crescut ºi el semnificativ, în perioada festivalului Anonimul ajungându-se
chiar la un numãr de aproximativ 2000 de turiºti cazaþi la localnici ºi în
satul de vacanþã. Prezenþa din ce în ce mai marcatã a strãinilor  lucrãtori
la complexul turistic sau turiºti, cuplatã cu schimbarea relaþiilor de
proprietate rezultate de concesionari ºi reglementarea strictã a pescuitului,
care duc la pierderea monopolului local asupra unui teritoriu ºi implicit a
resurselor sale, produc în discursurile localnicilor schimbãri pe care Vintilã
Mihãilescu le observa analizând hãrþile mentale realizate în cercetãrile
din 2003 ºi 2007: Prima datã, când i-am rugat pe localnicii din Sfântu
Gheorghe sã deseneze hãrþi mentale ale satului, am fost uimit sã constat
spaþiul uriaº alocat pe hartã naturii, Dunãrii ºi câtorva canale. Satul era
aici, cu cele câteva repere importante, dar ca parte dintr-un spaþiu extins
de care pãrea cã nu putea fi separat. Am repetat experimentul anul
acesta. Localitatea pare sã fi dispãrut complet de pe aceste hãrþi. Aproape
fiecare desen reprezintã Delta ºi numai Delta, cu punctele sale de atracþie
pe care le poþi întâlni ºi în flyer-ele turistice.
Am experimentat pe pielea mea acest tip de reprezentãri atunci
când i-am propus lui R. sã-mi arate câteva din locurile cele mai importante
care îl leagã de Sfântu Gheorghe. În dupã-amiaza aceleiaºi zile am fost
dus cu barca pe insula Sahalin despre care R. mi-a spus cã e a
ecologiºtilor. Dupã ce m-a pus sã privesc satul, mi-a spus cã primul
4

Gardurile gospodãriilor pãrãsite de mulþi ani dispar pentru cã sunt folosite iarna de cãtre
unii dintre localnici pentru a-ºi încãlzi sobele, în condiþiile în care lemnul este o materie
destul de greu accesibilã în zonã.
Dobrogea. Identitãþi ºi crize

75

lucru pe care îl vedeau pescarii când se întorceau seara spre sat era
biserica. R. m-a întrebat care e primul lucru pe care îl vãd când mã uit
la sat ºi nu m-a mai lãsat sã rãspund: Vilele din Oraºul interzis!5. Câteva
minute mai târziu ne aflam la vechea cherhana de pe unul din canalele
care se ramificã din braþul Sfântu Gheorghe. Ruinele halelor în care
peºtele era recepþionat ºi prelucrat i-au prilejuit lui R. descrierea nostalgicã
a unei epoci de aur a pescuitului:
Am prins vremurile în care acest loc era, cum sã spun, tot satul lucra în acest
loc. Eu voi þine minte tot timpul cã satul a fost un sat de pescari. Majoritatea
caselor din Sfântu Gheorghe, în afara de casele construite pe terenuri cumpãrate
ºi cele din oraºul interzis, sunt ridicate din munca de pescar. Aici era tãrâmul
haholilor
(R.I.  pescar)

Anii care au urmat acestei perioade de dupã anii 90 se confundã
 prin apariþia Rezervaþiei ºi a concesiunilor  cu metafora maþelor
încurcate, pe care o enunþã în jurnalul sãu de teren o participantã la
terenul din vara lui 2007.
Dupã Revoluþie nimeni nu mai ºtie ce face. Pescuitul s-a diminuat. Pescarii
s-au diminuat. Pescuitul e aºa: acolo voie n-ai, acolo voie n-ai, acolo voie n-ai,
ecologiºtii ºi-au luat terenul lor, aici e concesiune, numai Dunãrea ne-a mai
rãmas. Era marea. Acum nici la mare. Trebuie sã pescuieºti numai cum zic ei
[sublinierea îmi aparþine, n.a.]. Sculele lor, benzina lor, patronul ia peºtele.
(V.B.  fost pescar)
Dumneavoastrã trebuie sã ºtiþi de ce s-a interzis pescuitul. ªtiþi de ce? Înainte
aparþineam de România ºi noi eram stãpâni pe tot ce se întâmpla aici. Acum
aparþinem de Uniunea Europeanã ºi ce zic ãia noi facem, de-aia s-a fãcut
rezervaþia. Ãia dacã au zis cã se interzice, s-a interzis [pescuitul  n.a.]. Prima
datã ne-a spus cã o sã pescuim ca înainte din tatã-n fiu, dar ei au pus rezervaþia
unde e peºtele mai mult, sã se reproducã.
(O.T.  fost pescar)

În lipsa accesului pentru a pescui, rezervaþia devine doar un loc
bun de vizitat vara de cãtre turiºtii curioºi ºi implicit o resursã pe care
pescarii o exploateazã prin expediþii organizate pentru turiºtii care preferã
ghidajul local traseelor clasice puse la dispoziþie de lucrãtorii de la
Green Village.
5

Localnicii numesc Oraºul interzis ansamblul de vile, împrejmuit cu gard înalt de lemn ºi
ieºire la debarcader, destinat turismului de lux unde accesul este relativ restricþionat de o
echipã de bodyguarzi.
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Turistul care vine în Sfântu Gheorghe cautã confort, dar vrea sã vadã ºi plaja
ºi neapãrat sã meargã în rezervaþie, sã vadã sãlbãticie, canale etc. Mãcar
puteau sã facã asta fãrã zgomot ºi fãrã atâtea bãrci cu sute de cai putere... Un
loc unde îmi place sã mã plimb este canalul 6, o porþiune de mers seara, destul
de circulatã acum, singurul loc de unde vezi tot satul fãrã sã ai în ochi acest
complex turistic. În rezervaþie, omul vrea sã vadã o pasãre, o plantã la vãrsare,
zone care nu au fost atacate, dar nu ºtiu câtã vreme nu o sã intre sã construiascã
ºi acolo.
(R.I.  pescar; sublinierile îmi aparþin)

Ceilalþi colegi de cercetare au avut parte de experienþe similare ori
de câte ori i-au pus pe localnici sã le imagineze trasee legate de cele mai
importante locuri din Sfântu Gheorghe: cei mai mulþi au fost plimbaþi
contra-cost în rezervaþie, alþii (de cele mai multe ori fete) au avut parte
de poveºti despre vânãtoarea de mistreþ la picã (instrument asemãnãtor
suliþei).
Toate aceste elemente descriu un tip de localism nãscut ca reacþie
la valurile de-localizãrii prin izolare, care creeazã o unitate discursivã pe
care etnicitatea o încheagã foarte discret.
Percepþia strãinilor ca pe niºte agresori ai unui spaþiu intim îmbracã
uneori forme violente de exprimare: într-o dupã amiazã, una dintre cele
douã studente care au intrat ºi au început sã îi filmeze pe pescarii aflaþi
în acel moment pe terasa barului La toana pierdutã a fost admonestatã
de cãtre unul dintre aceºtia: Domniºoarã, noi ºi când futem cerem
permisiunea!. Metafora violului spune mai mult decât orice concept teoretic
care ar putea fi aplicat interpretãrii acestei vigniete etnografice.
Sentimentul izolãrii prin restrângerea accesului la resurse, altele
decât turismul, este tradus de R.I. într-o formulare destul de plasticã, pe
care ne-a împãrtãºit-o la terasa din centrul satului cu puþin înainte sã
plecãm: N-o sã treacã mult ºi când o sã veniþi aici o sã gãsiþi la debarcader
un banner pe care o sã scrie Sfântu Gheorghe  rezervaþie de haholi.
Spunând asta, R.I. nu face decât sã traducã, în cheie ironicã, reprezentãrile
locale despre cadrul legislativ care stã la baza organizãrii ARBDD. Nu
întâmplãtor, într-un alt sat care trece prin transformãri similare cu cele din
Sfântu Gheorghe, Cosima Rughiniº avea sã înregistreze o formulare la
fel de plasticã precum cea lansatã de R.I.:
Un localnic observa, cu un umor amar, cã pescarii din zonã vor deveni Tarzanii
Deltei datoritã absenþei oportunitãþilor legate de pescuit. (Rughiniº 2005b:
25)
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Carcaliu  sat de vacanþã
Isabela Capoþi
Odeta Cãtanã
Mihai Culescu
Roxana Evanghelie
Ileana Sãdean

Pe-acolo prin Rusia s-au refugiat în pustietãþi. În munþi, în
pãduri, unde nu ajungea poliþia la timpul respectiv, ºi ei au fãcut, au
amenajat teren, au arat, au semãnat, au pescuit ºi-au fãcut ºi au
trãit. Însã, sã vã spun... probabil, sã zic eu cã ºi strãmoºii noºtri
care au venit aici... sunt niºte comune de ruºi lipoveni: Slava
Cerchezã, Slava Rusã, ºi la Tulcea sunt, Sulina, apãi Jurilovca,
Sarichioi ºi Ghindãreºti, ºi la Constanþa mai e... Nãvodari, 2 Mai
sunt localitãþi de ruºi de-ai noºtri, cum ar veni...
(bãtrân, locuitor al comunei Carcaliu, interviu 16 iulie 2008)
Precizãri metodologice
Studiul de faþã este rezultatul unei cercetãri etnografice desfãºurate
în comuna Carcaliu, judeþul Tulcea, în perioada 12  20 iulie 2008, realizatã
de ºase studenþi la Masteratul de Antropologie din cadrul SNSPA.
Informaþiile ce stau la baza lucrãrii au fost obþinute fie în urma conversaþiilor
purtate cu membri ºi lideri ai comunitãþii sau cu reprezentanþi ai autoritãþilor
administrative, fie în urma consultãrii unor documente cu caracter
politico-administrativ (statutul de întemeiere al CRLR, statistici asupra
fenomenului migraþiei, documente de stare civilã etc.). Alte tipuri de
materiale ce ilustreazã comunitatea lipovenilor constau în fotografii,
înregistrãri audio si video, note de teren.
Repere istorice ºi demo-geografice
Schisma religioasã care a avut loc în Rusia în sec. al XVII-lea ºi
persecuþiile care s-a declanºat asupra celor care se împotriveau reformei
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i-a determinat pe aceºtia sã-ºi pãrãseascã þara natalã ºi sã migreze spre
diferite colþuri ale lumii. Numeroºi staroveri s-au stabilit începând cu secolul
al XVIII-lea ºi pe teritoriile româneºti, fiind cunoscuþi aici sub denumirea
de lipoveni.
Cele mai rãspândite variante privind etimologia acestei denumiri fac
trimitere la rusescul lipa, care înseamnã tei ºi se referã la lemnul din
care erau fãcute obiectele casnice; la primul sat înfiinþat în Moldova,
numit Lipoveni sau la adepþii cãlugãrului Filip din Olonet, întemeietorul
unui schit monahal din Rusia, aflat la originea denumirii de filipovean.
Termenul apare numai în spaþiul românesc, fiind atribuit ortodocºilor de
rit vechi de cãtre populaþia majoritarã. Ulterior, staroverii din România
l-au acceptat, ba chiar ºi l-au însuºit. Înainte însã de a se consacra
aceastã denumire, ruºii ortodocºi de rit vechi din România se numeau
între ei staroveri sau starobreadti. Oficial, sintagma ruºi-lipoveni a fost
adoptatã odatã cu constituirea Comunitãþii Ruºilor Lipoveni din România,
pe 14 ianuarie 1990 (de ziua Sfântului Vasile), ca un compromis la
disputele ivite pe marginea stabilirii unei denumiri reprezentative pentru
etnicii lipoveni. Noi îi vom numi mai departe, pe tot parcursul lucrãrii,
lipoveni, optând pentru denumirea cea mai veche, cunoscutã ºi uzitatã.
Popularea actualelor zone geografice locuite de lipoveni s-a produs
în decursul secolului al XVIII-lea, însã este greu de precizat regiunile
Rusiei din care provin. Sunt cunoscute drept zone de tranzit arealele
Donului ºi Kubanului, unde s-au refugiat staroveri din toate provinciile
Rusiei ºi de unde o parte dintre ei s-a îndreptat spre teritoriile româneºti.
Primele aºezãri lipoveneºti cunoscute sunt cele din Bucovina. Satul
Lipoveni sau Sokolinti (cum este numit de cãtre localnici) din judeþul
Suceava este nominalizat ca prima localitate preponderent lipoveneascã,
înfiinþatã în 1724. Pentru regiunea Dobrogei, prezenþa lipovenilor este
asociatã ºi cu migrarea cazacilor, de origine ucraineanã, persecutaþi din
motive politice, pe întreaga perioadã a secolului al XVIII-lea. Astãzi, cele
mai vechi comunitãþi sunt în Sarichioi, Slava Rusã, Carcaliu ºi Jurilovca.1
Comuna Carcaliu se învecineazã la nord cu oraºul Mãcin, la sud cu
localitatea Turcoaia, la est cu localitatea Greci. În partea de vest este
mãrginitã de braþul Mãcin al Dunãrii ºi de judeþul Brãila ºi poate fi strãbãtutã
în 30 de minute dintr-un capãt la celãlalt. La intrarea dinspre Mãcin este
aºezatã comunitatea de români formatã dintr-un grup compact de câteva
gospodãrii. Tot acolo este situatã ºi biserica ortodoxã de rit nou. În celãlalt
capãt, cel dinspre Dunãre, se aflã vatra satului vechi, primele aºezãri
1 Informaþii preluate de pe site-ul Comunitãþii Ruºilor Lipoveni din România, http://www.crlr.ro/

. Accesat la 10 februarie 2009.
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lipoveneºti fiind construite pe un promontoriu de piatrã  de unde ºi
numele rusesc al satului, Kameni (piatrã), care se regãseºte ºi pe plãcuþa
bilingvã de la intrarea în sat. Din prima bisericã ortodoxã a rãmas numai
altarul, care este astãzi complet zidit. În 1880 a fost finalizatã noua bisericã
(hramul Sfântului Nicolae ºi al Sfintei Treimi).
Primele aºezãri dateazã, conform mãrturiilor localnicilor, de acum
câteva sute de ani, de pe la 1650. Iniþial, satul era o insulã înconjuratã
de bãlþi, unde s-au aºezat primii ruºi prigoniþi din Rusia pentru credinþa
lor. În jurul lui 1848 erau cam 100 de familii. Mai departe, localnicii se
identificã ca lipoveni-ruºi, creºtin-ortodocºi de rit vechi sau staroveri (cei
mai în vârstã).
La început, principala ocupaþie a acestora a fost pescuitul ºi vânzarea
surplusului de peºte la cherhana. La întoarcerea acasã, pescarii se
strângeau în cele 3-4 ceainãrii din sat, la o þuicã, un vin sau un ceai,
pentru a pune la cale urmãtoarele ieºiri pe Dunãre. În 1947 o parte dintre
ei s-au întors în Rusia ºi s-au stabilit pe Volga unde au continuat sã-ºi
practice meseria. Dupã rãzboi, prin anii 60, comuna a fost îndiguitã ºi
astfel au apãrut suprafeþele agricole. Cei care nu au vrut sã devinã
agricultori au devenit constructori. Se strângeau câte 6-8 familii ºi plecau
prin þarã, mai ales prin Ardeal, pentru munci sezoniere. Se întorceau
acasã de trei ori pe an: la începutul ºcolii, de Crãciun ºi de Paºte.
Dupã anii 90, din raþiuni economice, lipovenii au început sã plece
în Italia ºi Grecia. Majoritatea celor tineri au rãmas acolo, întemeindu-ºi
familii, multe din ele mixte. La nivelul strategiilor matrimoniale pare sã
existe o diferenþã de gen în ceea ce priveºte opþiunile celor plecaþi.
Acuma fetele se cãsãtoresc cu strãini. Dar bãrbaþii? am întrebat.
Bãrbaþii îºi iau neveste lipovence sau românce, pentru cã lor nu le e
fricã de muncã. Mulþi dintre cei plecaþi se întorc sã facã nunta în sat,
dupã tradiþie. Nunþile ºi botezurile au loc cu predilecþie în luna august,
când tinerele familii sau cupluri intrã în vacanþã. Migraþia masivã spre
Italia, la Torino, dar ºi întoarcerea pentru petrecerea vacanþei ºi
organizarea ceremoniilor religioase legate de cãsãtorii au cãpãtat o
oarecare notorietate ºi, inevitabil, atenþia presei:
În august se întorc cazacii la poalele Mãcinului. Lipovenii care au ridicat un
nou Torino pentru Olimpiada din iarna lui 2006 vin acasã, la Carcaliu, pe mulþi
cai, struniþi sub nume de maºini italiene. O lunã petrec in nunþi ºi botezuri.
Apoi, pleacã o datã cu toamna spre Torino cel adevãrat, din Italia, unde ºi-au
cumpãrat case ºi ºi-au dat la ºcoli copiii, care vorbesc acum numai italianã.
(Jurnalul Naþional, 2007)

De remarcat cã, în cãutarea hiper-exotizãrii, autoarea articolului
supralicteazã atribuindu-le lipovenilor din Carcaliu origini cãzãceºti (în
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fapt ucrainene). La realitatea descrisã în acest articol vom reveni pentru
o discuþie legatã de comunitatea lipovenilor din Carcaliu rezidenþi la Torino.
În prezent, lipovenii îºi vãd localitatea îmbãtrânitã, cu o parte din
case abandonate ºi cu o altã parte lãsate în grija bãtrânilor, uneori acest
serviciu fiind retribuit cu sume care concurezã pensiile mici.
Intrarea pe teren
Descrierea pe care o realizãm aici se bazeazã în foarte mare parte
pe notele noastre de teren care, aveam sã observãm la întoarcerea la
Bucureºti, conþin foarte multe referiri la semne legate de vestimentaþie
sau, în orice caz, de ceea ce poate fi caracterizat drept specificul locului,
aºa cum este perceput de un ochi nu foarte antrenat (pentru unii dintre
noi) cu alteritatea, etnicã ºi ruralã deopotrivã.
Intrarea în comunã este marcatã de o arcadã metalicã sprijinitã pe
doi stâlpi. Pe arcadã, în centru, se aflã crucea în opt colþuri, iar pe panoul
de întâmpinare, alãturi de obiºnuitul Bine aþi venit stã scris Dumnezeu
sã vã binecuvânteze. Ajunºi pe strada principalã, proaspãt asfaltatã, am
observat de o parte ºi de alta primãria  într-un spaþiu destinat socializãrii,
în faþa acesteia se gãsea o troiþã nouã, închisã cu geam termopan,
biserica, poliþia, cârciuma ºi câteva magazine. Pe strada principalã,
proaspãt reabilitatã, câteva zeci de case erau în reconstrucþie sau
renovare, dar pe mãsurã ce ne-am îndepãrtat de centru, am descoperit
strãduþe aproape depopulate, cu case abandonate ºi lãsate în paraginã.
Traversând comuna în drumul nostru spre locul de campare, pe
malul Dunãrii, i-am întâlnit pe primii localnici, care stãteau de vorbã afarã,
la poartã, în grupuri. Era o searã de sâmbãtã. Bãrbaþii purtau bãrbi lungi,
cãlugãreºti.
Ne-am instalat corturile undeva în apropierea Dunãrii, în apropiere
de gospodãria pãdurarului ºi a familiei sale. De la ei ºi de la doi pescari
care îºi aveau locul de lansare a lotcilor câþiva paºi mai jos de corturile
noastre am aflat cã liturghia de a doua zi urma sã înceapã foarte devreme,
la ºapte dimineaþa.
A doua zi dimineaþã am plecat cu toþii spre bisericã, pentru a lua
parte la slujba religioasã. Acolo erau în jur de 100 de persoane (dintre
care vreo 20 de bãrbaþi sau bãieþi tineri). Bãrbaþii purtau pantaloni negri
ºi cãmaºã fãrã guler (numitã rubaºka, haina tradiþionalã a lipovenilor),
legatã cu un brâu de lânã coloratã (pois), iar femeile erau îmbrãcate cu
fuste lungi, largi ºi colorate (iubca), bluze cu mâneci lungi, fiind de
asemenea legate la brâu cu un pois ºi având capul acoperit; la fetele
tinere predominau game de alb sau sau roz deschis. Cu toþii aveau în
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mânã câte o lestovka  un ºirag de mãtãnii specifice comunitãþilor de ruºi
ortodocºi de rit vechi.
Am fost primiþi în bisericã ºi chiar sfãtuiþi unde sã stãm, ca sã putem
urmãri mai bine slujba. În jurul nostru se vorbeau patru limbi: slavona 
în discursul liturgic, dialectul lipovenesc  care pentru noi pãrea limba
rusã amestecatã cu cuvinte româneºti, româna  folositã în conversaþia
cu noi ºi italiana  vorbitã într-un mic grup de copii. Ne-am prezentat ca
fiind un grup de studenþi dornici sã afle cât mai multe despre lipovenii din
Carcaliu. Ni s-a spus, aproape invariabil, cã în sat au rãmas mai mult cei
vârstnici, tinerii fiind aproape cu toþii plecaþi la muncã în strãinãtate.
Timp de douã zile dupã sosirea în Carcaliu am înnoptat la cort, pe
malul Dunãrii. Însã, dupã ce l-am cunoscut pe primarul comunei, acesta
ne-a ajutat sã ne mutãm în gazdã la unul dintre consilierii lui, care ne-a
oferit o camerã ºi un hol, douã paturi în total. Din acel moment, care a
marcat primirea noastrã oficialã într-una dintre gospodãrii, statutul nostru
s-a schimbat. Dupã ce s-au obiºnuit cu prezenþa noastrã în sat, pãrea sã
fi devenit un element de prestigiu ca oamenii sã ne primeascã, sã ne
ofere cazare ºi sã ne omeneascã. Pânã la finalul cercetãrii am schimbat
trei gazde ºi am locuit în condiþii din ce în ce mai bune.
Casele în care am intrat aveau trei camere dispuse în linie dreaptã
iar noi întotdeauna am fost gãzduiþi în camera cu fereastrã la stradã
despre care am aflat cã este camera de oaspeþi. Curþile caselor erau
foarte îngrijite, pline cu flori ºi cu bolþi din viþã de vie. Mulþi dintre sãteni
ne-au spus cã nu mãnâncã din struguri sau mere pânã nu îi sfinþesc la
bisericã de sãrbãtoarea Schimbãrii la Faþã (Probojenia). Relaþia
elementelor de viaþã cotidianã ale localnicilor cu biserica aveau sã fie o
constantã a discursurilor acestora pe parcursul ºederii noastre la Carcaliu.
Bãile lipoveneºti
Primul contact direct cu exoticul locului  ºi, inevitabil, unul din
fructele cu care localnicii, antrenaþi sã-i cucereascã pe prietenii (mai
ales italieni) aduºi la Carcaliu, ºtiu cã pot surpinde plãcut  a fost baia
lipoveneascã, pe care am savurat-o ºi lãudat-o cu toþii, fãrã excepþie. De
regulã, ni s-a spus, baia se pregãteºte sâmbãtã, pentru a pregãti slujba
de duminicã dimineaþã ºi înainte de sãrbãtori. Prima baie lipoveneascã
am fãcut-o la una din gazdele noastre, Dusia, în ceea ce se numeºte
baie albã  adicã vãruitã. Baia lipoveneascã se face în picioare, turnând
apa cu o cubâºca (o jumãtate de tãrtãcuþã uscatã). Pentru spãlarea
corpului, în loc de burete, se foloseºte o plasã fãcutã în acelaºi mod ca
ºi plasa de prins peºte. Despre sãpun ni s-a spus cã se fãcea odatã din
grãsime ºi pelin, dar astãzi se foloseºte sãpun cumpãrat. Am savurat
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efectul de saunã obþinut prin stropirea cu apã a pietrelor încinse, iar la
sfârºit am folosit mãturica din frunze de stejar, ale cãrei efecte benefice
erau cunoscute încã de demult (pentru stimularea circulaþiei sangvine,
conform spuselor gazdei noastre, Dusia).
Despre vechea baie lipoveneascã (bania) am aflat cã era alcãtuitã
din 2 încãperi: în prima dintre ele (predbanik/pribanik) se fãcea focul ºi
se lãsau hainele; în cea de-a doua, baia propriu-zisã, se gãsea o vatrã
din pietre în care se punea cazanul cu apa de încãlzit ºi un pat de
scândurã (palok). Din cauza fumului, pereþii se acopereau în timp cu un
strat gros de funingine, de unde ºi numele de baie neagrã.
Ne-am dorit sã vedem o baie neagrã, dar ni s-a spus cã nu au mai
rãmas decât foarte puþine în sat, fie în gospodãrii abandonate (am vãzut
douã de acest fel), fie la persoane foarte în vârstã care nu-ºi permit
renovarea. Cei cu care am discutat despre baia neagrã obiºnuiesc sã o
considere în prezent un semn de sãrãcie. Femeia care ne-a arãtat, de
altfel, prima baie neagrã în vechea casã pãrinteascã pãrãsitã, o doamnã
de aproape 60 de ani, a descris-o ca pe un loc spurcat. În schimb,
prima încãpere, cea în care se lasã hainele, nu mai era consideratã
impurã. Spurcate mai sunt considerate ºi ligheanul de rufe ºi toate
celelalte obiecte care au legãturã cu spãlarea, curãþirea. Chiar dacã în
sat au apãrut maºini de spãlat moderne, rufele se mai clãtesc o datã la
mânã, cu apã turnatã dintr-un vas, lucru pe care ni l-a spus cu alt prilej
ºi gazda noastrã, Dusia.
În alte douã gospodãrii cu baie albã am gãsit pereþi îmbãcaþi în
faianþã, iar vechile pietre albãstrii folosite pentru încins apa fuseserã
înlocuite de bucãþi de ceramicã de la rezistenþele stâlpilor de electricitate.
În casa primarului, una dintre cele mai modernizate din comunã, baia
lipoveneascã avea gresie, faianþã ºi, în plus, cabinã de duº. Chiar într-un
spaþiu renovat, reconstruit, modificat, mulþi lipoveni considerã încã sauna
drept leac împotriva bolilor. Cei care mai gãzduiserã strãini au povestit
încântaþi reacþiile musafirilor, prieteni ai familiei  în mod special italieni.
Pe malul Dunãrii, aproape de corturile noastre, observasem în
primele zile de teren cam 6-7 lotci. Am încercat sã aflãm de unde provin
ºi l-am gãsit pe constructorul de bãrci al satului, în vârsta de vreo 65-70
de ani. Vechiul atelier de bãrci arsese de câþiva ani, iar de atunci nu s-a
mai construit nici o altã lotcã.
În sat se mai fac încã unelte de pescuit  toþi foºtii pescari ºtiu sã
le facã  ºi se merge încã la pescuit, dar acesta nu mai reprezintã de
multã vreme ocupaþia de bazã al bãrbaþilor. Pescuitul a rãmas o amintire
din tinereþe pentru mulþi din cei trecuþi de 60 de ani. De pescuit ºi mai
apoi de muncile sezoniere din construcþii se leagã cele mai multe dintre
povestirile ºi prieteniile lor. În amintirile unui fost pescar în vârstã de vreo
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70 de ani, pescuitul era strâns legat de bãutul ceaiului ca pretext pentru
socializare, de regulã între persoane de acelaºi sex  bãrbaþii la ceainãrie,
femeile acasã la una din ele, servit de la samovar. Singurul samovar pe
care noi l-am vãzut nu mai era funcþional, avînd doar rol de obiect decorativ
pe un dulap, într-o sufragerie. Vecinul ºi prietenul bãtrânului pescar era
cãsãtorit cu una din femeile din corul satului, Katia, care ne-a primit în
douã rânduri la ea la masã. Chiar din prima zi, dupã masã, ne-a cântat
din cântecele pe care le pregãtea pentru un festival local. Urma sã fie
împrumutatã de cãtre corul lipovenesc din Sarichioi ºi tocmai încerca sã
le înveþe cântecele dupã o casetã: Ei cântã altfel decât noi, a remarcat
Katia. Fiecare cor lipovenesc pare sã aibã o notã proprie (strigãturi,
împãrþirea pe voci) ºi un repertoriu specific.
Corul din Carcaliu a fost înfiinþat dupã 1990 de cãtre Preºedintele
filialei locale a Comunitãþii Ruºilor Lipoveni, Serghei Cozma. Acesta a
fost în acelaºi timp ºi impresarul ºi liderul grupului, alegând numele
corului, Salcia, repertoriul de cântece, costumaþia ºi punerea în scenã.
La început, în cor au fost 24 de persoane, femei ºi bãrbaþi. În prezent,
au rãmas 11 femei, din care numai 7 locuiesc în sat permanent (celelalte
rãmân perioade îndelungate în strãinãtate, la rude, unde au grijã de
copiii celor tineri). Corul se reuneºte cu ocazia principalelor sãrbãtori
religioase sau celor specifice lipoveneºti, dar ºi a unor festivaluri folclorice
locale sau ruseºti (cum ar fi cel de Slavyansk-na-Kubani din Federaþia
Rusã).
Femeile care fac parte din cor au vârste cuprinse între 45-60 de ani.
Am primit o mostrã de folclor lipovenesc într-o încãpere a cãminului
cultural, cu participarea Katiei ºi a altor douã prietene. Ne-au tradus
semnificaþia versurilor  se povestea liber ºi expresiv despre relaþiile din
afara cãsãtoriei, concubinaj, copii din flori, beþie, trãdare în dragoste,
crime pasionale. Dragostea este subiectul recurent, cu descrieri ale unor
trãiri intense ºi personaje pline de temperament: erotism, bãrbaþi care nu
se pot decide între douã femei, prietene furându-ºi iubitul una alteia, fete
pãrãsindu-ºi casa pãrinteascã pentru a-ºi urma iubiþii în lumea largã. De
la cântece am ajuns uºor la poveºti recente ºi, dincolo de canoanele
bisericeºti aspre, omniprezente în discursul acestora, am descoperit o
altã viaþã a satului, nocturnã ºi plinã de picanterii.
În prima zi am mâncat la Katia, româneºte, cum a þinut sã
sublinieze: o tocãniþã de pui cu legume ºi o plãcintã cu brânzã. ªtiam din
auzite de ciorba de varzã lipoveneascã. Katia ne-a promis cã ne va face
ºci a doua zi. ªci este o ciorbã roºiaticã cu carne ºi legume (ceapã,
morcovi, ardei, cartofi, varzã). Am ajuns prea târziu ca sã vedem cum se
preparã, dar Katia ne-a fãcut un rezumat, nu foarte diferit de reþetarul
întâlnit în materialele elaborate de Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale
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Tulcea din Tulcea2: Se cãlesc ceapa cu morcovii ºi cu ardeii; se fierb
apoi cartofii ºi se paseazã; varza tãiatã mãrunt adaugã peste legumele
cãlite sã se înmoaie, apoi toate se pun împreunã cu cartofii pasaþi peste
fiertura de carne. Ciorba avea un gust acriºor. Katia ne-a spus cã la ºci
ea nu foloseºte bulion, ci zeama limpezitã de la roºiile lãsate la fermentat.
Atunci când i-am rugat pe localnici sã imagineze situaþii pentru a fi
fotografiaþi într-o ipostazã care sã reflecte cât mai bine specificul local,
atât Katia, cât ºi alþii au ales sã îmbrace costumul tradiþional ºi sã se
aºeze lângã canastas, un obiect decorativ ce încadreazã douã icoane
într-o ramã ornamentalã, situat de regulã într-unul din colþurile camerei.
Într-o familie mixtã (el român, ea lipoveancã), soþul a fost convins
de soþie sã îmbrace pentru pozã costumul tradiþional, pentru prima datã
de la cununie. Lipovencele sunt mândre de garderoba lor coloratã, deºi
una a afirmat cu umor cã seamãnã cu costumele þigãneºti. ªi cã unii îi
confundã cu þiganii din cauza lor. Costumele tradiþionale sunt fãcute la o
croitoreasã din sat, cu materialul clientelor. Þesãturile ºi dantelele se pot
procura din târg, în fiecare duminicã: negustori din localitãþi îndepãrtate
vin în Carcaliu cu mãrfuri de toate tipurile (îmbrãcãminte, stofe, materiale,
baticuri, pãlãrii, obiecte necesare gospodinelor). În afara costumului
obligatoriu pentru slujbã, pentru nuntã existã o bonetã numitã chicika,
ce acoperã cocul tinerei miresei, fãcut din douã cozi împletite (simbolizând
cununia).
Pois-ul ºi lestovka sunt obiecte de cult creºtin ortodox de rit vechi.
În sat nu existã decât o femeie în vârstã care mai ºtie sã le facã. În
absenþa sa, soþul continua sã vândã aceste obiecte doritorilor: un pois
costa 20 de lei, iar o lestovka, 25 de lei. În afara satului, aceste piese
tradiþionale se mai pot procura de la Mãcin sau de la mãnãstirea din
Slava Rusã.
Ezitãri ºi certitudini identitare
Din notele de teren ºi din înregistrãri am selectat, în câteva categorii,
enunþurile reprezentative legate de identitate ºi de raportarea la alte etnii
sau religii.
Rugaþi sã se prezinte sau sã se descrie, localnicii ne-au rãspuns cel
mai frecvent cã sunt ruºi ortodocºi de rit vechi. În ceea ce priveºte
identitatea religioasã, nu am întâlnit diferenþe de opinii. Referitor la etnie,
însã, rãspunsurile au fost dintre cele mai diverse: ruºi, români de
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naþionalitate rusã [naþionalitate însemnând origine la subiectul în cauzã
 n.a.], noi pânã în 90 am fost români, dupã aia am devenit lipoveni
(considerãm acestã afirmaþie foarte interesantã prin felul în care identitatea
etnicã se circumscrie, la nivel discursiv, unui eveniment istoric recent);
domle suntem ruºilipoveni, dar eu nu sunt de acord cu denumirea
asta, [context: când s-a creat comunitatea  n.a.] ar fi trebuit sã ne spunã
ruºistaroveri!; ne considerãm totuºi parte din acest popor [român 
n.a.], sunt, trebuie sã fiu mândru cã fac parte dintr-un popor mare [rus
 n.a.] care a dat multe lumii, culturii [...].
Legãtura cu Rusia înseamnã pentru fiecare altceva: câþiva au rude
plecate în 48 pe care le-au vizitat, câþiva au participat la excursii în
Rusia, dar cei mai mulþi nu vãd nici o legãturã cu locul de origine. Rusia
este bogatã ºi enormã; ruºii sunt în general mai rãi decât românii; ai
noºtri [guvernul, n.a.] sunt oarecum ostili cu Rusia ºi asta nu e bine.
O repertoriere sumarã a autocaracterizãrilor lasã sã se întrevadã o
raportare perpetuã a indivizilor la viaþa comunitarã: La petrecere suntem
daþi dracului de uniþi, dar la muncã ºi necaz trebuie sã treci singur;
cinstiþi, devotaþi ºi buni luptãtori; puteam sã ne duºmãnim, sã ne tãiem
între noi de la vreo fatã, dar când apãrea un strãin în sat ne fãceam iar
prieteni pânã pleca; muncitori; niciodatã nu întind mâna [sã cerºeascã,
n.a.]. Unul dintre intelectualii satului abordeazã o poziþie criticã faþã de
felul în care sunt percepute din exterior comunitãþile de lipoveni: se dã
prea multã importanþã formei: cu bãrbile ºi restul....
Cruci peste cruci, de când te naºti ºi pânã mori
Discuþia, într-una din zile, cu fiul preotului Simeon a durat aproximativ
douã ore ºi ne-a permis accesul la o perspectivã interesantã despre cum
se proiecteazã religiosul în viaþa de zi cu zi a localnicilor: Când te trezeºti,
îþi faci cruce, te-ai spãlat, faci cruce, ai de gând sã duci paharul la gurã,
faci cruce, ai de gând sã mãnânci, la fel; ieºi din casã, faci cruce, intri
în casã, idem Cruci peste cruci, de când te naºti ºi pânã mori, ºi zãu
cã nu te poþi socoti un om sfânt.
Lipovenii din Carcaliu considerã cã ortodoxia aºa cum au pãstrat-o
ei este cea adevãratã, cea curatã. Acþiunile dedicate pãstrãrii intacte
a legãturii dintre migranþi ºi biserica de origine merg pânã acolo încât
copiii acestora beneficiazã vara, când se întorc în vacanþã, de lecþii de
slavonã veche, limba în care se desfãºoarã o mare parte din ceremoniile
religioase pe rit vechi:
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În anul 2001  2002 am avut serii de copii în vacanþã pe care i-am învãþat
cântece bisericeºti. Dupã un an de pauzã, pentru cã exodul de tineri era în
creºtere, am început sã-i învãþãm slavona pentru a ºti citi ºi înþelege obiceiurile
bisericeºti.
(preotul Simeon)

Interesant este ºi faptul cã o mare parte a adulþilor ºi bãtrînilor din
sat înþeleg ºi folosesc foarte puþin slavona veche în contrast cu adolescenþii
pe care i-am auzit foarte des discutînd în italianã pe strãzile ºi uliþele din
Carcaliu, ori în curtea bisericii, dar presaþi de pãrinþi sã înveþe limba
folositã cu preponderenþã în ceremoniile ortodoxe de rit vechi. I-am vãzut
învãþând cu dascãlul  fiul preotului Simeon (absolvent de teologie
ortodoxã de rit vechi la Moscova), vreo zece copii, cu pois-ul îmbrãcat
peste tricourile made in Italy. Aceºtia, spre deosebire de majoritatea
adulþilor, vor înþelege predicile în bisericã...
În toate casele cãrora le-am trecut pragul existã icoane, amplasate
de obicei în colþul camerei, pe un suport de lemn (bajniþa), cu o candelã
care se aprinde obligatoriu de sãrbãtori sau în timpul rugãciunilor:
Sâmbãtã seara ºi duminica dimineaþa se aprind în toate camerele, iar în rest
se aprinde în camera unde stai, în fiecare zi.
(o bãtrânã în curtea bisericii)

Cei mai înstãriþi au un canastas sculptat, care încadreazã cele douã
icoane. ªi în casa unei femei românce, Zamfira, care locuia la marginea
satului, am vãzut acelaºi colþ cu icoane. La Irina V., ultima noastrã gazdã,
fiecare camerã avea o icoanã cu candelã când intri ºi ieºi din camerã
te închini ºi apoi faci ce ai de fãcut. În plus, legat de poziþionarea icoanelor
in spaþiul domestic, fiul Pãrintelui Simeon ne spunea cã luat canonic,
trebuie ca Sfintele Icoane ºi cruci sã nu fie puse direct pe perete, ci cu
o foaie, material între icoanã ºi perete; peretele poate fi fãcut din balegã.
Apoi, atenþi la acest aspect, am observat într-adevãr cã crucea nu era
direct aºezatã pe perete, ci despãrþitã de o bucatã de material.
Poziþia preotului în comunitatea lipovenilor din Carcaliu este una
privilegiatã în mãsura în care prezenþa acestuia pe strãzile comunei este
semnalizatã de un mod particular, ritualizat, de a fi salutat: oamenii se
aplecau în faþa preotului când se întâlneau, credinciosul spunea Prastite
(Iertare), iar preotul rãspundea: Boh prastite (Dumnezeu sã te ierte).
Lipovenii din Carcaliu acordã o atenþie deosebitã înfãþiºãrii exterioare
în orice situaþie de comunicare cu Dumnezeu, fie cã este vorba despre
rugãciunea în bisericã sau acasã. Din grupul nostru, numai fetele care au
avut fuste lungi au fost acceptate la dialog cu preoþii. De-a lungul istoriei,
ni s-a explicat în astfel de situaþii, adepþii vechilor tradiþii ruseºti au trebuit
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sã plãteascã pentru atitudinea lor aparte faþã de îmbrãcãminte. În anul
1716 a fost emis un decret prin care lipovenii erau obligaþi sã plãteascã
dãri duble pentru privilegiul de a purta barbã ºi haine de modã veche
(Fenoghen 2007).
Centralitatea bisericii în cotidianul lipovenesc se regãseºte chiar ºi
în urmele construite din pixeli ale postãrilor de pe Youtube, pe care
le-am gãsit întâmplãtor în timpul documentãrii înainte ºi dupã plecarea
pe teren. Cele mai populare trei postãri video  prin prisma numãrului de
vizionãri (între 2500 ºi 4200)  conþin imagini filmate din clopotniþã sau
de la biserica din Carcaliu.
Etnicitate ºi reprezentare instituþionalã
Instituþiile care pot influenþa felul în care este pusã în scenã
identitatea etnicã a lipovenilor sunt Biserica, Primãria ºi Comunitatea
Ruºilor Lipoveni.
Biserica din Carcaliu aparþine de Eparhia Slavei, pãstoritã de
Arhiepiscopul Flavian ºi toate eparhiile aparþin mai departe de Mitropolia
Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi cu sediul la Brãila, care este autoritatea
religioasã pentru toate comunitãþile de ruºi lipoveni din lume.
Locuitorii se mândresc cu faptul cã din comuna lor au fost aleºi
mulþi preoþi atât pentru zonele limitrofe (preoþii din Mãcin, Tulcea, Slava
Rusã; mitropolitul de Brãila), cât ºi pentru diaspora, în comunitãþile de
ruºi lipoveni din Torino, Canada ºi Australia. Prin urmare, Carcaliu este
un centru religios important ºi recunoscut. Întrucât dialogurile cu preoþii
(nu urmeazã Facultatea de Teologie, ci sunt aleºi din rândul comunitãþii)
au fost dificile chiar ºi pe subiecte mai puþin sensibile, nu am reuºit sã
identificãm avantajele (de orice naturã) care decurg de pe urma acestei
recunoaºteri la nivel internaþional.
Comunitatea Ruºilor Lipoveni din România (CRLR) are sediul în
Bucureºti ºi s-a înfiinþat în 1990. Scopul sãu declarat este pãstrarea,
dezvoltarea ºi exprimarea identitãþii etnice, lingvistice ºi culturale a etnicilor
ruºi lipoveni3. În statutul sãu se face referire ºi la componenta religioasã,
în urmãtoarea formulã: pãstrarea credinþei ortodoxe, inclusiv a celei de
rit vechi ºi strãvechi, împreunã însã cu posibilitatea de a împãrtãºi orice
credinþã ºi de a practica orice cult religios, recunoscut de legea românã
3

Site-ul Comunitãþii Ruºilor Lipoveni din România, http://www.crlr.ro/. Accesat la 10 februarie
2009.
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ºi de normele europene în materie de libertate confesionalã, fãrã nici un
fel de îngrãdiri.
Implicarea acestei organizaþii este mai mult la nivel cultural decât
religios (coruri lipoveneºti, festivaluri etnice ºi interetnice, publicaþii, burse
de studiu la Sankt Petersburg, editarea unor manuale ºcolare). Din opt
membrii fondatori, jumãtate sunt nãscuþi în Carcaliu. Toþi au studii
universitare în drept, filozofie sau filologie.
CRLR gestioneazã ºi editarea a douã publicaþii adresate comunitãþii
de lipoveni: Zorile ºi KitIejGrad. Ambele apar lunar, au caracter informativ
ºi cultural, au fost înfiinþate de cãtre CRLR din fondurile pentru minoritãþi
ºi sunt scrise parþial în rusã, parþial în românã. Se difuzeazã în aproximativ
50 de localitãþi. Le-am regãsit fie câte una, fie împreunã, în multe din
casele în care am intrat.
Zorile4, înfiinþatã în 1990, are redacþia la Bucureºti ºi a ajuns la un
tiraj declarat de 3000 exemplare. Este scris de colaboratori ruºi lipoveni.
Iatã câteva din titlurile numãrului din iulie a ziarului Zorile: Sãrbãtoare la
Sulina (hramul bisericii), Minoritãþile naþionale, precizãri terminologice
(definirea conceptului de minoritate), Mesaj de bunã convieþuire
(Olimpiada interetnicã de tineret din România, organizatã la Brãila de
cãtre CRLR), Unii în vacanþã, alþii la ºcoalã, referire la cursurile de
limba slavonã organizate la Slava Rusã, Pelerinaj la Fântâna Albã
(pelerinaj al lipovenilor cãtre locul care reprezintã prima mitropolie a
staroverilor din lumea întreagã), Familia regalã ºi ruºii lipoveni (prima
minoritate etnicã în vizitã la Palatul Elisabeta).
Kitej-Grad a fost înfiinþatã în 1998 la Iaºi, redactor ºef fiind poetul
Nichita Danilov5. Numele provine de la legenda unui oraº dispãrut din
faþa contropitorilor tãtaro-turci pentru a nu fi distrus ºi a cãpãtat sensul de
ascunzãtoare în care puteau intra doar adepþii credinþei adevãrate.
Subiectele articolelor sunt evenimente legate de tradiþii, de modul de
viaþã, probleme sociale, personalitãþi ale comunitãþii.
Primãria din Carcaliu a demarat proiecte de infrastructurã pentru
a-i convinge sã revinã acasã pe cei plecaþi la muncã în strãinãtate. Actualul
primar este un fost profesor de slavonã al ºcolii din localitate. În colaborare
cu CRLR, primãria se implicã în proiecte foarte asemãnãtoare celor
propuse de Institutul de Cercetãri Eco-Muzeale din Tulcea care rezidã în
reînvierea tradiþiilor ºi a obiceiurilor lipoveneºti: astfel, în vecinãtatea
sediului sãu, a fost construitã o troiþã unde urma sã fie adusã o icoanã
4

Site-ul revistei Zorile, http://www.zorile.ro/. Accesat la 12 februarie 2009.
Nichita Danilov s-a nãscut în comuna Muºeniþa Climãuþi (judeþul Suceava), într-o familie
de lipoveni. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România.
5
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pictatã de un pictor lipovean; de asemenea, cele douã instituþii
intenþioneazã sã creeze o sãrbãtoare specificã acestei comunitãþi 
Sãrbãtoarea Reîntâlnirii, între 15-21 august, perioada în care cei mai
mulþi dintre cei plecaþi la muncã revin în vacanþã. Actualul primar este ºi
unul din susþinãtorii iniþiativei de a le oferi adolescenþilor plecaþi în Italia
cursuri de limbã slavonã veche.
ªcoala din Carcaliu are 8 clase, însã din cauza numãrului mic de
elevi (nu mai mult de 30), clasele au fost unite ºi nu se ºtie dacã sau
când va veni decizia de închidere a ºcolii. Cu toate acestea, clãdirea era
de curând renovatã ºi i se montaserã ferestre termopan. Deasupra
cabinetul de limbã rusã era scris A fi rus lipovean este o mândrie. În
bibliotecã însã predominau cãrþile ºi culegerile româneºti.
În acest cabinet, la fel ca în unele sufragerii, am vãzut obiecte
decorative specific ruseºti, fie fãcute de generaþii mai vechi de ºcolari, fie
aduse ca suveniruri din Rusia: pãpuºi matrioºka ºi linguri de lemn pictate.
Deºi des întâlnite prin casele oamenilor, aºadar cãutate ºi preferate de
lipoveni, nu au generat si o formã activã de artizanat local. În ºcoalã erau
expuse ca niºte fosile culturale, alãturi de icoane ºi tãrtãcuþe pictate.
Carcaliu, Torino cu rubaºcã6
Dupã îndiguirea Dunãrii ºi renunþarea la pescuit, lipovenii s-au
reorientat cãtre domeniul construcþiilor. Prin schimbarea ocupaþiei a avut
loc un proces de migraþie în interiorul graniþelor þãrii, iar dupã revoluþie
aceiaºi muncitori de pe ºantiere au început sã plece în strãinãtate, mai
ales în Italia, la Torino. Acest fenomen s-a intensificat în ultimii ani; în
perioada în care ne-am desfãºurat cercetarea majoritatea bãtrînilor cu
care am discutat îºi aºteptau copiii ºi nepoþii sã se întoarcã în sat pentru
a-ºi petrece vacanþa.
Site-ul Le religioni in Italia7 menþioneazã existenþa unui grup de
peste o sutã de persoane la începutul anilor 2000 care a dus la crearea,
la Torino, a unuia dintre cele mai mari centre ale ortocºilor de rit vechi
din Europa vesticã, prin crearea primei parohii ortodoxe de rit vechi cu
hramul Sf. Nicolaie Taumaturgul, condusã din anul 2004 de cãtre preotul
Savelij Makarov.
Persoane plecate în strãinãtate înregistrate la recensãmântul din
2002:
6

Sintagma apare într-o descriere din reportajul din Jurnalul Naþional, citat mai sus.
Le religioni in Italia, http://www.cesnur.org/religioni_italia/o/ortodossia_09.htm. Accesat
la data de 19 februarie 2009.
7
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• Cel mult 12 luni  790
• Mai mult de 12 luni  144
Populaþia la recensãminte în Carcaliu
1992

2002

Masculin

2094

1596

Feminin

2177

1798

Total

4271

3394

De-a lungul a zece ani, se remarcã o scãdere a numãrului locuitorilor,
în special a populaþiei de sex masculin. Natalitatea e în scãdere în
Carcaliu, pentru cã majoritatea tinerilor îºi întemeiazã familii peste hotare.
Populaþia pe etnii în 2002
Pop. stabilã Români Maghiari
Carcaliu

3394

326

5

Ucraineni

Ruºi

Lipoveni

Cehi

1

266

2780

1

Cifrele care indicã repartizarea etniilor cu o majoritate lipoveneascã
a locuitorilor comunei (2780 din 3394 în 2002, când au fost întocmite
ultimele statistici) dar ºi un destul de consistent grup de persoane care
au optat pentru alternativa rus (266) ºi un alt grup de etnici români
(326). Statisticile reformuleazã ceea ce pãrea o asociere indivizibilã,
rus-lipovean = credincios de rit vechi, în condiþiile în care 1009 indivizi
s-au declarat ortodocºi ºi 2381 creºtin-ortodocºi de rit vechi.
Date de la biroul stãrii civile pentru ultimii 10 ani  Comuna Carcaliu
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Iulie
2008

Rus-Rus

12

13

19

8

9

14

22

13

18

10

0

RomânRomân

2

1

0

2

3

2

2

1

0

1

0

Ru-Ro/RoRu

3

1

2

4

5

5

8

3

1

6

1

Cele mai frecvente cãsãtorii sunt cele între lipoveni, însã a crescut
ºi numãrul cãsãtoriilor mixte, între români ºi lipoveni. Astãzi cãsãtorii
mixte nu mai sunt atât de mult blamate de bisericã, pentru cã, de cele
mai multe ori, românii sunt cei care îmbrãþiºeazã ortodoxismul de rit
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vechi, ºi nu invers. Lipovenii sunt deschiºi convieþuirii cu alte etnii, atât timp
cât cei nou-veniþi sunt dispuºi sã preia religia ortodoxã ºi ritualurile anexe.
Concluzii
Am descoperit la Carcaliu o comunitate în care elementul religios
deþine un rol central, care are toate premisele sã se menþinã în continuare,
prin prisma diverselor forme de antreprenoriat etnic ºi religios pe care
le-am redat mai sus, ca atare.
Gradul de ataºament faþã de limba rusã se dilueazã de la o generaþie
la alta, însã ataºamentul faþã de un set de tradiþii este încã puternic ºi la
o parte din generaþia tânãrã. Imaginea puºtilor care învaþã cuminþi slavona
veche în vacanþã pentru a o recita duminica la Torino, dar care comunicã
între ei în italianã pe uliþele satului dau seama de întâlnirea a douã lumi
foarte diferite, între care nu se fixeazã nici o tensiune vizibilã,
hibridizându-se. Pe timpul comunismului, nunþile se fãceau iarna, când
oamenii se întorceau de la muncile sezoniere. Acum se fac în august,
când se întorc în vacanþã din strãinãtate, pentru cã mulþi þin sã-ºi înceapã
viaþa de familie cu participarea rudelor ºi conform unor norme moºtenite.
Cântecele lipoveneºti au fost învãþate de la o generaþie la alta, dar
corul este un eveniment post-decembrist. Am putut observat, prin urmare,
obiceiuri vechi (valabile ºi la primele familii lipoveneºti) ºi obiceiuri create
sau revalorizate, datoritã instituþiilor reprezentative.
La nivel instituþional, am remarcat un început de activitate febrilã,
facilitatã de legislaþie ºi de fondurile pentru dezvoltarea comunitãþilor etnice,
care s-ar putea explica ºi prin recenta integrare a României în UE.
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Etnicitate ºi turism cultural în satul Baºpunar1
Ana Chiriþoiu
Mãdãlin Nicolãescu
Sergiu Novac
Mihai Popa

Precizãri metodologice
Datele care susþin prezentarea de faþã au fost obþinute în urma
conversaþiilor purtate de membrii echipei de cercetare cu locuitorii
comunitãþii studiate, locuitori ai satelor învecinate, lideri ai comunitãþii ºi
reprezentanþi ai autoritãþilor administrative locale. Alte date au fost obþinute
din documente administrative precum registrul agricol ºi registrul de stare
civilã, consultate la primãria comunei. Înregistrarea audio s-a dovedit o
strategie de fixare a informaþiilor de cele mai multe ori inaplicabilã, datoritã
dificultãþilor întâlnite în a obþine un consimþãmânt din partea persoanelor
intervievate. În aceste condiþii, absenþa unor citate extinse acolo unde
acestea ar fi necesare pentru susþinerea ideilor redate, preponderenþa
citatelor de dimensiuni restrânse ºi a parafrazãrilor se explicã în principal
prin utilizarea notelor de teren ca surse prioritare de informaþie. Precizãm
cã vom folosi în continuare numele turcesc al localitãþii, Baºpunar, în
locul celui românesc (Fântâna Mare), dat fiind cã satul este locuit majoritar
de etnici turci ºi cã limba folositã aici este turca.
1. Baºpunar. Localizare ºi resurse economice
Satul fiind înainte sus pã deal. Aicea era  spunea bãtrâni,
poate ºi moºii-strãmoºii lor  spunea cã aicea era un... Dunãrea, pe
1
Studiul prezentat aici are la bazã o cercetare etnograficã desfãºuratã în perioada 12  20
Iulie 2008 în satul Fântâna Mare (Baºpunar), comuna Independenþa, judeþul Constanþa,
sub coordonarea prof. Vintilã Mihãilescu. Echipa de cercetare a fost constituitã din autorii
acestui studiu, studenþi în cadrul masteratului de antropologie al ªcolii Naþionale de Studii
Politice ºi Administrative din Bucureºti.
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care fãcea legãtura. [ ]ªi pã undeva pã acolo unde sã vede niºte
frunze verde-verde stã ºi iarna verde cã acolo ar fi  ºi copiii s-a
urcat, eu nu m-am urcat, ce sã spun  da ie un belciug acolo care
legau vapoarele. ªi satul fiind sus, ei duceau ºi lipsã de apã, mai
dãdeau drumu la animale, când un taur într-o searã vine mozolit de
noroi ºi stãpânu zice, oare, unde se duce tãuru ãsta. Când, era
într-o bãltoagã, unde e ciºmeaua acum, unde sunt parcul ãla de
furaje la un cetãþean, puþin mai încolo, pã dreapta, la vreo 20-30 de
metri, pã dreapta ea. ªi când a vãzut, a venit, a fãcut ciºmeaua,
ciºmeaua este fãcutã de unu de la Scriºoreanu, s-a mutat acolo
sau stãtea acolo sau era inginer în satu-ãsta. E fãcut de dânsu.
Dup-aia lumea a început sã coboare unde e apã.
(S.M., bãrbat, etnic turc, Baºpunar, reprezentantul UDTR)
a. Date administrative
Satul Fântâna Mare (Baºpunar) aparþine administrativ de comuna
Independenþa2 (Bairamdede), judeþul Constanþa, alãturi de alte patru
localitãþi: Independenþa (reºedinþa de comunã), Movila Verde, Olteni ºi
Tufani. Între acestea, Baºpunar este singura cu o populaþie majoritar de
etnie turcã ºi de religie musulmanã. Baºpunar se aflã la o distanþã de 4
kilometri de reºedinþa de comunã ºi la aproximativ 60 de km de Constanþa,
reºedinþa de judeþ. Populaþia întregii comune este de 3.191 de persoane,
din care 20% sunt musulmani (turci ºi tãtari), conform datelor oficiale ale
primãriei. În Baºpunar locuiesc 374 de persoane în cadrul a 111 gospodãrii,
iar statistica primãriei afirmã cã procentul de etnici turci este de sutã la
sutã. Existã, însã, ºi un numãr redus de etnici români, majoritatea soþii
ale unor etnici turci, trecute la religia islamicã.
Suprafaþa comunei este de circa 18.000 ha, din care un procent de
80% este dat în arendã unor asociaþii; terenul intravilan se ridicã la 500
ha, iar islazul ocupã 1600 ha.
b. Resurse economice ale localnicilor
Intrarea în teren pãrea sã ne confirme ideile preluate din presã
despre localitatea Baºpunar: un sat sãrac, în care zidurile dau impresia
cã sunt gata sã se prãbuºeascã în orice clipã3. Ne-am petrecut primele
2
Mai multe date statistice informative se gãsesc pe site-ul primãriei, la adresa http://
www.cjc.ro/Info%20localitati/Localitati/Independenta.htm, accesatã în data de 28.10.08.
3
În România Liberã din 18 iunie 2007. De asemenea, în Evenimentul zilei din 31 octombrie
2007: Cu toatã modestia sa actualã, Baºpunar are mari perspective de viitor ºi în Adevãrul
din 12 iunie 2007: Vestea transformãrii satului în muzeu a fost primitã de cei cinci sute de
localnici, care trãiesc aici într-o sãrãcie lucie, ca o manã cereascã.
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zece minute de dupã sosire în ceea ce pãrea sã fie bãtãtura satului,
lângã care se gãsea o gârlã neîngrãditã, care avea ca sursã o ciºmea;
nãmolul gârlei se întindea pânã la ºosea, ºanþurile de drenaj de pe
marginea acesteia aflându-se încã în stadiu de amenajare. Casele nu
arãtau noi, unele pãreau construite din chirpici ºi doar câteva pãreau
vãruite recent. Dacã ne-am raporta în observaþiile noastre la discursul
,,standardelor de viaþã în mediul rural4, am putea spune cã nivelul de
dezvoltare al satului, aºa cum ni se înfãþiºa în momentul intrãrii în teren,
nu era tocmai ridicat nici din punctul de vedere al calitãþii locuinþelor ºi
nici, dupã cum aveam sã aflãm ulterior, din perspectiva racordãrii
locuinþelor la o reþea de apã potabilã sau la o reþea de canalizare. Însã
am trecut destul de repede peste impresia superficialã de sãrãcie,
descoperind mai degrabã cã acest concept e mult mai dependent de
context decât crezuserãm iniþial ºi apreciind cã, în realitate, nevoile de
consum ale localnicilor sunt limitate astfel încât sã nu depãºeascã eforturile
productive.
În ce priveºte viaþa de zi cu zi a celor din sat, este destul de dificil
de indicat cu precizie principala sursã de venit. Pe de o parte, creºterea
animalelor ºi cultivarea plantelor de câmp sunt evidenþiate ca fiind
activitãþile economice principale ale localnicilor atât în documentele
obþinute la Primãrie, cât ºi într-o broºurã de prezentare a satului primitã
de la reprezentanþii Muzeului de Arheologie din Tulcea5. Pe de altã parte,
dupã cum aveam sã constatãm pe parcurs în urma discuþiilor cu localnicii,
pãmânturile fuseserã în cea mai mare parte vândute, în multe cazuri
imediat dupã decolectivizare6. O motivaþie pentru vânzarea pãmântului,
aºa cum a reieºit din discuþiile cu localnicii, a fost aceeea cã oamenii nu
au dispus dupã decolectivizare de utilajele agricole necesare lucrãrii
acestuia. Dupã cum aveam sã aflãm ulterior, cei care au avut resurse
pentru prelucrarea pãmântului au cumpãrat mai multe loturi ºi au înfiinþat
4

A se vedea, spre exemplu, Voicu (2006).
Realizatã în anul 2007 în cadrul unui proiect denumit Dobrogea  Zonã de convieþuire
etnicã , broºura informativã la care vom mai face referire în mai multe rânduri este un
material care prezintã în zece pagini format A5 satul Fântâna Mare. Extrase din acest
material vor fi reluate pe parcursul lucrãrii ºi vor fi analizate independent în cea de-a treia
secþiune a prezentei lucrãri, în care vom vorbi despre turismul cultural ºi antreprenoriatul
etnic. Informaþiile prezentate în broºurã sunt disponibile ºi online, la adresa http://
www.etnodobrogea.ro/cm-fantana.swf, accesatã la data de 28.10.08.
6 A fost vorba atât despre retrocedarea pãmânturilor deþinute anterior (ni s-a vorbit despre
primirea de pãmînt de cãtre localnici dupã participarea în armata românã în timpul Primului
Rãzboi Mondial) ºi colectivizate în anii 1951-52, cât ºi despre împroprietãrirea celor care
au lucrat în cadrul CAP-ului local. Pentru mai multe detalii referitoare la reformele proprietãþii
agricole în România, a se vedea Cartwright (2001), în special pp. 48-88, pp. 131-161.
5
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câteva asociaþii. Vânzarea pãmânturilor poate fi corelatã ºi cu o serie de
proiecte guvernamentale de investiþii private care vizeazã crearea unor
situri de centrale eoliene în Dobrogea, fapt amintit ºi de câþiva localnici,
dar ºi de primarul comunei, ca exemplu de valorificare a potenþialului
zonei, alãturi de crearea unui muzeu locuit în satul Baºpunar. Deºi
proiectele nu au fost implementate încã, presa 7 noteazã cã firmele
interesate au achiziþionat deja terenuri în zonã.
Deºi o parte dintre localnici ºi-au vândut pãmânturile, nu lipseºte,
totuºi, producþia domesticã, chiar dacã ea se restrânge în principal la
prelucrarea grãdinilor din jurul caselor ºi la creºterea de animale
domestice. Când am ajuns la casa gazdelor, prispa lor era plinã cu ceapã
proaspãt recoltatã din grãdinã; alte câteva case vizitate aveau în grãdini
câteva rânduri de porumb, dar ºi straturi de roºii, cartofi ºi alte legume.
Aceleaºi sortimente de legume erau de vânzare ºi la unul dintre
magazinele din sat (lucru care ni s-a pãrut iniþial neobiºnuit pentru mediul
rural, în care presupuneam  în mod eronat  cã producþia domesticã
acoperã nevoile de consum ale localnicilor, cel puþin în ce priveºte
produsele agricole). Când am vrut, însã, sã cumpãrãm de la magazin
brânzã, ni s-au recomandat de cãtre gazde câteva surse printre localnici,
de la care am cumpãrat în douã rânduri; a treia oarã am vrut sã cumpãrãm
de la ciobanul satului cu care tocmai vorbisem, însã acesta a refuzat
banii. (Soþia gazdei noastre, M., ne avertizase în câteva rânduri sã nu
cumpãrãm de la cioban, din cauzã cã ar fi un om murdar; am dedus cã
avertismentele se datorau faptului cã ciobanul, etnic român, creºtea ºi
consuma porc; totuºi, soþia gazdei noastre, M., era de asemenea de
etnie românã ºi trecuse la religia islamicã de doar 3 ani, prin cãsãtorie;
în plus, fiica ciobanului era cãsãtoritã cu unul dintre fiii gazdei, proveniþi
din prima sa cãsãtorie.) În alte câteva rânduri am primit, de asemenea,
produse alimentare în dar de la rude ale gazdelor sau de la oamenii cu
care am stat de vorbã: porumb fiert, compot de cireºe ºi ouã.
7 A se vedea, de pildã, articolul Dobrogea  Rãzboiul energiei eoliene, unul politic din
Jurnalul naþional din data de 27 octombrie 2008, la adresa http://www.jurnalul.ro/articole/
137342/dobrogearazboiul-energiei-eoliene-unul-politic, sau CEZ face recrutare
internaþionalã pentru afacerea anului, în Business standard din 5 noiembrie 2008, la adresa
http://www.standard.ro/articol_67080/cez_face_recrutare_international_pentru_
afacerea_anului.html, sau ºtirea Cel mai mare parc eolian din Europa va fi ridicat în
Dobrogea, 28 august 2008, de pe site-ul realitatea.net, la adresa http://www.realitatea.net/
cel-mai-mare-parc-eolian-din-europa-va-fi-ridicat-in-dobrogea_338432.html, sau articolul
Dacã Bucureºtiul era neîncãpãtor pentru imobiliare, Dobrogea devine prea micã pentru
proiectele eoliene din Ziarul financiar, 15 septembrie 2008, la adresa http://www.zf.ro/
companii/energie/daca-bucurestiul-era-neincapator-pentru-imobiliare-dobrogea-devineprea-mica-pentru-proiectele-eoliene-3170789/.
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În ce priveºte creºterea animalelor domestice, în sat exista o turmã
de oi ºi una de vaci, date fiecare în grija unei persoane, iar în multe curþi
se creºteau gãini. La acelaºi magazin se gãseau însã ºi produse din
carne, la conservã sau congelate (lipseau produsele din carne de porc).
O parte dintre interlocutorii noºtri au relatat faptul cã, dupã 1990, au
plecat la muncã în Turcia. Gazda noastrã, S., lucrase în Turcia la începutul
anilor 90, în construcþii, la fel ca ºi unul dintre fiii sãi, de unde revenise
în þarã dupã câteva luni de muncã ºi câºtig în afara þãrii. În timpul ºederii
noastre în Baºpunar, gazda noastrã, S., a lucrat timp de câteva zile la
câmp, la adunat paie. Cu puþin timp înaintea sosirii noastre în sat lucrase
ca paznic la o fabricã de cartoane din Bucureºti deþinutã de un patron de
etnie (ºi naþionalitate) turcã. Renunþase dupã patru luni la serviciul de la
oraº deoarece veniturile nu îi acopereau costurile traiului ºi, conform
spuselor sale, pentru cã nu se putea obiºnui cu viaþa la bloc. Absenþa
locurilor de muncã în zonã, lucru remarcat în numeroase rânduri de
interlocutorii noºtri (în afara terenurilor agricole lucrate în mare mãsurã
de asociaþii, în zonã mai funcþiona doar o fermã de porci), ne face sã
credem cã situaþia gazdei noastre nu era una singularã8.
Ajutoarele sociale primite de localnici de la Primãria comunei
reprezintã o sursã constantã de venituri pentru localnicii fãrã loc de muncã,
în timp ce crescãtorii de animale puteau obþine fonduri prin vânzarea
laptelui cãtre o firmã specializatã.
În condiþiile în care sursele de lichiditãþi prezentate pot sã nu asigure
un flux constant care sã susþinã consumul gospodãriilor, la cele douã
magazine (buticuri) din sat se vinde ,,pe datorie  numele clienþilor
sunt trecute în caiet iar plata este achitatã, de regulã, atunci când sosesc
pensiile sau ajutoarele sociale9. Unul dintre magazine poate trece drept
cârciumã, adicã loc de întâlnire ºi socializare, având în vedere cã existau
ºi câteva mese cu scaune scoase pe o terasã.
În afarã de sursele prezentate mai sus, imamul ºi reprezentantul
UDTR în sat ne-au vorbit despre ajutoarele primite cu ocazia sãrbãtorilor
religioase de la diferite organizaþii neguvernamentale musulmane, de la
organizaþia oamenilor de afaceri turci, precum ºi de la Uniunea Democratã
8
Situaþia economicã actualã a localitãþii ne-a fost de cele mai multe ori prezentatã în
comparaþie cu perioada comunistã, când o bunã parte dintre localnici lucraserã în cadrul
cooperativelor ºi întreprinderilor de producþie agricolã (CAP, IAS), staþiilor de utilaje agricole
(SMA) precum ºi în cadrul altor sub-diviziuni funcþionale arondate producþiei agricole din
toatã regiunea (staþii de irigaþii etc.).
9
Aveam sã aflãm care este ziua în care soseºte postaºul cu ajutoarele sociale ºi cu
pensiile observând localnicii adunaþi în faþa unuia dintre magazine bând suc ºi mâncând
îngheþatã împreunã într-o atmosferã degajatã.
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a Turcilor din România. Putem estima, în urma acestor observaþii, cã
economia localã se caracterizeazã în special prin producþie domesticã ºi
practici informale, acestea din urmã fiind încurajate ºi de practici religioase
ºi de rudenie.
c. Legãturile satului cu exteriorul
În localitatea Baºpunar existã un reprezentant al Uniunii Democrate
a Turcilor din România (UDTR), în persoana lui S.M. Acesta este deopotrivã funcþionar la primãrie. Fiul sãu, I. M., absolvent al Colegiului teologic
Atatürk din Medgidia, a ocupat în aceastã varã postul de imam la geamia
din sat. Fratele lui S.M., R.M., a fost consilier al primarului pânã la alegerile
din aceastã varã, când s-a retras din motive incerte (fie din cauzã cã nu
a reunit numãrul corespunzãtor de voturi, ipotezã posibilã, deoarece ºi
primarul a pierdut alegerile în aceastã localitate, fie din pricina unor
neînþelegeri personale cu primarul, care se pare cã a refuzat sã-i acorde
sprijin financiar pentru reconstruirea locuinþei personale, distruse la
inundaþiile din anul precedent  sprijin pe care însã l-a acordat altor
localnici aflaþi în aceeaºi situaþie). Cu ocazia lansãrii proiectului privitor la
muzeul locuit care urma sã se deruleze în localitatea Baºpunar, presa
anunþa cã de o parte dintre investiþii se va ocupa Asociaþia Oamenilor de
Afaceri Turci (TIAD). Acelaºi lucru l-am aflat ºi de la S.M., reprezentantul
UDTR:
Sponsorul general a zis, când o face canal de scurgere, toatã faþa aia a ciºmelei,
unde e noroi ºi baligã de vacã, o sã betonãm. Consulatu a promis cã face. [ ]
Cã ºi asfaltul care e între Independenþa ºi FM e fãcut de statu turc, statu
român doar cu cinci la sutã. Pe bazã de proiect sau nu ºtiu de ce a contribuit.
[ ] Io de-aia i-am zis la domprimar, domnne, dacã cu apa întârziaþi, io dau
imediat telefon la ambasadã ºi într-o lunã de zile am apã la toate casele. Am
puterea asta. ( ) [Da e proiect european cu apa?] Da. [ªi cu casele?] Aparte.
Separat. Cu casele etnoturistice e aparte, nu se bagã guvernul sau Uniunea
turcã. Prin sponsorizare se face. Deci de la oameni de afaceri. ( ) [Deci de
la Uniunea Europeanã nu se dau bani pentru etnoturism?] Asta nu. Am zis cã
prin oamenii de afaceri. Dacã nu dau oamenii de afaceri sã facã sponsorizãri,
el (primarul) o sã facã din fondurile primãriei. Cã din fondurile europene nu
intrã nimic în fondurile primãriei, cã alea vin separate.
(S.M., reprezentant UDTR)

În privinþa ajutoarelor de sãrbãtori, sursa acestora este ceva mai
incertã:
Sat sãrac aicea. [Nu vin ajutoare?] De unde sã vinã? Aºteptãm ajutoare? ( )
A venit câteva, da tot îmbrãcãminte, încãlþãminte, tot pentru copii. Noi nu vrea.
Nu vrea.
(femeie, peste 60 de ani, etnie turcã, Baºpunar)
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Când vin ajutoare, eu le dau ajutoarele. Cã oameni de afaceri aduc ajutoare.
Din timpu postului, din timpu Crãciunului, mai aduc ajutoare, mai aduc carne.
Face ºi primãria. De Paºte, de Crãciun, de douã ori pe an, face ºi la români,
ºi la turci. Avem de exemplu 260 de pachete: 130 la Baºpunar, 130 la
Independenþa. Astea de la primãrie, de la consiliul judeþean.
(S.M., bãrbat, etnie turcã, Baºpunar, reprezentantul UDTR)

Cum majoritatea localnicilor nu fac diferenþa între UDTR ºi TIAD în
cursul conversaþiei, vom reþine doar cã aceste organizaþii se ocupã ºi de
cumpãrarea animalelor de sacrificiu cu ocazia celor douã sãrbãtori
musulmane importante, Ramadan Bayram ºi Kurban Bayram, oferã
sponsorizãri ºi petrec ocazional cele douã sãrbãtori în sat. De asemenea,
în cadrul orelor suplimentare de studiu al Coranului ºi al limbii arabe pe
care le-a susþinut în aceastã varã la geamie, imamul a beneficiat de
sponsorizãri din partea TIAD constând în biscuiþi ºi haine pentru copiii
care se prezentau la ore ºi, conform relatãrilor sale, a reuºit sã atragã
atenþia câtorva oameni de afaceri turci asupra nevoilor satului.
d. Instituþii locale
În localitatea Baºpunar existã o geamie la care slujeºte un imam;
nu existã muezin ºi nici alþi angajaþi. Clãdirea dispune de douã încãperi
destinate slujbei religioase, decorate cu covoare specific islamice, primite
din sponsorizãri, ºi de încã o încãpere destinatã imamului care slujeºte
geamia. Existau, de asemenea, difuzoare prin care se face în mod obiºnuit
chemarea la rugãciune (azaan), care nu au funcþionat pe parcursul ºederii
noastre, dar despre care am aflat ulterior cã fuseserã reparate.
Intrarea noastrã în acest teren s-a petrecut în timpul unei schimbãri
în cadrul instituþiei religioase: I. M. devenise de curând imamul satului,
dupã ce precedentul se pensionase, însã urma sã pãrãseascã postul
pentru a merge la studii în Turcia. Am asistat, deci, la unele dintre primele
lui slujbe, aºa cã, parþial datoritã noutãþii poziþiei sale ºi parþial, poate, din
pricina vârstei (19 ani), a fost greu sã apreciem prestigiul lui printre
localnici. Având în vedere, însã, cã instituþia imamului este în general
foarte importantã în comunitãþile islamice, iar I. era unul dintre tinerii
promiþãtori ai localitãþii, dar ºi pentru cã, la interviurile la care ne-a însoþit,
pãrea sã exercite o anumitã influenþã asupra vorbitorilor (vom reveni cu
detalii în cele ce urmeazã), putem conveni cã autoritatea sa era manifestã.
Cum am vãzut mai sus, UDTR are un reprezentant la nivel local, în
persoana lui M., iar pânã de curând a existat ºi un consilier local din
partea comunei, R. M.
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2. Intrarea în teren
Am descoperit satul Baºpunar din comuna Independenþa într-o
dupã-amiazã cãlduroasã de varã, dupã un drum cu maºina de vreo 4
ore, venind de la Tulcea, unde tocmai fuseserãm informaþi pe scurt, la
Muzeul de Arheologie, cã urmeazã sã intrãm într-o comunitate cu adevãrat
exoticã. Aveam aºteptãri confuze, în urma lecturii câtorva materiale din
presã ºi a prezentãrilor care ne fuseserã fãcute. Iar impresiile din primele
minute au fost ºi ele la fel de confuze: satul arãta ca orice sat din sudul
României, însã câteva elemente creau o ambiguitate care ne intensifica
emoþiile intrãrii în teren. Primul element care ne-a sãrit în ochi a fost
geamia  mai ales minaretul ei impunãtor, proaspãt zugrãvit în alb,
contrastând prin înãlþime cu construcþiile joase dimprejur. Aici se ascundea
întregul exotism al locului. Pe stradã nu se vedeau prea mulþi oameni,
decât câþiva strânºi pe lângã ciºmea ºi alþi câþiva la magazinul-bar din
centrul satului, iar bãtãtura din mijlocul satului era foarte micã ºi nu pãrea
sã fie destinatã întâlnirii unor grupuri prea mari de oameni. De la ciºmea
pornea un fir de apã care se scurgea într-o gârlã, iar la baza zidului care
înconjura geamia se gãsea un jgheab în care se hârjoneau niºte copii ºi
unde au fost aduºi doi cai sã se adape.
Dupã ce privirea ni s-a obiºnuit cu locul, am început sã observãm
mai bine particularitãþile acestui sat. Una dintre acestea se referea la
îmbrãcãminte; dacã portul bãrbaþilor nu avea nimic remarcabil, la femei
am observat însã modul de legare a baticului de pe cap, pe care îl purtau
chiar ºi femeile tinere, ba chiar ºi câteva copile. Nu toate femeile pe care
le-am vãzut îl purtau, însã felul în care era legat (nelãsând nici un fir de
pãr sã iasã de sub el) nu semãna cu felul în care ºtiam cã se poartã de
obicei basmalele la þarã.
În afarã de geamie ºi de minaretul acesteia, am mai remarcat, tot
printre primele impresii, faptul cã fântâna purta o inscripþie cu caractere
arabe. Oamenii din preajmã vorbeau între ei într-o limbã pe care nu o
puteam înþelege (mulþi dintre cei intervievaþi ulterior au subliniat
caracteristica lingvisticã a localnicilor, faptul cã se vorbeºte turceºte în
mod curent, dar ºi faptul cã unii dintre bãtrâni nu vorbesc româneºte
bine). Locul era, deci, deosebit. Au urmat o serie de observaþii prealabile,
venite în valuri, pe care doar ulterior am reuºit sã le punem cap la cap.
Omul nostru de contact era tocmai imamul satului, aºa cã am aºteptat
la fântânã sosirea lui. Nu micã ne-a fost mirarea când în întâmpinarea
noastrã a venit un bãrbat foarte tânãr, care s-a prezentat I.M. Deºi am
aflat ulterior cã avea doar 19 ani ºi cã terminase în acelaºi an liceul
teologic Atatürk din Medgidia, în aceastã primã dupã-amiazã am folosit
adresarea la plural ºi pronumele de politeþe. Spre surprinderea noastrã,
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prima oprire nu a fost la gazdele noastre, ci la geamie, unde am fost
poftiþi de imam. A trebuit sã ne descãlþãm la intrarea în clãdire  cum
urma sã facem ºi la intrarea în casã, peste tot pe unde am mers  ºi
ne-am aºezat pe jos. Am avut aici o scurtã discuþie cu imamul despre ce
aveam de gând sã facem acolo ºi cât urma sã stãm. Cu aceastã ocazie
l-am rugat sã ne faciliteze câteva discuþii cu localnicii. I. s-a declarat de
acord, ba chiar ne-a însoþit, apoi, în aproape toate vizitele, uneori
intermediind prin traducere dialogurile pe care le purtam cu oamenii,
alteori doar ascultând ºi intervenind cu completãri. Pe lângã asta, ne-a
însoþit în câteva plimbãri prin sat ºi prin împrejurimi.
Dupã introducerile fãcute la geamie, am fost conduºi spre gazdele
noastre, mai exact unchiul imamului, S.M., ºi soþia acestuia, M.M.. Dupã
ce am fãcut cunoºtinþã ºi am schimbat câteva cuvinte, am fost poftiþi sã
ne instalãm în camerele noastre. În aceeaºi searã imamul ne-a însoþit
într-o plimbare ºi ne-a povestit câteva lucruri despre localitate. Am urcat
împreunã pe unul dintre dealurile împrejmuitoare, unde am descoperit cã
mai erau ºi alþi tineri, bãieþi ºi fete, care au coborât spre sat, ca ºi noi,
dupã lãsarea întunericului.
Satul e foarte mic, plasat de-a lungul unei vãi, fost braþ al Dunãrii,
dupã cum ni s-a spus, cu geamia ºi fântâna în centru, o ºcoalã primarã,
un cãmin cultural, douã magazine, un bar ºi un atelier de reparaþii de
maºini ºi tractoare. Deºi aspectul general era unul de dezordine, aºezarea
caselor ºi trasarea uliþelor nefiind deloc liniare, locul nu era murdar.
Marginea drumului principal era în ºantier, pentru cã în aceastã perioadã
se executau lucrãrile de amenajare a canalizãrii satului ºi probabil cã ºi
asta explicã impresia noastrã iniþialã de dezordine. Spaþiul din faþa ciºmelei
reprezenta un fel de punct de întâlnire în traseele cotidiene ale tuturor
locuitorilor. Tot ca spaþiu comunitar funcþiona ºi unul dintre cele douã
magazine, singurul dotat cu mese ºi scaune scoase afarã. Interesant ni
s-a mai pãrut de la bun început cã din 5 bãrbaþi care erau aici, doar unul
bea bere, iar ceilalþi beau American Cola (detaliu pe care l-am observat
în repetate rânduri pe perioada ºederii noastre). Existau ºi alte spaþii de
întâlnire  în faþa ºcolii, la câteva rãscruci de drumuri sau, spontan, în
dreptul câte unei curþi  dar nu erau prea intens frecventate. Dupã lãsarea
serii, de fapt, rareori am mai vãzut oameni pe afarã ºi cu atât mai puþin
femei.
Dupã cum spuneam, o parte dintre fetele ºi femeile vãzute aveau
baticuri pe cap. Însã lipseau ºalvarii, narghileaua sau alte elemente pe
care ne-am fi putut aºtepta sã le fi gãsit la faþa locului în urma lecturii
câtorva reportaje despre Baºpunar. Aerul tradiþional nu se lãsa respirat.
Oamenii din jurul ciºmelei povesteau între ei sau la telefoanele mobile,
se salutau, pe scurt, erau din lumea noastrã. De altfel, atenþia ne-a fost
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în bunã parte orientatã într-o direcþie greºitã din cauza imaginii pe care
ne-am format-o asupra satului din articolele de presã ºi prezentãrile din
pliantele muzeelor etnografice. Am reperat gardurile de piatrã tipic turceºti
despre care am citit anterior în broºura de informare, nu foarte numeroase
ºi care se gãsesc, de altfel, în aproape toate satele din peninsula
balcanicã. În afara minaretului, nu sãrea în evidenþã nici un detaliu
arhitectonic (cupola cu detalii orientale a fântânii fiind consideratã o
improvizaþie neinspiratã a primarului român al comunei, pe care am
aflat destul de curând cã lumea nu o agrea, în special din cauzã cã
semãna cu mormintele islamice, dar ºi pentru cã nu era practicã, spunea
un interlocutor, în sensul cã oferea un spaþiu ferit privirii în care cine ºtie
ce se mai poate întâmpla). Casele erau joase, toate fãrã etaj, o bunã
parte fiind construite din chirpici, ba chiar ºi geamia arãta ca o casã de
rând (pe parcursul unei discuþii, S.M., reprezentantul UDTR în sat, a
remarcat cã, dacã n-ar fi minaretul, geamia s-ar putea confunda cu cãminul
cultural). Cam acesta era setul de semne ale exotismului.
Cu ajutorul imamului am reuºit totuºi sã punem cap la cap câteva
indicii ca sã înþelegem unde suntem de fapt. Strategia lui era fireascã
pentru rolul pe care îl avea ºi se rezuma la familiarizarea noastrã prin
intermediul religiei cu comunitatea10 în care intraserãm. Dupã câteva zile
în care am conversat astfel, imamul ºi-a mai atenuat discursul religios,
pigmentându-l ºi cu observaþii, istorii ºi glume mai degrabã laice. Astfel
au început sã se clarifice o parte dintre elementele pe care le
consideraserãm neobiºnuite (dar previzibile pentru un sat locuit în
întregime de etnici turci), începând cu baticurile femeilor, inscripþiile de
pe pereþii interiori ai geamiei, metanierele bãrbaþilor ºi pânã la lipsa oricãrui
fel de produse din porc din magazinele satului.
În privinþa consumului produselor din porc am mai avut o serie de
experienþe de-a lungul ºederii noastre în sat. La început, gazdele ne-au
avertizat aproape la modul imperativ în privinþa porcului ºi ne-au întrebat
dacã conservele din care mâncam erau din porc. A trebuit sã minþim ºi
10
Utilizãm în aceastã lucrare termenul de ,,comunitate pentru a desemna colectivitatea
de indivizi studiatã în sensul de populaþie delimitatã pentru analizã. Din raþiuni analitice,
nu vom utiliza sintagma ,,comunitate etnicã în sensul de colectivitate ce reuneºte indivizi
ce aparþin unei aceleaºi categorii ascriptive, inseraþi în reþele sociale cu substrat etnic, cu
o minimã organizare politicã împãrtãºitã ºi o bazã teritorialã (Thomas Hylland Eriksen
(1993:43, apud Handelman 1977)). Adoptãm o poziþie moderatã în raport cu aceastã
definiþie, manifestându-ne preferinþa pentru abordarea criticã a lui Rogers Brubaker cu
privire la grupism (Brubaker 2002:164). Din aceastã perspectivã, prima definiþie ar
manifesta tendinþa pernicioasã din punct de vedere analitic de a considera drept constituenþi
primari ai vieþii sociale grupuri discrete, diferenþiate ºi intern omogene ca entitãþi substanþiale
cãrora li se pot atribui interese ºi capacitate de acþiune (agency) (idem.).
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sã le ascundem, dar dupã un timp nu le-am mai ascuns ºi, în ciuda
interdicþiei exprimate iniþial, chiar ºi dupã ce gazdele au observat cã
produsele chiar conþineau carne de porc, s-a dovedit cã nu era o problemã
dacã le consumam. Precauþia lor ne-a fãcut însã sã ne întrebãm dacã
mai erau ºi alte feluri în care le puteam polua spaþiul domestic. Într-una
din primele zile am gãsit pe marginea drumului un pui de pisicã pe care,
fiind însoþiþi de soþia gazdei, ne-am permis sã-l luãm acasã; aici am aflat
cã nu avem voie sã-l þinem în casã, ci doar în curte, explicaþia fiind de
facturã superstiþioasã. În aceeaºi ordine a lucrurilor, ni s-a spus în repetate
rânduri sã nu aruncãm pe jos firimiturile rãmase de la masã, ci în grãdinã,
iar pe cele cãzute sã le mãturãm înainte sã cãlcãm pe ele. Deoarece
gazele nu au luat masa cu noi, nu am apucat sã observãm cum procedau
ei cu firimiturile, însã am încercat sã le respectãm cerinþa. De asemenea,
ni s-a sugerat ca la toaletã sã folosim apã în loc de hârtie igienicã, însã
aceastã precizare pãrea mai degrabã un sfat sau o recomandare, gazdele
neinsistând în mod deosebit asupra acestui aspect. Apa provenitã de la
spãlarea corpului (într-un lighean mare de metal) trebuia aruncatã în
spatele casei, lângã closet. Nu toate interdicþiile exprimate iniþial (mai
ales de soþia gazdei, care dovedea uneori un zel neaºteptat în
familiarizarea noastrã cu regulile de viaþã islamice) erau însã puse în
aplicare, dovedindu-se mai puþin numeroase în planul practicilor decât în
cel al discursului. Putem aprecia cã ar fi vorba de o supralicitare a
diferenþelor, menitã, probabil, sã punã în valoare chestiuni de ordin
identitar, altfel decât o fãceau oficialii satului, imamul ºi tatãl sãu, adicã
orientate mai degrabã spre viaþa cotidianã decât spre culturã, religie, artã
culinarã ºi alte elemente pe care vom vedea mai departe cã se bazeazã
strategia antreprenorilor etnici din Baºpunar.
În finalul relatãrii intrãrii în teren trebuie menþionat ºi un alt aspect,
legat mai degrabã de ieºirea din teren, fiind vorba de o excursie fãcutã
în ultima searã a ºederii noastre în Baºpunar: vizitarea cimitirului. Vederea
cimitirului a apãrut pe parcursul ºederii noastre ca fiind una dintre
experienþele de teren dezirabile, imamul arãtându-se binevoitor faþã de
aceastã idee ºi promiþând sã facem împreunã o vizitã. Am fost încurajaþi,
de asemenea, ºi de gazda noastrã, cu rezerva cã s-ar afla cam departe
(ºi cu rezerva soþiei gazdei, referitoare la colega noastrã de cercetare,
cum cã femeile nu merg la cimitir  deºi în realitate merg, mai puþin în
ziua înmormântãrii cuiva). Din diferite motive practice (timp sau starea
vremii), vizita a fost amânatã pânã în ultima searã; interesul pentru cimitir
ne fusese sporit ºi de o precizare a imamului, care se arãtase nemulþumit
de practica apocrifã a unora dintre musulmani de a agãþa haine într-un
copac din cimitir, în speranþa cã dorinþele celui care le agaþã vor ajunge
la cei de pe lumea cealaltã  practicã pe care încerca s-o dezrãdãcineze
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 ºi de o altã precizare, de data aceasta a gazdei noastre, gropar al
satului, cum cã în mijlocul cimitirului s-ar fi aflat ruinele unei foste geamii
care, întocmai ca în legenda mãnãstirii Argeºului, nu putuse sã fie ridicatã
fiindcã noaptea se dãrâma tot ce se ridica peste zi. Când am ajuns la
cimitir  o pãdure aproape de netrecut, presãratã cu pietre tombale de pe
care se ºtersese scrisul  am gãsit, într-adevãr, urmele unei vechi
construcþii în stadiu incipient. Locul însã nu pãrea sã fi fost vizitat de
curând, mormintele mai noi fiind la marginea pãdurii, într-o zonã ceva
mai defriºatã. Chiar ºi fãcutã în prezenþa imamului, vizita la cimitir a avut
mai degrabã un aer picaresc decât unul ceremonial. Gazda noastrã însã
ne avertizase într-o conversaþie anterioarã în privinþa tabuului acestui loc:
Acolo-nainte era un ºofer, nu ºtiu cum îl chema, cred cã a murit el, eu eram
la paiºpe ani aºa. În timpul lui Ceauºescu ãºtia cu maºinile unde cãrau cereale
la silozuri, ce cãra nu ºtiu, grâu mi se pare. ªi a oprit maºina ºi s-a dat jos la
cimitir sã facã nevoie mare. ªi a ieºit un balaur aºa de gros cu mãrgelele. S-a
oprit motoru. ªi el a-nghiþit limba de fricã. N-ai voie sã te piºi acolo. ªi n-a trãit
40 de zile, a murit de fricã. Are stãpân cimitiru. Acuma vãd tineri fac ºi dragoste
în cimitir.

gen

Precizãri privind intrarea în teren din perspectiva rolurilor de

Interdicþiile ºi practicile de genul celor relatate mai sus cu care
ne-am întâlnit pe parcursul ºederii noastre în Baºpunar devin mult mai
vizibile în contextul relaþiilor între genuri. De aceea, aceastã completare
adusã relatãrilor colective ale intrãrii în teren mi s-a pãrut necesarã, în
mãsura în care poate aduce câteva indicii suplimentare privind expresia
de gen a etnicitãþii ºi, eventual, a practicii cercetãrii. Fiind singura fatã din
grup, mi-a fost limpede de la bun început nu numai cã localnicii cu care
interacþionasem pânã acum mã percepuserã mai degrabã prin prisma
rolului de gen decât ca pe o studentã egalã cu colegii care mã însoþeau,
dar ºi cã o bunã comunicare cu localnicii presupunea sã întâmpin mãcar
o parte dintre aºteptãrile pe care rolurile de gen le creau în satul în care
intrasem. A fost la fel de limpede cã nu aveam cum sã evit aceste aºteptãri
sau sã inversez ordinea percepþiei. De altfel, înainte de a intra în teren
mã documentasem vag cu privire la genul de haine pe care ar fi fost în
regulã sã le port ºi, imediat ce am ajuns, l-am rugat pe profesorul care
ne-a însoþit ºi care a legat primele dialoguri cu gazdele sã întrebe dacã
e posibil sã fumez (cu gazda, S., nu am vorbit decât în a doua parte a
zilei urmãtoare, pentru cã la început evita sã mi se adreseze). Am aflat
cã nu pot fuma, dar, dupã ce relaþia cu S. a început sã aibã un aer firesc,
am trecut peste interdicþia exprimatã iniþial. În paragraful anterior am
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descris cum am trecut, de fapt, ºi peste alte interdicþii, care s-au arãtat,
în timp, fie cã nu ne priveau, în calitate de outsideri, fie erau prea ortodoxe
chiar ºi pentru membrii comunitãþii respective. Am însoþit-o, în aceeaºi
dupã-amiazã, pe soþia gazdei, M.  care mi-a spus cu aceastã ocazie cã
era româncã ºi cã se mutase de trei ani în Baºpunar, în urma cãsãtoriei,
provenind dintr-o localitate apropiatã, Petroºani  la ciºmea, pentru cã mi
s-a spus cã e de datoria femeilor sã aducã apa în gospodãrie. În timp,
însã, am constatat cã aceastã sarcinã e relativ independentã de gen, cel
puþin în alte gospodãrii. În drum spre ciºmea a trebuit sã ne plecãm
capetele când a trecut pe lângã noi un tânãr într-o maºinã  gest justificat
prin principiul cã, în islam, femeile nu taie calea bãrbaþilor. Mãsura a fost
cumva exageratã, pentru cã nu avea sã se repete, în circumstanþe identice,
în zilele urmãtoare. La fel de exagerate pãreau ºi salutãrile ºi urãrile
transmise de M. peste gard celor pe care îi vedea prin curþi, pentru cã
în zilele urmãtoare în care am însoþit-o nu s-au repetat nici ele prea des.
Salutarea cuiva era însoþitã de o scurtã poveste genealogicã din care
rezulta rudenia extinsã ºi ramificatã; aproape toate femeile întâlnite erau
numite tize, mãtuºi. Aº specula aici cã sublinierea rudeniei se datora
mai ales faptului cã soþia gazdei nu era localnicã, însã voia sã-ºi afirme
inclusiv prin acest mijloc apartenenþa la comunitate.
A doua zi de dimineaþã am aflat cã urmeazã sã le pregãtesc cafeaua
colegilor mei, iar a treia zi M. l-a trimis pe unul din colegi, care se trezise
înaintea mea, sã mã cheme sã fac cafeaua. Atât M., cât ºi S. m-au
întrebat în câteva rânduri ce aveam de gând sã le gãtesc colegilor. Era
limpede cã gazdele nu urmau sã ne gãteascã, aºa cum nici nu urma sã
luãm masa împreunã; când le-am oferit ceva din ce mâncam, au luat
mâncarea cu ei în casã; în schimb, cafeaua o consumam împreunã, de
câteva ori pe zi. Când, însã, M. ne-a gãtit, în douã rânduri, m-a rugat sã
stau cu ea în bucãtãrie. Când am încercat sã fac câteva precizãri legate
de rolurile de gen în grupul nostru (de pildã, cã nu le puteam gãti doar
eu bãieþilor, fiindcã aveam de scris sau de fãcut interviuri), nu am înregistrat
nici o reacþie. ªi nici vreo schimbare în frecvenþa întrebãrilor. I-am rugat,
de aceea, pe colegi sã supravegheze ei într-una din zile prãjirea cartofilor,
dupã ce eu îi curãþasem. Din pãcate, cartofii s-au prins de cratiþã; gazdele
mi-au fãcut un reproº în glumã pe tema asta, deºi în intervalul respectiv
eu lipsisem din bucãtãrie.
În fine, am devenit eu însãmi indiferentã faþã de observaþii cum cã
ar trebui sã gãtesc ºi sã-i las pe bãieþi sã meargã la interviuri, aºa cã nu
a mai fost nevoie de precizãri ºi clarificãri în sensul acesta. Spre sfârºitul
sejurului gazdele pãruserã chiar sã se obiºnuiascã cu menajul nostru
nefiresc, aºa cã, în afarã de mersul dupã apã sau cumpãrãturi cu M.,
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singurele aºteptãri de gen11 la care mai urma sã mã supun erau cele
legate de participarea la slujba de joi seara, când urma sã port fustã ºi
batic (toate femeile prezente acolo  aproximativ 20  fiind costumate la
fel) ºi de adresare, întrucât bãrbaþii mai ales evitau sã mi se adreseze,
iar când eram însoþitã de vreun coleg, i se adresau preponderent acestuia.
Acest ultim aspect, la fel ca ºi altele prezentate anterior, nu þinea
neapãrat de un specific strict local, dupã cum am observat într-una din
zilele când am fost la Independenþa (sat cu populaþie majoritarã de etnie
românã) împreunã cu unul dintre colegi. Când, dupã câteva ore de stat
la cârciumã, unul dintre bãrbaþii prezenþi la masã a scãpat o înjurãturã,
ºi-a cerut scuze adresându-i-se, fãrã nici o ezitare, colegului meu. Singura
ocazie în care unul dintre cei prezenþi mi s-a adresat în mod consistent
a fost ca sã-mi povesteascã câteva aventuri din Italia, unde lucrase în
câteva rânduri (printre altele, administrând câteva prostituate) ºi sã-mi
cearã, ulterior, numãrul de telefon. De altfel, capitolul antropoloagã de
mãritat nu mai meritã relatat aici în detaliu, dar trebuie menþionat cã din
interacþiunea mea cu localnicii nu au lipsit câteva cereri în cãsãtorie
(exprimate mai ales indirect, de cãtre femei în vârstã care aveau nepoþi
necãsãtoriþi plecaþi în alte oraºe).
3. Etnicitate ºi religie
Acel care vine la geamie este musulman. Cel care stã la
cârciumã nu este. Este? Corect. La noi în religie asta este.
(R.M., bãrbat, etnie turcã, Baºpunar, reprezentantul UDTR)
Este de presupus cã etnicitatea s-a activat în Baºpunar în ultimii ani
în urma presiunii administrative venite atât dinspre reprezentanþii locali ai
organizaþiilor etnice, cât ºi din partea conducerii locale, care a sesizat
oportunitatea valorificãrii potenþialului etnic în contextul mai larg al
încurajãrii de cãtre Uniunea Europeanã a tendinþelor de regionalizare
(cum ar fi acordarea de fonduri pentru iniþiative care valorificã localul).
Cele douã instanþe  UDTR ºi primãria  îºi joacã rolul de antreprenori
etnici, dupã cum urmeazã sã arãtãm mai jos, prin punerea în scenã a
etnicitãþii în moduri specifice. Pe de o parte, religia este aici acea
componentã culturalã a etnicitãþii care funcþioneazã ca un liant comunitar
ºi care creeazã diferenþa specificã faþã de populaþia majoritarã a þãrii (ºi
a comunei); pe de altã parte, iniþiativa administrativã se bazeazã pe
practici ºi caracteristici considerate îndeobºte tradiþionale, în special
gastronomia. A fost, probabil, evident pânã aici cã nici unul dintre aceste
11

Ne referim aici la rolurile de gen.
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elemente nu se regãseºte ca atare, sub formã tradiþionalã, în realitatea
localitãþii Baºpunar. Dar asta nu împiedicã instanþele amintite sã regizeze
etnicitatea cam ca în basmul Hainele cele noi ale împãratului, adicã
aºteptându-se ca, dacã ei anunþã cã avem de-a face cu o comunitate pe
care o descriu minuþios în pliante sau în interviuri, turiºtii sã vinã sã o
fotografieze ºi sã creadã cã au ºi vãzut-o. Afirmãm cã etnicitatea  aºa
cum este ea înþeleasã de antreprenorii locali  este o punere în scenã
deoarece demersurile în acest sens se desfãºoarã într-o singurã direcþie:
dinspre antreprenori spre populaþie; nu e o miºcare creatã de necesitãþile
exprimate ale comunitãþii, de dinamica unui grup care cautã sã se afirme
din punct de vedere identitar.
În manifestarea etnicitãþii ni s-a pãrut esenþial, din discuþiile purtate
cu oamenii din Baºpunar ºi Independenþa, elementul religios. De fiecare
datã, religia era pusã înaintea etniei propriu-zise, diferenþa fiind de cele
mai multe ori fãcutã între român ºi musulman, nu între român ºi turc sau
tãtar. Atât românii, cât ºi turcii ºi tãtarii vãd în religie principalul criteriu
de diferenþiere. Motivele þin de practicile specifice, dupã cum este ºi
firesc pentru o comunitate în care ambele religii sunt bine reprezentate.
De exemplu, cãsãtoriile ºi înmormântãrile sunt o problemã serioasã pentru
familiile mixte, oricum foarte puþine la numãr. Un bãrbat musulman cu
origine tãtãreascã din Independenþa afirmã:
La cãsãtorie important e musulman sã fie, indiferent cã e turc sau þigan,
musulman sã fie Inconvenientul e, v-am zis, la naºtere ºi la moarte, altã
diferenþã nu e, pentru cã atunci se iscã certuri în familie, cã eu vreau aºa, tu
vrei aºa, ºi de-aia.
(bãrbat, tãtar, Independenþa)

Mai bine conturatã, dar în aceeaºi ordine de idei, se aflã explicaþia
unui bãrbat român, tot din Independenþa:
De exemplu, ia un român o nemþoaicã, nu-i problemã, ia un român o unguroaicã,
iar nu-i problemã, dar dacã se ia român cu musulman, e foarte mare
diferenþã dar acuma nu mai prea e diferenþã, dacã au trãit toþi aici împreunã
ºi au învãþat toþi la ºcoalã grãmadã Pãi, pe timpul meu nu vedeai o turcoaicã
la discotecã sau la bar, da acuma dacã vii la discotecã, majoritatea sunt
turcoaice.
(bãrbat, român, Independenþa)

În primã fazã am aflat de la acest bãrbat cã problemele de ordin
religios, în sensul de posibile conflicte sau neînþelegeri între etnii, aveau
loc doar în trecut ºi cã acum situaþia s-a schimbat, deoarece graniþele
religioase ºi stricteþea în desfãºurarea practicilor tind sã disparã de ambele
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pãrþi. În mod surprinzãtor, continuarea interviului a dovedit tocmai
contrariul:
Chiar glumeam cu femeile din Fântâna Mare [românce cãsãtorite cu turci], mã,
zic, dacã învie ªtefan cel Mare vã omoarã pe toate, cã majoritatea e moldovence,
ãla s-a bãtut 49 de ani cu turcii ºi voi acum vã luaþi cu ei, le mai zic eu aºa,
da ele zice, e, nu mai învie, dacã ar învia chiar ne-ar lua pielea. Ce sã facã,
dacã zic cã le-au plãcut, s-au luat.
[Dar dvs. v-aþi fi lãsat bãieþii sã se cãsãtoreascã cu fete musulmance?]Nu! [Ar
fi vrut?] Ei ar fi vrut, dar eu nu!
(bãrbat, român, Independenþa)

S-a dovedit cã de fapt ºi românii se loveau de aceeaºi problemã
legatã de apartenenþa religioasã ºi de diferenþele între practici, care erau
cele mai evidente la naºteri, nunþi ºi înmormântãri.
Era un inginer aici la IAS, care a luat o soþie turcoaicã de aici. Ea a trecut la
religia românilor ºi au avut un copil, un bãiat, pe care el l-a fãcut aviator. Fãcea
un zbor de probã cu un avion pe care îl aduseserã din Rusia ºi avionul s-a
defectat în zbor, deasupra oraºului, la Kogãlniceanu. El a fãcut în aºa fel încât
sã nu cadã peste oras ºi a cãzut la margine undeva. A murit. Dup-aia l-au adus
aici sã îl înmormânteze. El a vrut sã îl înmormânteze la români, ea la turci.
Pânã la urmã el, fiind bãrbat ºi mai puternic, a reuºit sã îl înmormânteze la
români. Da ea ce i-a zis: lasã cã mã duc eu ºi îl dezgrop ºi îl înmormântez la
turci. Aºa cã el a stat douã sãptãmâni la rând noaptea în cimitir sã pãzeascã
mormântul. Ziua mergea la servici, noaptea mergea la cimitir. Pânã când s-au
lãsat turcii ºi n-a mai fost nimic, bãiatul a rãmas la români.

Sau:
O turcoaicã din Fântâna Mare a stat în Constanþa cu bãrba-su. A avut casã, a
avut tot. ªi a avut în chirie un bãiat. A murit bãrba-su ºi s-a mãritat cu chiriaºu.
Dupã o perioadã de timp s-a hotãrat ei ºi au vândut în Constanþa ºi au luat
casa în Fântâna Mare. Acu vreo patru ani a murit bãrbatu. A pus turcii mânã
de la mânã, da nu l-a primit în cimitir la ei ºi l-a adus în cimitir la noi ºi l-au
îngropat aici la noi, turcii. Asta e partea proastã, de exemplu, moare un copil
în familie, vine ea, turcoaica, nu, nu, la noi, el, nu, nu, la noi. Asta e problema.
(bãrbat, român, Independenþa)

Sentinþa finalã a acestui bãrbat este aproape identicã cu cea a
tãtarului de mai devreme. Aceasta este problema, aºa cum o numesc
ambii. Desigur, de fapt nu este o problemã, þin sã adauge, dar totuºi
De foarte multe ori de-a lungul discuþiilor avute, mai ales cu locuitorii din
Baºpunar, atunci când întrebam de relaþiile dintre etnii ni se rãspunea din
prima cu doar toþi suntem oameni, trãim aici la un loc, români, turci,
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tãtari. La un loc, dar nu împreunã. Dupã ce am aflat cã toþi suntem
oameni, am mai aflat ºi cã tãtarii sunt murdari pentru majoritatea turcilor,
cã nu au þarã ºi cã ºi-au vândut steagul. Majoritatea românilor, la
rândul lor, sunt circumspecþi în ceea ce priveºte stricteþea cu care etnicii
turci respectã regulile prescrise de Islam spunând cã turcii nu numai cã
beau de sting, dar nu la vedere, ca noi, ci acasã , dar fac ºi Crãciunul
nostru ºi pe al lor sau cã ei nu punea mâna pe porci, acuma te ajutã
sã îl ºi tai.
Practica socialã a etnicitãþii se mai observã ºi din folosirea
pronumelor personale  noi, românii alterneazã frecvent cu noi,
musulmanii, sau voi, românii cu la ei, la turci:
[Ce se gãteºte la nunþi?] tot la fel ca la dumneavoastrã. Moºii-strãmoºi mai
altfel, dar acum la fel ca la dumneavoastrã, tot aceeaºi [ ][La înmormântare
se citeºte din Coran?] Da, ºi la noi cum e.
 La voi cum face botez? [Tot aºa.] Fiecare cu legea lui.
Cine þine religia, þine. Cine nu þine, nu þine. Nu tot aºa ºi la noi? ªi românu
tot aºa, atâta ºtiu eu. ªi la noi tot aºa. Sunt ºi turci ºi nu þine.
(femei, etnie turcã, Baºpunar)

Fluiditatea acestor încadrãri ºi excluderi aratã, parafrazând o
sintagmã paradigmaticã utilizatã de Pierre Bourdieu (1999) cã etnicitatea
realã este relaþionalã ºi cã este rezultatul unor negocieri continue a
graniþelor. Primul reflex discursiv este, desigur, de delimitare: românii din
Independenþa au declarat cã nu ºi-ar lãsa fiicele sã se cãsãtoreascã cu
musulmani; datele de la starea civilã aratã, însã, cã o fac; localnicii din
Baºpunar spun cã nu mãnâncã porc niciodatã, dar cei din Independenþa
spun cã de fapt mãnâncã ºi consumã ºi alcool; fiica unor localnici din
Baºpunar cu care am realizat un interviu, cãsãtoritã cu un tãtar, a
recunoscut cã consumã uneori carne de cal (practicã tãtãreascã), ba
chiar ºi de porc, cu colegele de serviciu.
Deºi se face vizibilã cu preponderenþã prin intermediul religiei,
etnicitatea nu se confundã cu aceasta. Relaþia dintre turci ºi tãtari este
o graniþã (în sensul folosit de Barth) pe care se pot observa limitele
identificãrii între religie ºi etnie pe care le practicã antreprenorii etnici din
Baºpunar. Când vorbesc despre tãtari, dupã discursul convenþional, turcii
îºi afirmã superioritatea: spun cã tãtarii miros urât ºi cã ºi-au vândut
steagul; cea mai neutrã apreciere e cã vorbesc puþin mai altfel, dar M.,
gazda noastrã, româncã, ne-a avertizat sã nu mâncãm ºuberek de la
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cumnata ei, pentru cã e nogaicã12, deci e murdarã. Reprezentantul UDTR
ne-a prezentat diferenþele dintre turci ºi tãtari ceva mai principial, indicând
cã posibilitãþile de conciliere sunt reduse:
[Cum e cã sunt separate, Uniunea Turcã ºi Uniunea Tãtarã?] Pãi aºa s-au
separat ei, cã am fãcut într-un an protocolul cã noi înainte, ºi înainte nu ne
înþelegeam cu tãtarii, deci dacã ne duceam noi aicea la Independenþa, sunt
numai tãtari, mâncam bãtaie, scandaluri... Era o invidie între turci ºi tãtari. ªi
când veneau ei aicea mâncau ei aicea bãtaie, aºa cã ... dupã revoluþie încoace
ne-am fãcut fraþi. Da ei s-au separat, ei au zis cã ei sunt mai deºtepþi, noi am
zis cã noi suntem, cã noi avem drapel, tãtarii voi n-aveþi þarã, aveþi Crimeea
dacã e ai voºtri, Crimeea e-n Rusia, nu? Deci nu e în þara tãtãreascã, dar
Turcia este, Republica Turcia, nu? Republica Tãtarã este? Nu este. Într-adevãr
tãtarii sunt cum v-am zis ca râia. Vã dau un exemplu: intrã un turc, dacã
directorul zice, ieºi afarã, turcul ãla nu mai intrã a doua oarã; tãtarul intrã
pânã-l primeºte directorul, aºa sunt ei. [Dar e Uniunea Tãtarã sau Turco-tãtarã?]
Turco-tãtarã. De-aia ne omoarã pe noi. Nu face Uniunea Tãtarã direct, face
Turco-tãtarã, cã pe ei cine viziteazã, nu-i viziteazã nimeni, când vine cineva din
Turcia ei ies imediat, ºi noi suntem turci. Stai domne, când vorbeºti cu mine
de ce eºti tãtar ºi când vorbeºti cu unu din Turcia eºti turc?
(S.M., bãrbat, etnie turcã, Baºpunar, reprezentantul UDTR)

Despre perioada petrecutã în armatã, de pildã, când au interacþionat
cu alte grupuri etnice, toþi bãrbaþii intervievaþi spun cã s-au înþeles bine
cu toatã lumea, indiferent unde ar fi fost, dar o parte dintre ei au de
atunci tatuaje cu semiluna. Gazda ne-a povestit chiar cã, fãcând armata
în Oltenia, un coleg a glumit într-o zi la cantinã ºi le-a spus femeilor care
serveau masa cã turcii au coadã, aºa cã femeile se uitau dupã el sã
vadã dacã are coadã... Relatãrile de acest tip, cu iz de snoavã, s-au
repetat frecvent în conversaþiile cu gazda, atunci când era vorba despre
etnicitate, însã nu s-ar putea spune cã prezentarea relaþiilor interetnice
se reducea la parodierea acestora. Într-o dimineaþã, gazda noastrã, S.,
povesteºte din senin cã, în secolele XV-XVI, când invadau Muntenia ºi
Moldova, turcii construiau ciºmele pe unde treceau ºi, dacã luau ceva de
mâncare, lãsau un ban de aur, pentru cã în religia lor e interzis sã furi.
Un alt interlocutor, R.M., fratele gazdei noastre ºi fost consilier local, s-a
referit mult mai pe larg la acelaºi subiect:
Cã în istoria otomanilor, când era cu rãzboaiele, a luat multe fete, s-au corcit
turcii cu ele, ca fraþii era. ªtie ºi cã sunt cinstiþi. Era atunci otomanii. Acuma...
adicã sunt toþi s-au obiºnuit sã fure. Comuniºtii ne-a-nvãþat. Când a trecut
armata otomanã atunci în anii 1600, când dominau ei, a trecut peste o vie. ªi
a stat acolo sã mãnânce. Iar ungurii ziceau, zice, crecã nu rãmâne nici un
12

Termenul de ,,nogaicã desemneazã o femeie de etnie tãtarã.
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ciorchine de la struguri. Da cel care a rupt un ciorchin a lãsat un ban acolo.
Cã atunci aveau ãia bani de aur. Pãi s-a gândit, omu ce-a muncit sã mãnânc
io? Pãi de-aia au stat ei în þarã 700 de ani. Erau cinstiþi. N-a abandonat. Ai
noºtri comuniºtii scria în istorii cã turcii luau copii de aici ºi fãceau ieniceri ...
nicidecum. ªtiþi cum era treaba? M-am interesat eu la turci treaba asta. Aicea
când a fost Constanþa de fapt era portu lor dar erau oameni de afaceri, cumpãrau
copii cu bani ºi acolo vindeau la armatã ºi acolo vindeau la armatã, cã plãteau
mai bine. [ ] Dar românii noºti lua costume turceºti, se-mbrãca, unii mai ºtia
cã lucra cu ei acolo în port ºi zicea uite a venit turcii, fura copii ºi-i vindea la
ãºtia, la oamenii de afaceri. ªi când colo, vina rãmânea pe otomani, cã ãºtia
luase. Când încolo, ãia cumpãrau. Dar tot românii noºtri se îmbrãcau în þinutã
turceascã, în militar turcesc, ºi furau copiii lu ãla ºi vindeau. Intra peste ei ºi
lua copilu, îl despãrþea de pãrinþi. Niciodatã ai noºtri n-a fãcut aºa ceva. Istoria
noastrã minte. La noi nu existã aºa ceva, zice ãia. La noi din toate þãrile au
cumpãrat copii care de exemplu fãrã tatã, fãrã ... care nu puteau sã întreþinã.
Aºa mi-a spus ãia, nu ºtiu. Cel care ºtie e ãl de sus. Dumnezeu ºtie.
(R.M., bãrbat, etnie turcã, Baºpunar)

Iar A. O., în timp ce vorbeºte despre pelerinajul pe care l-a fãcut la
Mecca împreunã cu alþi musulmani din Bulgaria, comenteazã cã bulgarii
au fost mult mai intoleranþi faþã de turci decât românii, cã nu i-au lãsat
sã vorbeascã turceºte13, precizând apoi:
[O]amenii noºtri de aici din þara noastrã e mai cãlduroºi, ei e mai reci, cã au
de toate. Þie pot sã-þi spun, cã am crescut în þara asta ºi la bine, ºi la rãu; de
la ei mai taci, mai aºtepþi sã spunã ei, sã nu spui dandana [ ] noi nu facem
deosebire de naþionalitate; þara noastrã e sfântã pentru noi, pentru cã aici am
trãit; nu avem de împãrþit nimic cu nimeni.
(A.O., bãrbat, etnie turcã, Baºpunar)

Deºi din exemplele inventariate mai sus se disting rareori sensuri
disociative între români ºi etnicii turci, ambivalenþa plasãrii se pãstreazã,
totuºi, incluziunea sau excluziunea datorându-se mai ales unor nuanþãri
uneori incerte:
Mai mã duceam la bulgari, luam de acolo marfã ieftinã ºi dãdeam aici cu
10.000, cu 20.000 mai mult. Bulgarii nu zicea nimic, da românu e român, mã.
Vai de mine! În 90 am adus eu auru 11 grame de aur ascuns. Îþi lua din mânã,
mã. Democraþie! Ce rãmânsese din timpu lu Ceauºescu ãºtia, teroriºtii la
vamã cred cã fãcea treaba asta.
(S.M., bãrbat, etnie turcã, Baºpunar)

13

Ce om de credinþã e care nu vorbeºte limba lui?. Mulþi dintre intervievaþi reiau ideea cã
pânã în anii 58-59 studiau la ºcoalã limba turcã ºi limba tãtarã, dar unul dintre ei completeazã
cã limba românã e de bazã.
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Când vorbeºte despre ceea ce deplânge drept uitarea tradiþiilor ºi
pierderea obiceiurilor ºi a practicilor, R.M., reprezentantul UDTR, afirmã:
Sarmale cum aveþi ºi dumneavoastrã, da noi facem ºi baclavale, facem ºi
mantâ [ ] Dup-aia se mai face o plãcintã, la dumneavoastrã n-am vãzut, nici
la tãtari n-am vãzut [ ] Ce mai înainte bãtrânii fãceau, acuma tineretu nu face,
s-au românizat (râde). [ ] (Vorbind despre nunþi) Acum a-nceput nunþile cu
masã mare, cu bãuturã, cu naºi, ca la dumneavoastrã... înainte nu erea.

Dar dupã câteva replici reformuleazã raportul prezentat anterior
implicit ca antagonist:
Noi suntem noi etnie turc, dar suntem cetãþean român, românii ne-a crescut pe
noi, nu turcii, nu? Unu mi-a pus o-ntrebare, un om de afaceri, zice, Dacã ar
fi în rãzboi Turcia cu România, zice, cum faci? De unde mãnânc pâinea, pe
ãlãlalt trebuie sã-l apãr, nu pe dumneata. Uite bã, zice, ãsta n-are sânge de
turc. Bããai, sunt turc, da sunt cetãþean român, trebuie sã-mi apãr casa. (...)
Pãi o þarã, la o familie, e o casã, de unde mãnânci ºi bei. Ce mi-a dat mie
Turcia ca sã mã creascã? Sau sã cresc copiii mei sau pãrinþii mei. Ce-a dat
la pãrinþii mei? Tot statu român. A fost mai puþin, da am trãit, nu? Chiar dacã
a fost cu raþia. (...) Da unu din ei zice, are dreptate. Pãi, am dreptate. De
exemplu sunt turci în Germania. Hai sã facem un rãzboi Turcia cu Germania.
Pãi ce facem? Ãla doar n-o sã îndrepte arma cãtre vecinu-sãu. Sau se face
o mobilizare, de exemplu, orice þarã o sã-i fie fricã, zic eu, de un etnic. Zic eu,
dupã mine. Face o mobilizare, nu te bagã, sau te bagã la linia întâia, te omoarã
sau mã rog dacã e o þarã care gândeºte cum era în Germania care ardeau
oameni vii, nu? Acuma ºtiinþa s-a înaintat, toatã lumea suntem fraþi, suntem
copiii lu Adam ºi Eva toþi.

În cercetarea ulterioarã terenului a câtorva materiale de pe internet
privind proiectele bazate pe etnicitate care vizeazã Dobrogea, am
descoperit un termen din zona religioasã care nouã nu ni s-a relevat ca
fiind esenþial la faþa locului, dar care pãrea semnificativ pentru cercetãtorii
implicaþi în proiectul respectiv14: hoge (sau agâ). În secþiunea galeriei
foto a site-ului proiectului, l-am descoperit pe interlocutorul nostru, S.M.,
reprezentantul UDTR, asociat cu denumirea hoge; S.M. nu folosise acest
termen atunci când ni se prezentase, ci spusese despre sine doar cã
lucreazã la primãrie, este reprezentantul UDTR ºi electricianul satului, iar
nouã cuvântul ne-a rãmas ambiguu pe parcursul terenului, fiind folosit în
contexte variabile. Unul dintre aceste contexte era adresarea folositã de
copii cãtre imam, lucru explicabil prin sensul redat de DEX formei
14

Este vorba de proiectul Dobrocult, proiect CEEX în cadrul programului CERES finanþat
de MEC, aºa cum citim pe pagina web de prezentare, accesibilã la adresa http://
www.dobrocult.ro/index.php.
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românizate a cuvântului, hoge: preot sau învãþãtor, dascãl la
mahomedani. Un alt context a fost vizita întreprinsã împreunã cu imamul
la unul dintre localnici, pe garajul cãruia scria AGÎ A.O. ºi un numãr de
telefon; persoana în cauzã fusese în pelerinaj la Mecca, de unde adusese
apã sfinþitã într-un recipient auriu, pe care era gravatã imaginea cetãþii
(apã din care ne-a dat ºi nouã sã gustãm) ºi un ceas de perete, de
asemenea cu imaginea sanctuarului Kaaba din Mecca ºi practica citirea
din Coran ca formã de tãmãduire. Am putea compara statutul acestuia cu
acela de vraci, soþia gazdei noastre precizând, dupã ce i-am relatat
unde fuseserãm în vizitã, cã pe A.O. îl cautã multã lume sã-i rupã
picioarele pentru cã îi trãsese pe sfoarã. În fine, un alt context în care
am întâlnit termenul hoge a fost referirea la fetele ºi femeile care citesc
din Coran în timpul slujbei, adicã în limba arabã; aici sensul cuvântului
se apropie mai mult de cel etimologic, provenit din grecescul agioi, sfânt.
Nu ºtim dacã termenul era folosit ca atare în lipsa unui corespondent
feminin în limba românã sau dacã pur ºi simplu era singurul disponibil
pentru ambele genuri, însã pe parcursul discuþiilor noastre cu localnicii
conceptul de ,,hoge nu pãrea sã indice un statut, apãrând mai degrabã
ca termen operativ indicator al unei aptitudini. Probabil cã folosirea lui în
prezentarea fãcutã pe site-ul proiectului Dobrocult se explicã ºi prin
rezonanþa exoticã, bine marcatã etnic cel puþin de la Anton Pann încoace.
4. Antreprenoriat etnic ºi turism cultural
The pressure to decrease turnover time between investment
and profit making, the compression of space, the shift from production
to services, the scrambling of and the invention of traditions, and a
heightened production and consumption of simulacra all come
together in the worlds largest industry, tourism.15 (Kearney 1995:
555)
Citatul condensat din articolul lui Michael Kearney, The Local and
the Global: The Anthropology of Globalization and Transnationalism,
sintetizeazã o bunã parte a literaturii existente la ora actualã despre
turism, prezentând fenomenul în relaþie cu procesele sociale de mare
amploare ale transnaþionalizãrii spaþiului social ºi al globalizãrii, relaþionând
15

,,Presiunea cãtre reducerea timpului de circulaþie între investiþie ºi profit, compresia
spaþiului, trecerea de la producþie la servicii, bricolarea ºi inventarea tradiþiilor ºi o producþie
ºi un consum ridicat de simulacra, toate se îmbinã în cea mai mare industrie a lumii,
turismul.
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schimbãrile economice care au loc la nivel mondial (trecerea la întâietatea
sectorului de servicii) cu procesele adaptative locale (re-inventarea ºi
comercializarea tradiþiilor). Pentru a ne delimita aria de cuprindere în
analizã, trebuie sã spunem de la bun început, pe de o parte, cã scopurile
noastre nu vizeazã un dialog cu analizele existente ale unor fenomene
precum transnaþionalismul ºi globalizarea. De cealaltã parte, trebuie sã
admitem faptul cã vom ocoli în bunã mãsurã problematica ,,comercializãrii
escapismului ºi ,,formulãrii prin turism a rãspunsului comercial la cererea
pentru o realitate alternativã dincolo de anostul ºi gri-ul experienþei
cotidiene (Schouten 2007: 29). Dat fiind faptul cã actorii ºi acþiunile la
care vom face referire aici pot fi înscrise în logica antreprenoriatului etnic
(Brubaker 2002), ne vom referi în cele ce urmeazã în special la acþiunile
unor actori izolaþi ce au ca rezultat o regândire a unicitãþii ºi identitãþii
culturale a ,,comunitãþii etnice. Orizontul acestei redefiniri este cel al
împachetãrii identitãþii culturale locale într-un produs destinat consumului
turistic (Arellano 2004).
În cele ce urmeazã vom face referire la acþiunile actorilor pe care
i-am considerat a fi cei mai importanþi pentru ilustrarea acestei dinamici
în comunitatea studiatã. Vom vorbi, în primul rând, despre primarul
comunei Independenþa, persoana care a avut ideea de a include satul
Baºpunar într-un circuit turistic care sã porneascã din oraºul-port
Constanþa, sã continue prin staþiunile de la Marea Neagrã ºi alte localitãþi,
pentru a ajunge în cele din urmã în satul Baºpunar, la graniþa dintre
România ºi Bulgaria. În al doilea rând, va fi vorba despre reprezentantul
organizaþiei Uniunea Democratã a Turcilor din România (UDTR) în satul
Baºpunar, iar în final va fi vorba despre imamul satului, fiul liderului
UDTR, persoana care ne-a însoþit aproape tot timpul pe parcursul miºcãrii
noastre prin sat. Pentru a aplica modelul interpretativ al lui Rogers
Brubaker, vom analiza iniþiativa de antreprenoriat etnic ilustrând un set
de acþiuni relevante care contureazã rolurile actorilor menþionaþi mai sus
în întregul proces.
Proiectul e simplu  vreau sã iau zece-douãzeci de case, sã
le aranjez pe acolo, nu foarte mult, sã poatã sã ia turiºti. (H.G.,
primarul comunei Independenþa)
La momentul la care am vorbit cu primarul comunei, alegerile locale
luaserã sfârºit, chiar dacã prin sat oamenii mai purtau tricouri sau pãlãrii
de soare cu inscripþiile celor douã partide ale cãror reprezentanþi se
înfruntaserã pentru Primãria Independenþa. Printre primele lucruri pe care
primarul ni le-a comunicat atunci când a auzit cã venim din Baºpunar ºi
cã locuim la o gazdã acolo a fost acela cã este supãrat pe localnici  nu
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câºtigase alegerile în sat, contracandidatul sãu depãºindu-l cu un numãr
redus de voturi. La întrebarea noastrã referitoare la proiectul de dezvoltare
din sat, ne-a rãspuns scurt cã va aºtepta sã îi treacã supãrarea ºi apoi
se va mai gândi. Trecând de acest prim moment de blocaj în conversaþie,
a continuat ºi a început sã ne prezinte planurile sale în legãturã cu
dezvoltarea generalã a comunei ºi a satului Baºpunar, în special.
Pentru prezentarea comunei, primarul ne-a arãtat o monografie a
locului ºi ne-a mai spus cã ar dori sã facã o stemã a localitãþii. La
momentul discuþiei noastre, monografia nu fusese terminatã deoarece,
deºi plãtitse pentru realizarea ei optzeci de milioane de lei vechi, primarului
nu îi plãcuse rezultatul ºi întrerupsese contractul cu persoana care se
ocupa de scrierea monografiei.
În linii generale, proiectul muzeal, aºa cum ni l-a înfãþiºat primarul
comunei, era acela de a aduce îmbunãtãþiri unora dintre casele localnicilor
pentru ca acestea sã poatã primi turiºti. Ideea proiectului a fost precedatã
de organizarea în comunã a unei sãrbãtori cu specific gastronomic turcesc
ºi tãtãresc la care au fost expuse numeroase feluri de mâncare, iar reacþia
vizitatorilor a fost, în prezentarea primarului comunei, deosebit de
entuziastã. Date fiind aceste condiþii preliminare, dintre serviciile proiectate
a fi oferite turiºtilor principalul ar fi cel al gãtitului mâncãrii tradiþionale. O
altã idee ar fi cea a amenajãrii unei cafenele cu specific turcesc în care
turiºtii sã bea cafea ºi sã fumeze narghilea. Totuºi, ideile de dezvoltare
prezentate se izbesc de câteva inconveniente ºi impedimente. Dintre
impedimentele de moment în calea realizãrii unui astfel de proiect, primarul
ne-a vorbit despre lipsa canalizãrii ºi despre condiþia precarã a drumului
comunal, în mãsura în care turiºtii ar trebui sã vinã cu maºina personalã
sau cu autocarul, iar casele ar trebui sã aibã duºuri ºi toalete racordate
la o reþea de canalizare. Dintre inconveniente, cel mai deranjant pentru
primar pãrea sã fie atitudinea sãtenilor:
Acuma s-au ºmecherit, sã îi vedeþi, dacã vã uitaþi, de dimineaþã merg ºi cumpãrã
de la magazin. Nu mai fac mâncare [sãtenii din Baºpunar] ( ) Pãi turcii n-au
mâncare? Ei nu mai fac acum, dar ciorbã de linte
( ) Nu doar ce aþi mâncat
voi acuma [în sat, la gazde], baclavale ºi ºuberec, multe
(H.G., primarul comunei)
Dacã vin [niºte turiºti] ieºi în curte, dormi în maºinã, îi laºi sã doarmã ei în casã
( )
(H.G., primarul comunei)

Faptul cã sãtenii nu mai gãtesc mâncare tradiþionalã turceascã ºi
faptul cã nu înþeleg cã e nevoie de sacrificiul confortului personal pentru
a gãzdui turiºti au pãrut sã fie nemulþumirile principale legate de lipsa de
cooperare a sãtenilor în privinþa proiectului turistic.
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Reacþiile sãtenilor pe marginea construirii de cãtre primar a unei
cupole la ciºmeaua din centrul satului16 ºi pe marginea deschiderii unei
cafenele în care turiºtii sã poatã fuma narghilea, dupã un model turcesc,
relevã atât diferenþele de viziune între cele douã pãrþi cât ºi relaþia de
putere ce se activeazã în contextul selectãrii la nivel administrativ a
elementelor care sã (re)prezinte etnia.
S1: Pãi alea sunt numai la morminte, cum este la cimitir, ºi la dumneavoastrã
am vãzut eu, sunt case fãcute calumea ºi dedesubt e cavou, nu? [Int: Da, da.]
Ei, cam aºa ceva se face la turci, la oameni din ãºtia. S2: Aici a fost, când iei
apa sã nu-þi batã soarele-n cap (râde). S1: Da, dar iarna sã vezi ce curat o sã
fie ºi sã vezi ce zãpadã o sã fie! S2: Sã vezi ce zãpadã o sã fie! S1: Ce
zãpadã o sã fie. Gata, tre sã vinã primarul sã cureþe. (...) S2: Unii a zis cã vrea
sã dãrâme noaptea, dar ei a zis cã spun la poliþie. Sã dãrâme, zice, numai
sã vedeþi cine dãrâmã, veniþi la mine ºi-mi spuneþi. S1: Da, dacã câºtiga
celãlalt [candidat]. S2: Ha, dãrâma. S1: Dãrâma cu cupa. S2: Cu o cupã de-aia
ºi arunca. S1: Arunca. S2: Atuncea puteai sã iei apã lejer, bãgai cãruþa cu
spatele, pac-pac bidoanele ... S1: Da, veneau oamenii cu bidoanele, acuma
poþi sã te bagi înauntru? Nu poþi.
(S1, S2, bãrbaþi, turci, Baºpunar)
S1: Ei, ce zice el, ,,Asta, ca la turci, sã facem muzeu (...) S2: (...) cã pe gãurile
alea face drum, umblã cu ºaretele turiºtii, bea o cafea, aduce ... zi, bre ... cum
e la turci ... S1: Stai, nu ºtiu cum se spune ... S2: Ca la þigarã ... ghiulea ... cum
dracu se zice ...
(S1, S2, bãrbaþi, turci, Baºpunar)

Chiar ºi în condiþiile inconvenientelor prezentate de atitudinile
sãtenilor faþã de proiectul muzeal, calculele privind efectele implementãrii
proiectului în satul Baºpunar au fost frecvente în discuþia cu primarul,
scoaterea din sãrãcie a localnicilor fiind adusã ca argument ultim pentru
legitimitatea demersului.
Cât lasã în afarã la o masã? Cinci euro. Cinci euro la o masã, douã sute de
euro pe lunã ( ) L-a scos din sãrãcie.
(H.G., primarul comunei)

Am regãsit calcule în bunã mãsurã similare în discuþia pe care am
avut-o ºi cu reprezentantul UDTR în sat. Angajat al primãriei, lider al
Comunitãþii musulmane din Baºpunar, reprezentantul UDTR în comunitatea
16

Construcþia, care apare ºi în fotografia prezentatã în începutul lucrãrii, ºi reacþiile sãtenilor
pe marginea ridicãrii acesteia, dau seama de adevãratul proces de bricolaj în urma cãruia
anumite obiecte-simbol sunt preluate dintr-un context-sursã (Turcia) ºi ,,implementate
într-un context-destinaþie (Baºpunar) în demersul de ,,autenticizare a acestuia din urmã.
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studiatã a candidat la Consiliul Local ºi este simpatizant al partidului din
care face parte ºi primarul comunei.
V-a zis ceva domnul primar de proiectul dumnealui cu
etnoturistic? ( ) Dânsul, cum a fãcut proiectul, e un proiect foarte
bun. (S.M., reprezentantul UDTR în Baºpunar)
Persoana care a amânat cel mai mult orice fel de discuþie legatã de
sat, locuitori, obiceiuri sau orice alte subiecte de interes pentru echipa de
cercetare, dorind sã aibã ultimul cuvânt la finalul vizitei noastre în teren,
S.M., reprezentantul UDTR în comunitatea studiatã, ne-a oferit o privire
de ansamblu asupra a ceea ce studiam. Prin apartenenþa la UDTR, activist
politic local în sprijinul Partidului Social Democrat în contextul unei alianþe
electorale între Uniune ºi partid, aflat la acel moment la guvernare, angajat
al primãriei ºi candidat la consiliul local, lider al Comunitãþii musulmane
din Baºpunar, tatã al imamului ºi gestionar al ajutoarelor primite din partea
UDTR ºi din partea oamenilor de afaceri turci, S.M. poate reprezenta
figura emblematicã pentru ceea ce vrem sã numim aici ,,antreprenoriat
etnic. În cadrul organizãrii sociale, S.M. este situat într-o poziþie de
mediere a unor relaþii de redistribuþie între reprezentanþii minoritãþii turce
ºi sãteni precum ºi între primãrie ºi sãteni, umplând, în termenii lui Ronald
Burt (2001), un ,,gol structural.
( ) Fiecare [minoritate etnicã] a alergat ( ) deci ruºii, tãtarii, turcii, deci ºi noi,
tãtarii, cã ei sunt tãtari, noi suntem turci, dar avem biblia, Coranul, acelaºi, sã
ºtiþi ( ) Bine am fãcut atuncea, cã statul român ne dã niºte bani, fonduri. De
exemplu, sã zicem, doiºpe miliarde ne dã la Uniunea Turcã, sã zicem doiºpe
la Uniunea Tãtarã. Dacã eram ambii la un loc, poate obþineam douãzeci de
miliarde, nu mai obþineam douãzeci ºi patru. ( ) Avem reprezentant al etniei,
deputat, cum s-ar zice, la Camera Deputaþilor, îl cheamã Yusein Ibrahim,
de-atuncea, dupã Revoluþie încoace, când ne-am înfiinþat, am schimbat trei-patru
deputaþi pânã acum. ( ) ªi Uniunea Turcã, în fondul, sã vã zic aºa, la sate,
la minoritãþi, nu prea are bani sã ne dea, cã fiecare ban trebuie justificat. De
exemplu, noi doar atât putem cere, cu un referat sau cu un proiect. De exemplu,
facem, sã zicem cã în luna postului, cã avem niºte sãrbãtori religioase seara,
( ) cum zicem noi. La unele din seri, fac referat, îmi dã niºte bani, în loc sã
fac mâncare, e greu de fãcut, fac pachete. Ulei, zahãr, orez, paste fãinoase, în
jur la douã sute cincizeci de mii. Asta înseamnã la vreo cincizeci de familii mai
nevoiaºe. Aºa, dacã dau la
ºi plus, care vin, sã facã slujbã la geamie, poa
sã fie ºi femei, poa sã fie ºi bãrbaþi. Deci acel care vine la geamie este
musulman, nu? Acel care stã la cârciumã nu este. Este? Corect. La noi în
religie asta este. ( ) În Arhivele Statului, în Constanþa avem pe domnul P.M.
A cãutat, l-am rugat frumos, Domnule, cautã, te rog frumos, sã vedem Baºpunar
din ce an este, câþi ani are satul ãsta? Cã eu ºtiu cã geamia a fost datã în
folosinþã în anul 1860, dar satul este mai vechi. A cãutat, a gãsit, peste douã
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mii de ani este. Satul fiind înainte sus, pe deal. ( ) Uniunea Turcã, este o
uniune care poate sã ne reprezinte. Sunt acþiuni fãcute acum doi ani, noi am
fãcut mâncãruri tradiþionale, aici. A ieºit foarte frumos. Cu premii, cu
ªi anul
trecut, am fãcut la Independenþa, mâncãri tradiþionale tãtãreºti am fãcut. Fiind
turc, dar totuºi eu am
Domn primar zice Hai sã facem ºi aicea, cã la
Baºpunar foarte frumos a ieºit. La Independenþa n-a ieºit cum am dorit eu, dar
asta e. Dacã nu eºti turc de o naþie, suntem musulmani, într-adevãr, dar tãtarii
sunt cu totul altfel, e oameni grei de înþeleºi. Ei se cred deºtepþi, când încolo,
când e sã-i iei dupã religie ºi dupã obiceiuri, noi suntem mai
mai buni.
Pentru organizare, ei n-a avut nici organizatori buni, eu am fost la Uniunea
Tãtarã ºi fiind turc, nu prea a vrut ei sã mã serveascã, dar oricum, eu sunt un
om care
sunt ca þigan, ca
eu unde pun mâna nu
trebuie sã fac. ( )
Acuma vedeþi cã geamia ( ) e vorba sã luãm acoperiºul, sã facem cu niºte
turnuri, care cum sunt în Turcia. Exact cum aratã o geamie de geamie, nu aºa,
aþi vãzut, geamurile alea de termopan, dacã n-ar fi turnul ãla, ar fi zis cã aicea
e un cãmin. Dar cum e în Turcia cu turnuri frumos, aratã a
cum ºi la bisericã
cu turnuri. ( ) O sã luãm acoperiºul, o sã facem cu turnuri ºi o sã fie
(M.S., reprezentantul UDTR)

Referirile la Turcia sunt deosebit de importante în analiza iniþiativei
de antreprenoriat etnic. Dacã primarul comunei vorbea despre faptul cã
a vãzut în Turcia ce fel de mâncãruri sunt ºi cum sunt amenajate cafenelele
cu narghilea (fumatul narghilelei este o practicã absentã în satul studiat)
ºi a construit un acoperiº pentru fântâna centralã a satului dupã un model
observat în aceastã þarã, S.M. menþioneazã cã doreºte sã modifice geamia,
în aºa fel încât sã fie vizibilã, ºi nu oricum, ci aºa cum sunt geamiile în
Turcia. Dincolo de a avea în Turcia corespondentul unui pãmânt de la
care sã fie reclamate originile (în contrast cu mitul fondator local referitor
la ,,coborârea oamenilor de pe deal17, poveste pomenitã în aproape
toate discuþiile cu localnicii despre obiceiurile ºi identitatea locului), este
posibil ca orientarea spre acest model sã aibã în vedere ca finalitate
atractivitatea sporitã pentru turiºtii veniþi din Turcia. În discuþiile noastre
atât cu M.S., cât ºi cu alþi sãteni, ni s-a vorbit despre oamenii de afaceri
turci care au vizitat satul ºi au fost foarte plãcut impresionaþi sã gãseascã
în România un sat ,,ca la ei.
( )V-a zis ceva domnul primar de proiectul dumnealui cu
etnoturistic? ( )
Dânsul, cum a fãcut proiectul, e un proiect foarte bun, de-aia stãteam de vorbã
ºi cu I., cu fi-miu [imamul satului], cã el a fost la Sibiel. Tatã, zice, acum doi
ani, sau nu ºtiu când a fost, era patru sute de mii cazarea o noapte, zice.
Dacã ar fi fost aicea, mãcar zece case anul ãsta, n-ar fi problema, la anul poate
oamenii face din bani din buzunar, cã o sã vadã cã vecinul câºtigã, Uite, bã,
17
Povestea este prezentatã în linii mari în primul fragment de interviu prezentat în
introducerea acestei lucrãri.

Dobrogea. Identitãþi ºi crize

119

pe un sezon a câºtigat, sã zicem, o mie de euro. ªi e posibil sã câºtige, sã
ºtiþi. O sã facã mâncãruri tradiþionale, când vine
de exemplu, dumneavoastrã
cum aþi venit, turiºti [pe tot parcursul cercetãrii, ne-am prezentat ca fiind studenþi
veniþi în practicã]. Deci vã cazãm, vã dãm ºi mâncare ºi astea, Pãi atât costã.
De exemplu, sã zicem, la un hotel, cu baie cu tot
asta vrem noi, cã dacã
am
e în proiect, acuma proiectul e aprobat, trebuie sã tragem apa, canalizarea.
Fiecare om, în curte, trebuie sã aibã apã. Dacã am reuºi sã tragem apa,
imediat. Cã la un turist trebuie sã facã ºi baie. Trebuie sã facem ºi baie, ºi o
bucãtãrie, chiar comunã. De exemplu, la zece case, am fãcut o bucãtãrie
comunã, avem meniul
azi mâncãm ºuberec, mâine
mâncãm numai
mâncãruri din astea tradiþionale. ªi omul îi convine atuncea.( )
(M.S., reprezentantul UDTR)

Construcþia la ciºmea e prea curând fãcutã, are vreo douã
luni. ( ) A fãcut cu piatrã cu ciment, cu piatrã mare. Dacã fãcea
fãrã, se vedea marginile la pietre. Aºa nu se vãd. ( ) Aºa sunt în
Turcia la morminte, la ciºmele nu sunt aºa.
(I.M., imam Baºpunar)
Imamul satului a fost persoana care ne-a însoþit aproape pe tot
parcursul în vizitele pe care le-am fãcut sãtenilor ºi poate fi considerat,
de asemenea, un actor important în proiectul ce are ca finalitate punerea
în scenã a localinicilor ºi tradiþiilor sãtenilor pentru turiºti.
N.I. a fost cel prin intermediul cãruia am reuºit sã avem acces la
gazda noastrã, S.N., unchiul sãu, ºi cel care ne-a ajutat sã discutãm cu
acei sãteni care nu vorbeau limba românã, venind, aproape de fiecare
datã, cu noi.
Plimbãrile noastre cu imamul erau de fiecare datã însoþite de povestiri
legate de sat sau, cum se întâmpla de cele mai multe ori, de religia pe
care o reprezenta. De cele mai multe ori relatãrile lui se refereau la Islam
ca dogmã (în sensul canonic al cuvântului), ºi nu la ce se întâmpla
propriu-zis în sat. Imamul era încrezãtor cã proiectul muzeal ar putea fi
o reuºitã, dacã lumea ar putea înþelege beneficiile pe care un astfel de
proiect le-ar aduce. Era acelaºi argument pe care imamul îl folosea ºi
atunci când vorbea de abaterile oamenilor de la prescrierile Coranului.
Misiunea lui era tocmai aceea de a le arãta oamenilor ce trebuie fãcut,
în primul rând din punct de vedere religios (o mare parte din slujba
principalã de vineri era dedicatã aducerii în prim plan a unor reguli
importante din Coran pe care lumea nu le mai respecta), dar ºi din punct
de vedere social:
Chiar i-am spus lui tata într-o zi, tatã, uite, dacã facem aici la noi în spatele
casei câteva cãsuþe din lemn, fiecare cu toaletã ºi tot ce trebuie, lumea o sã
vinã. Turistul vrea confort, îi trebuie apã sã se spele, mâncare bunã, ºi dacã
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îi dai toate astea ies bani frumoºi. Nu e greu, dar lumea încã nu înþelege cã
ar fi o sursã foarte bunã de câºtig pentru sat (...) Deocamdatã aºteptãm sã
tragã apã în sat, cã pânã atunci nu putem face nimic, dar dacã iese asta,
maxim într-un an, atunci nu mai e nici o problemã.
(N.I, imam Baºpunar)

Susþinãtor al tatãlui sãu în proiectul referitor la amenajarea muzeului
în sat ºi ghid al nostru pe toatã durata ºederii, tânãrul imam al satului
ne-a apãrut ca actor important în procesul studiat nu atât prin autoritatea
ºi influenþa pe care le-ar exercita asupra membrilor comunitãþii locale de
credinþã (la prima slujbã oficiatã de el au participat numai doisprezece
bãrbaþi adulþi), ci ca posibil receptor al resurselor capitalizate de tatãl
sãu. Faptul cã tatãl sãu este lider al Comunitãþii musulmane locale ºi
faptul cã utilizeazã criteriul participãrii la slujbele oficiate la geamie în
redistribuirea resurselor puse la dispoziþie de Uniunea Democratã a Turcilor
din România sunt ilustrative pentru aceastã idee.
Bãrbaþii din Baºpunar poartã ºalvari mari de culoare albastrã
sau castanie, un ilic pânã la brâu ºi o manta îmblãnitã de miel; în
picioare, poartã ciorapi de lânã ori de bumbac, în general albi, ºi
papuci, pe care, când intrã în casã îi lasã afarã, iar pe cap, fes.
Hogii ºi învãþãtorii au turbane albe, uneori lucrate cu mãtase. Femeile
poartã ºalvari, iar pe deasupra feregea, în general neagrã, dar ºi
albastrã sau violet deschis; peste faþã o învelitoare, ce lasã sã se
vedea numai ochii.
(Broºurã Baºpunar, Judeþul Constanþa)
Pentru a avea o imagine extinsã asupra fenomenului mai larg ce
are loc în acest proces de ,,marketizare a tradiþiei, vom extinde orizontul
acþiunilor prezentate mai sus vorbind în cele ce urmeazã despre
conectarea mediaticã a locului Baºpunar la scena regionalã, naþionalã ºi
internaþionalã a publicului ,,turist.
Instrument de (in)formare a ,,privirii (Urry 2006), broºura primitã la
Muzeul de Arheologie din Tulcea, realizatã de un responsabil ºtiinþific de
la Muzeul de Artã Popularã din Constanþa, cu participarea unui Grup
Local de Acþiune Culturalã, ne poate servi drept exemplu pentru un
mijloc de comunicare ce leagã locul studiat de scena regionalã, acoperirea
Constanþa-Tulcea a acestei broºuri fiind cea pe care am experimentat-o
noi înºine direct. La nivelul conþinutului, broºura cuprinde informaþii
generale administrative, demografice, câteva detalii despre economia
localã precum ºi informaþii extinse despre ,,comunitate, originile localitãþii,
religie, port tradiþional ºi arhitecturã localã. Astfel, dintr-o astfel de sursã
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putem sã aflãm cã satul ,,[a] evoluat mai mult ca o comunitate izolatã,
puþin deschisã relaþiei cu celelalte sate ºi cu oraºul ( ), aspectul localitãþii
fiind ,,tipic anatolian, cu strãzi înguste ºi labirintice, mãrginite de garduri
zidite din blocuri de piatrã, legate între ele cu argilã, înalte de 1,5  2m,
unele vãruite, altele ruinate. Despre localnici putem afla cã ,,conservã
înscrisuri coranice sãpate în piatrã, probabil locuri familiale de cult,
simboluri otomane, islamice, turce (semnul semilunii sãpat în piatrã, pictat
cu verde pe ziduri sau semiluna roºie, ori drapelul Turciei, fixat pe pereþii
interiori ai casei) ºi cã pãstreazã din portul tradiþional ,,ºalvarii, ,,turbanul
sau ,,feregeaua.
Viaþa la Baºpunar este mult prea frumoasã, extrem de liniºtitã ºi plinã de
misterul orientului, ca sã fie abandonatã în favoarea unui prezent efemer. Atracþia
zonei o reprezintã, mai ales, tradiþiile ºi obiceiurile comunitãþii locale, dar ºi
locuinþele vechi, construite în stil oriental( ).
(Broºurã Fântâna Mare, Judeþul Constanþa)
ªi cum nu poþi sã aduci în discuþie tradiþiile lumii turcice, fãrã sã arunci o privire
ºi printre secretele artei culinare, turiºtii veniþi la Baºpunar, vor fi serviþi cu
bucate tradiþionale. Aºadar, nu vor lipsi ºuberecul, baclavalele, cafeaua la nisip,
ceaiul tradiþional
Oamenii de aici nu se tem nici de venirea turiºtilor, nici de
faptul cã mulþi dintre cei învãþaþi cu luxul hotelurilor cu stele multe ar trebui sã
rãmânã peste noapte în încãperile special amenajate, dupã tiparele lumii turcice
de odinioarã. Bucatele tradiþionale, muzica ºi dansurile cu acelaºi specific, ºi,
mai ales, ospitalitatea gazdelor, vor compensa pretenþiile rafinate ale oaspeþilor.
(Broºurã Fântâna Mare, Judeþul Constanþa)

Fragmentele prezentate mai sus apar în ultima secþiune a broºurii
de prezentare a localitãþii Baºpunar. Considerãm aici a fi important de
remarcat referirile la ,,orient ºi la ,,lumea turcicã de odinioarã ca expresii
idiomatice în ceea ce priveºte demersul de identificare a resurselor
simbolice utilizate pentru conturarea produsului turistic.
Interesul pentru tradiþiile locale a fost cel care a atras asupra localitãþii
Baºpunar ºi interesul unor cotidiene ºi unor televiziuni cu acoperire
naþionalã din Bucureºti. Astfel, au fost realizate reportaje în care localnicii
au fost prezentaþi în pregãtirile pentru aºteptarea turiºtilor:
Locuitorii din Fântâna Mare cunosc proiectul primãriei ºi se declarã mulþumiþi
de acesta. Mulþi dintre ei sperã ca astfel sã scape de sãrãcia lucie în care
trãiesc de-o viaþã. Osman Emineea locuieºte cu familia ºi cu socrii într-o casã
tradiþionalã. Sãrãcia ºi timpul ºi-au pus însã adânc amprenta asupra locuinþei.
Acoperiºul stã sã cadã, pereþii sunt scorojiþi, ferestrele sunt crãpate. Sã vinã
oamenii ãia, aºa cum ne-a promis primarul, ºi sã ne repare casa. Facem cum
vor ei. Am înþeles cã vor veni apoi vizitatori la noi. Îi primim bucuroºi. Le vom
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face baclavale, ºuberec, cafea la nisip. Tot ce ºtim noi, ne-a declarat Emineea.
E sãrãcie lucie la noi. Dar poate cã scãpãm de ea dacã se va face muzeu ºi
vor veni turiºti. ªtim toþi de proiect ºi aºteptãm sã se concretizeze, ne-a
mãrturisit, plin de speranþã, ºi Memet Sebatim, liderul comunitãþii turce din sat.
(ziarul Adevãrul, ediþia din 12 iunie 2007)

Materiale de televiziune au prezentat imagini din localitate despre
specificul culinar turcesc; mai mult chiar, o televiziune din Turcia a transmis
de la faþa locului o emisiune despre tradiþiile localnicilor,
,,transnaþionalizând astfel fluxul informativ ºi conectând locul Baºpunar
la o scenã lãrgitã:
domnu Tabãrã a fãcut emisiune ca lumea aici la noi, a stat douã, trei zile a
venit aici, se ducea la Constanþa, dormea la hotel, a doua zi venea aici, unde
eºti domnu Memet? Da a fãcut ca lumea, ca lumea. Foarte bunã a ieºit. Pãi
eu am avut televiziunea aia din Turcia aici aproape de Crãciun. Da, a fãcut o
emisiune de emisiune. Da bine, aici în curte era ziceai cã-i nuntã. Am fãcut o
mâncare pentru patru sute de porþii de mâncare plãcinte ºi plus pilau, zicem,
orez, cu carne, cu tochiturã, patru sute de porþii. Am avut zece femei. [ ] Da
a ieºit o emisiune de nota zece. Toþi din Turcia zice, domne, aºa emisiune nici
la noi în þarã n-a ieºit cum a ieºit în România, deci la noi.
E un proiect foarte bun, foarte bun pentru oameni, ca sã câºtige un ban mai
uºor. ªi plus de-asta dacã oameni de afaceri nu se-nfiinþeazã cu niºte bani sã
facã ei, nu vrem noi bani, ca sã facã ei niºte case de-astea etnoturistice, cu
olanã pe ele, niºte case de-astea þãrãneºti, cum e Muzeul satului în Bucureºti,
ºtiþi, nu? Dacã nu, noi o sã avem proiectul a primãriei. [ ] Proiectul nostru
este dat prin internet, au venit ºi din Franþa, au venit ºi din toate þãrile, au venit
ºi din Turcia, este proiect foarte bun.
Plus de asta, a venit de la muzeu ºi de la nu ºtiu de unde sãptãmâna trecutã
tot aºa cu obiceiuri, cu de-astea, cu proiecte, cu ãsta. [ªi ce v-a întrebat?] Tot
aºa de obiceiuri, de proiectul ãsta cu caprele, ei scrie o revistã sau nu ºtiu ce.
ºi cu mâncãruri tradiþionale au întrebat ei. ªi am dus la douã-trei persoane, la
familii aici, au vãzut case, au plimbat, au fotografiat. Dar domnu Tabãrã a fãcut
emisiune ca lumea aici la noi, a stat douã, trei zile a venit aici, se ducea la
Constanþa, dormea la hotel, a doua zi venea aici, unde eºti domnu Memet? Da
a fãcut ca lumea, ca lumea. Foarte bunã a ieºit. Pãi eu am avut televiziunea
aia din Turcia aici aproape de Crãciun. Da, a fãcut o emisiune de emisiune. Da
bine, aici în curte era ziceai cã-i nuntã. Am fãcut o mâncare pentru patru sute
de porþii de mâncare plãcinte ºi plus pilau, zicem, orez, cu carne, cu tochiturã,
patru sute de porþii. Am avut zece femei. [ ] Da a ieºit o emisiune de nota
zece. Toþi din Turcia zice domne, aºa emisiune nici la noi în þarã n-a ieºit cum
a ieºit în România, deci la noi.
(S.M., bãrbat, etnie turcã, Baºpunar, reprezentant UDTR)
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Concluzii
În discursurile localnicilor, pe de o parte, ºi în cele ale reprezentanþilor
elitei politice ºi religioase, de cealaltã parte, apare o dublã logicã a
etnicitãþii. Pentru primii, o ,,realitate a etnicitãþii se face simþitã în
interacþiunile pe care le au în viaþa de zi cu zi atât cu membrii echipei de
cercetare cât ºi cu locuitorii satelor învecinate. Pentru cei din urmã,
etnicitatea apare mai degrabã ca repertoriu de simboluri din care pot
alege ce este mai atractiv pentru consumatorii de astfel de simboluri,
turiºtii.
Etnicitatea relaþionalã, analizatã din perspectiva lui Barth (1969) ºi
privitã din perspectiva interacþiunilor sãtenilor fie cu membrii echipei de
cercetare, fie cu localnicii din satele învecinate, are un conþinut puternic
marcat religios. Conteazã într-o micã mãsurã dacã preceptele religioase
orienteazã efectiv practicile cotidiene ale localnicilor. Ce este important
este cã acestea apar în discuþiile cu localnicii din Baºpunar. Sunt tocmai
aceste apariþii cele care ne conduc la interpretarea prezenþei marcante a
elementului religios în prezentarea etnicitãþii: pentru stabilirea diferenþei,
contextual, în relaþia noastrã cu localnicii, religia apare în numeroase
rânduri ca marcator al diferenþei (cel mai adesea în opoziþia ,,la noi, la
musulmani  ,,la voi, la români). Diferenþele de practicã religioasã sunt
relatate ºi de localnici de etnie românã din satele învecinate, ceea ce
întãreºte observaþia noastrã.
O etnicitate a ,,simbolurilor comoditizabile ni se relevã din discuþiile
cu primarul comunei. Aici elementele constitutive ale cadrului discursiv
se relevã în contabilizarea produselor ,,tradiþionale care ar putea fi oferite
spre consum turiºtilor ºi beneficiile financiare rezultate în urma acestui
schimb. Un flux de bunuri dinspre ,,comunitate spre ,,turiºti este proiectat
a fi însoþit de un flux de bani în sens invers. Putem spune cã discursul
despre etnicitate este astfel încadrat economico-administrativ. Din acest
punct de vedere, paralela cu poziþia teoreticã a lui Brubaker (2002) este
parþialã. Acþiunile antreprenoriale sunt mai puþin ,,etno-politice ºi mai
mult ,,etno-turistice. Mobilizarea ,,comunitãþii nu are în vedere angajarea
într-un conflict politic ci performarea autenticitãþii. Comparaþia teoreticã
rãmâne valabilã însã pentru ilustrarea ideii conform cãreia mobilizarea
grupului etnic este realizatã de reprezentanþii unei ,,elite.
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Nici cal, nici mãgar: Instituþii, antreprenoriat etnic ºi
identitate în comunitatea italienilor de la Greci
Andrei Boþeºteanu
Alex Dincovici
Rãzvan Ionescu-Þugui

Preambul
În anul 2007, în cadrul proiectului Dobrogea  zonã de convieþuire
etnicã, au fost editate opt broºuri despre localitãþi din judeþele Tulcea ºi
Constanþa în care existã o diversitate etnicã. Managerul proiectului,
Paul T., ne-a spus cã prin acest proiect s-a dorit sprijinirea dialogului
interetnic în cadrul comunitãþilor, prin înfiinþarea unor Grupuri Locale de
Acþiune Culturalã, formate din lideri culturali de etnii diferite, care sã
contribuie la crearea conþinutului acestor broºuri. Reprezentanþii Muzeului
de Etnografie ºi Artã Popularã din Tulcea care au participat la proiect
spun cã broºurile au fost realizate integral de ei, cu informaþiile ºi
materialele pe care le aveau din cercetãri anterioare, fiindcã grupurile de
iniþiativã n-au trimis nimic. În broºura destinatã comunei Greci, aceasta
este definitã ca localitatea în care se aflã singura comunitate ruralã
compactã de italieni. La faþa locului, însã, nici un etnic italian din Greci
nu ºtie nimic despre un Grup Local de Acþiune Culturalã, iar despre
presupusa coordonatoare a unui astfel de grup (Tudoriþa C., aºa cum
apare pe spatele broºurii), ne spun cã este soþia primarului ºi bibliotecarã
ºi nu are nici o legãturã cu comunitatea italianã. Demersul proiectului
Dobrogea  zonã de convieþuire etnicã (ºi genul de formulãri ca cea
citatã mai sus) ilustreazã conceptul de groupism, definit de Rogers
Brubaker (2002) ca tendinþa de a trata grupurile etnice ca pe niºte entitãþi
substanþiale, omogene intern, care acþioneazã ca actori ce au un scop
bine definit anterior.
Sub o privire mai atentã putem observa cã dimensiunile nu sunt atât
de impresionante precum le-am putea crede, italienii nu mai sunt chiar
italieni, ci mai degrabã corcituri, dupã cum spun chiar unii dintre ei, iar
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atributul compactã este cel mai greu de evaluat datoritã dinamicii de
care am vorbit.
Dacã în momentul în care italienii au fost aduºi în zonã sã lucreze
în carierele de piatrã numãrul lor era cu mult mai mare decât acum ºi
trãiau cu toþii în barãci la poalele munþilor, peisajul s-a modificat substanþial
cu generaþiile care au urmat. Statusul ocupaþional s-a schimbat treptat,
culminând cu închiderea definitivã a minelor, care a dus ºi la dispariþia
meºteºugului pentru care erau renumiþi, dupã ce în prealabil a fost transmis
ºi românilor. Renunþãrile la cetãþenia italianã la care au fost obligaþi prin
lege, precum ºi renunþãrile voluntare la care unii au recurs pentru a lua
pãmânt, au dus la o dispersare spaþialã a comunitãþii, accentuatã ºi de
cãsãtoriile mixte, care s-au înmulþit dupã 1914, data la care apare prima
de acest gen în registrele Bisericii catolice.
Iar când categoriile se amestecã ºi se suprapun, din cauza unei
realitãþi sociale precum este cea din Greci, avem ocazia sã observãm
empiric cum etnicitatea este într-o continuã miºcare, exprimatã ºi folositã
în interacþiune, exploatatã de diferite organizaþii ºi experimentatã în
confuzia pe care o creeazã opoziþia dintre categoriile impuse de diferite
discursuri ºi viaþa de zi cu zi.
Un rãspuns la întrebarea cine sunt italienii din Greci nu poate fi
dat prin folosirea unui cadru teoretic esenþialist sau constructivist.
Realitatea încurcatã din Greci ne permite sã reprezentãm analitic
etnicitatea cu uºurinþã ca fiind o proprietate emergentã a unui loc
conjunctural sau structural particular sau în alte cuvinte ca fiind una
situaþionalã (Brubaker 2000: 28). Din multele exemple care reprezintã
etnicitatea în aceastã manierã, cel al lui A., membru implicat în organizarea
comunitãþii de italieni din Greci, este foarte sugestiv. În acest fragment de
interviu acesta îºi exprimã poziþia nefavorabilã în privinþa posibilitãþii
cumpãrãrii de pãmânt de cãtre strãini, inclusiv în ceea ce priveºte
cumpãrarea de cãtre italieni a pãmântului în þara noastrã:
 În ce þarã? În þara noastrã? [îl întreabã unul dintre noi fãrã sã înþeleagã prea
bine poziþia de cetãþean român a lui Antonio.]
 Nu, îºi bat joc de þara ta, îºi bat joc de tine!
 ªtiu, dar dumneavoastrã ce vã consideraþi, mai mult român sau mai mult
italian?
 Nu, eu sunt un român.
 Nu italian... [continuã intervievatorul]
 supus român ºi sunt ºi cetãþean italian. Dar eu vã spun, când joacã România
cu Italia eu þin cu Italia, când joacã România cu alt stat þin cu România. Nu pot
sa mã dau dupã deget domne, îmi place când bate Italia, ce vrei, eu sunt
italian.
(A., bãrbat)
Dobrogea. Identitãþi ºi crize

127

Cariera de piatrã
Când au început italienii sã lucreze aceastã piatrã, comenzile erau mult mai
mari pentru cã erau specialiºti în prelucrarea ei, au captat ºi români, adicã
sãteni de-ai noºtri.
(A., bãrbat, 50 ani)

Strâns legate de lucrul la carierele de piatrã, amintirile celor
intervievaþi nareazã istoria de trei generaþii a localitãþii. Greci reprezintã
unul dintre punctele cele mai importante de exploatare a granitului din
zonã. Sosirea imigranþilor din Italia este menþionatã cel mai frecvent ca
punct de plecare al istoriei localitãþii, o comunã ai cãrei locuitori sunt
conºtienþi de caracterul aparte al convieþuirii dintre români ºi italieni.
Aceastã diversitate are ca origine fluxul de specialiºti în prelucrarea rocilor
dure din Italia, cu precãdere italieni din regiunea Friuli, aduºi de jidanul
care avea cariera pe vremea când bunicii bunicilor de acum niºte pârliþi
cãutau o ºansã mai bunã în afara Italiei: Cum fac ºi ai noºtri acum.
Istoriile orale menþioneazã un flux constant de lucrãtori aduºi din
Italia în vederea exploatãrii miniere în carierele de piatrã, mare parte
aºezându-se pe terenul comunei Greci. Dobândind ulterior ºi preocupãri
legate de agriculturã (odatã cu dreptul de a deþine pãmânt asigurat prin
renunþarea la cetãþenia italianã), italienii concentraþi în jurul exploatãrii de
la Turcoaia s-au orientat cãtre comuna care acum se remarcã prin
convieþuirea italienilor cu sãtenii români.
Artefactele menþionate în cadrul interviurilor stau ca mãrturie pentru
felul în care lucrul la cariera de granit a modelat cultura localnicilor: de
la speranþa de viaþã redusã a celor care au lucrat cu piatra la structura
ocupaþionalã (nevestele celor care lucrau în minã nu lucrau pãmântul,
erau mai curate), menþionând legende ºi mitologii locale (biserica catolicã
poartã hramul sfintei Lucia, protectoarea celor care lucreazã în minã) ºi
meºteºugul confecþionãrii de scarpeþi (încãlþãminte specialã, din material
textil).
Mândria localã a celor intervievaþi trece graniþele cãtre locuri în care
a fost utilizat granit lucrat în Greci, cãtre proiecte la care au fost chemaþi
meºteri italieni sau români, localnici.
Metodologie
Metoda folositã în principal în aceastã cercetare a constat
administrarea unor interviuri deschise, în echipe de 2-3 intervievatori,
mai multe persoane identificate ca aparþinând comunitãþii de italieni,
o familie de origine croatã de confesiune catolicã, cu preotul catolic ºi
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cu
cu
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fostul preot ortodox, cu un pietrar de origine italianã ºi unul de origine
românã, cu un reprezentant al primãriei dar ºi cu câþiva sãtenii de origine
românã din Greci. Interviurile au exprimat spre sfârºit rugãmintea de
realizare a unei hãrþi mentale ºi a unei fotografii cu subiectul cu o
compoziþie la alegere, cu intenþia de a le analiza ulterior.
În cazul cimitirului ºi al minelor dezafectate de exploatare a resurselor
de granit am utilizat o grilã nestructuratã de observaþie, conturatã de
aºteptãrile preliminare ºi datele în curs de recoltare în cadrul interviurilor.
Registrele oficiale de stare civilã ºi recensãmânt nu au putut fi
obþinute în cadrul discuþiei cu funcþionarii de la primãrie.
Întrebãri preliminare
Introducerea în teren þine în primul rând de aºteptãrile de a gãsi o
oazã de italieni în comuna Greci. În parte orientate de înþelegerea Dobrogei
ca un tãrâm al multiculturalitãþii, întrebãrile formulate pânã la intrarea în
teren au fost fundamentate pe literatura de promovare a comunitãþii
italienilor din Greci. Contrastul cu aºteptãrile de a gãsi o aºezare ruralã,
pe strãzile cãreia sã se vorbeascã în italianã, eventual cu însemne stradale
bilingve, este unul considerabil. Am intrat ºi am ieºit din teren vorbind
limba românã fãrã probleme, chiar ºi în cadrul interviurilor.
Intrarea în teren
Am ajuns la sfârºitul slujbei de rit catolic, la biserica frecventatã de
bãtrânele italience care supravieþuiesc. Vorbeau limba românã, deºi
distanþa faþã de noi ca oameni curioºi era accentuatã ºi de vârstã. Cu
toate acestea, s-a rãspândit repede vestea cã existãm, întrebãrile de la
primele interviuri au circulat mai repede decât noi, iar discuþiile ulterioare
erau programate deja printr-un telefon de la casele vizitate cu puþin înainte.
Am abordat italienii la bisericã ºi ulterior ne-am întâlnit întâmplãtor cu
unii dintre bãrbaþi în cârciuma în care ne-am aºezat pentru a fi remarcaþi
ºi a remarca la rândul nostru. Am stabilit o legãturã ºi cu unii dintre
informatorii cheie, lucru de care aveam sã beneficiem mai târziu.
Aceastã intrare, totuºi, a pus întreaga incursiune în teren sub semnul
etnicitãþii, trezind câteva stereotipuri în cazul unora dintre subiecþi,
supralicitarea particularitãþilor în cazul altora, ambele distorsiuni care ºi-au
lãsat amprenta asupra datelor prezentate în aceastã lucrare.
Am intrat în teren prin discuþii purtate cu oricine ºi cu orice pretext.
Îndreptându-ne spre localitate, ne-am aºezat lângã un personaj, curios
de motivul pentru care ne interesau italienii. Fãrã sã distingã prea clar
intenþia vizitei noastre, convins de virtuþile ecologiei ca ºtiinþã, ne-a lãudat
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tot drumul o localitate la care nu ne-am referit decât cu numele oficial:
Greci. Aºa cum reiese ºi din paragraful anterior, profilul localitãþii este
accentuat marcat de amprenta minoritãþii italiene. Încercãm totuºi sã
susþinem ideea cã aceastã pondere în rândul atributelor definitorii pentru
comunã este rezultatul unor eforturi întreprinse în plan simbolic. Motivaþia
pentru care acest numãr mic pe care îl însumeazã descendenþii imigranþilor
italieni întreprind respectivele forme de activism este una care þine de
afirmarea propriei identitãþi. Ceea ce considerãm totuºi cã trebuie punctat
este o anumitã strategie de alegere a mijloacelor ºi momentelor de
comunicare, în negocierea dintre un grup etnic minoritar dornic sã-ºi
afirme identitatea ºi majoritatea care îºi asumã diversitatea pânã la
nivel administrativ.
Asimilare
Unul dintre cele mai bune concepte pentru a descrie impresia iniþialã
este cel de asimilare. Asupra acestuia trebuie sã insistãm, cu intenþia de
a-l distinge de conotaþiile negative sau voluntare care i-ar putea fi asociate.
Ceea ce am constatat încã din primele zile pe teren este un efect al unui
proces complex de integrare a descendenþilor imigranþilor italieni în
localitate. Deºi îºi pãstreazã identitatea la nivel de grup (referinþele la
comunitatea de italieni sunt frecvente, adesea stereotipale, urmate de
confuzii în trecerea de la general la particular, la propriul caz), fiecare
italian mãrturiseºte o istorie personalã modelatã de atingerea unui statut
social ºi economic asemãnãtor (renunþarea la cetãþenie în vederea
drepturilor de proprietate imobiliarã), neagã conflictele anterioare, vorbeºte
mai bine româna decât italiana noastrã care e un dialect. De asemenea,
la un moment dat, cãsãtoriile mixte au devenit ceva normal, astfel încât
o parte din italiencele intervievate sunt de fapt românce care s-au mãritat
cu italieni. Au adoptat nume de italience, chiar dacã porecle, sunt membre
în organizaþiile etnice, au învãþat cuvinte în italianã, reþete culinare ºi
sunt catolice, adicã italience. Comunitatea studiatã se remarcã printr-o
împletire a planului religios cu cel etnic, a individualitãþii cu identitatea
comunitarã, împletire ce tinde cãtre confuzie.
La nivel lingvistic, aculturaþia este resimþitã de italienii care vorbesc
în dialect. Italiana care a rãmas este descrisã ca arhaicã, s-au preluat
neologisme din limba românã ºi s-au transformat în cuvinte italieneºti: ªi
aºa vorbim noi italianã, cei de la Greci. (O., femeie). Dintre influenþe, cel
mai adesea au fost menþionate cursurile de la ºcoalã ºi cãsãtoriile mixte,
care au urmat unei perioade de segregare voluntarã pe care nimeni nu
a apucat sã o trãiascã.
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 Italiana mai ºtie?
 Cred cã ºtie. El a fãcut ºcoala italianã. Eu n-am fãcut ºcoala italianã, eu am
fãcut la românã. Eu n-am fãcut italiana.
 ªi n-aþi fãcut italiana?
 Ba da, vorbesc, pentru cã am crescut între italieni, am pãrinþi italieni. Dar la
ºcoalã nu m-a primit la ºcoala italianã, pentru cã pãrinþii mei erau romanizaþi.
Au cerut cum se spune dispatrio. Adicã au cerut, au renunþat la cetãþenia
italianã ºi au luat cetãþenie românã. Nu aveau dreptul sã facã case, sã cumpere
pãmânt, nu aveau dreptul la nimic. Aºa, dacã a renunþat la cetãþenie italianã,
a avut dreptul sã-ºi facã casã, sã cumpere pãmânt.
 A fost mai bine aºa?
 Pentru pãrinþii noºtri cred.
 Si pentru dumneavoastrã?
 Si pentru noi, ca am crescut aºa.
(A., femeie, 83 ani)

Este interesant faptul cã limba italianã este folositã o datã pe lunã,
în cadrul bisericii. Adãugând la identificarea minoritãþii etnice cu statutul
de membru al congregaþiei catolice, preotul român de rit catolic þine slujba
în limba italianã, pe care o vorbeºte mai bine decât noi, a stat în Italia,
pãrintele. (A., bãrbat).
Aflaþi pe teren, vizitând unicul cimitir din localitate, am putut observa
o evoluþie în timp a relaþiilor dintre diferitele etnii, relaþii care au depãºit
la un moment dat preceptele religioase ale schismei dintre ortodoxie ºi
catolicism. Limba italianã este o regulã pentru monumentele mai vechi,
imigranþii sau descendenþii acestora fiind înhumaþi spre marginea
cimitirului. Cu timpul, cruci mai recente, monumente cu date mai noi,
apar gravate în limba românã, chiar dacã numele celor decedaþi sugereazã
apartenenþa la etnia italianã. Delimitãrile dintre zonele rezervate pentru
români ºi pentru italieni sunt de asemenea încãlcate cu monumente
funerare relativ recente.
Cei care vor rãmâne aici, care vor dispãrea în etate prin naturã cred eu cã
nu se vor mai întoarce. de ce? pentru cã ºi-au creat locuri de muncã, ºi-au
creat case, iar aici nemaiavând pe nimeni, rude, nu ºtiu ce, cred cã va dispãrea.
Ei au þinut morþiº la întâlnirile astea ale lor fiind minoritari. Au þinut unul cu altul.
În momentul în care au început cãsãtoriile au format un tot, comunitar aºa.
Dar daca ei dispar ºi sunt acum ºi au copii italieni care sunt italieni, chiar din
cãsãtoriile astea mixte, ei nu mai pe cineva în comunã ca sã continue
comunitatea, deci ei trebuie sã plece undeva ca sã-ºi câºtige existenþa. Mai
vine o datã pentru a vizita morminte, aici la ce sã mai lucreze?
(A., bãrbat, 50 ani)
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Gesturi simbolice ale administraþiei
Rãtãcind pe drumul înapoi spre gazdã, dupã o zi-douã de interviuri
cu bãtrâni italieni, am trecut pe Strada Italienilor. Prima impresie a fost
de mirare, nu cred cã ne puteam aºtepta ca o comunã sã aibã nume de
strãzi ºi abia în a doua instanþã am fãcut legãtura cu tema vizitei. Am
întrebat, am cerut câteva lãmuriri, am ajuns la primãrie, faþã în faþã cu cel
însãrcinat cu numirea strãzilor.
 În zona unde e Strada Italienilor, acolo au fost primii italieni stabiliþi în comunã.
Deci v-am spus mai înainte cã ei s-au stabilit prima datã în jurul punctului de
lucru, acolo. ªi au fãcut strãzi. Deci strada aia, tot la fel este mai aproape de
carierele de piatrã, momentan acolo s-au stabilit primii italieni ºi sunt ºi acuma
case.
 Am vãzut niºte case mai vechi
 Mai vechi, fãcute din ciamur. Din chirpicã. Sunt case mai vechi ºi atunci se
fãceau dupã potenþial, dupã putere.
 Existã ºi alte zone denumite dupã un specific etnic?
-Nu.
(A., bãrbat, 50 ani)

Nu existã ºi alte strãzi care sã poarte un nume inspirat de
convieþuirea, istoria sau prezenþa italienilor. Strada Italienilor este o
excepþie, deºi interacþiunea dintre români ºi italieni a depãºit deja trei
generaþii. Inspiraþie pentru strãzi care nu ar avea un alt specific pare sã
existe, aºa cum o sugereazã acelaºi personaj în cadrul aceluiaºi interviu:
Strada Blajinilor poartã numele ãsta pentru ca e un magazin fãcut de un italian:
Blaggio. ªi s-a ocupat de prãvãlie din 1913, mai încoace, mai încolo. ªi toatã
lumea ºtia cã magazinul de la blajin este acolo.  Mãi, te duci la blajin ºi
gãseºti cutare produs.
(A., bãrbat, 50 ani)

Prezenþa italienilor în comunã pare sã alunece foarte uºor într-un
status quo, odatã cu trecere generaþiilor, copilãria petrecutã împreunã ºi
cãsãtoriile mixte. În vreme ce grupului i se recunoaºte o istorie separatã,
la nivel individual, etnicii italieni sunt în cel mai bun caz membri ai
comunitãþii, parte a comunei, simpli locuitori (sãteni de-ai noºtri). La
nivelul macro, reprezentat de comunã ca întreg, Greci este alcãtuitã din
sãteni a cãror origine etnicã este afirmatã doar în particular (adesea prin
raportare la vecinul roman, sau la italienii care au mai rãmas, uneori la
corcituri). Cel din urmã citat trimite însã la mai multe întrebãri, care þin
de aculturaþie, de românizare, de spiritul antreprenorial.
Denumirea strãzilor este una dintre mãsurile prin care administraþia
investeºte etnicii italieni cu legitimitate ºi le confirmã atât statutul cât ºi
132

Bogdan Iancu

unicitatea. În absenþa unor sãrbãtori cu specific etnic diferit, altele decât
cele religioase, care confundã etnia cu orientarea catolicã, strãzile,
legendele ºi, cum vom nota ulterior, monumentul din centrul comunei,
reprezintã forme prin care italienii existã în universul simbolic al comunei
Greci.
Instituþii laice
În acest fragment vom prezenta multitudinea de instituþii etnice
înfiinþate de membri ai comunitãþii italiene din Greci. Existenþa mai multor
organisme de acest tip ºi faptul cã fiecare etnic italian se raporteazã la
acestea într-un mod propriu, diferit de al celorlalþi, aratã cã grupul etnic
de faþã nu trebuie vãzut prin binoclul groupism-ului, aºa cum îl defineºte
Brubaker (2002) ºi tratat ca o entitate compactã, ci trebuie înþeles ca
fiind un proces dinamic.
Locuitorii de origine italianã din comuna Greci au înfiinþat mai multe
ONG-uri identitare dupã 1990, în funcþie de prietenii/tabere ºi nevoi. Prima
organizaþie, Comunitatea Italianã Friulana Greci, a fost înfiinþatã în 1990
 1992 de R. B. ºi de C. O. În aceeaºi perioadã, C. O. a luat legãtura
cu organizaþia internaþionalã EFASCE (Ente Friulano Assistenza Sociale
Culturale Emigrante), care se ocupã de italienii din zona Friulia care au
emigrat.
EFASCE a înfiinþat un comitet regional în România, condus la început
de C. O. Ea spune cã ONG-ul din Greci s-a alipit la EFASCE ºi cã,
astfel, ea a condus comunitatea timp de opt ani, cât a existat acel
comitet. Altã variantã este susþinutã de G. S., unul din puþinii locuitori din
Greci care ºi-a recãpãtat cetãþenia italianã dupã revoluþie ºi care este
vicepreºedinte al organizaþiei Comunitatea Italianã Friulana Greci de când
a fost înfiinþatã. El spune cã acest ONG a rãmas independent de comitetul
EFASCE ºi cã nu a fost condus de C.O. În orice caz, ca urmare a
colaborãrii cu EFASCE, în Greci au venit câþiva italieni cu ajutoare ºi o
serie de oficialitãþi, cum ar fi ambasadorul Italiei în România, au vizitat
comunitatea. În aceeaºi perioadã, organizaþiile au avut acces la resursele
locale prin prisma faptului cã C. O. a fost consilier local (din partea
partidului România Mare). Altã activitate întreprinsã de cele 2 asociaþii, în
perioada 1992-2000, a fost un curs gratuit de italianã pentru copii, þinut
tot de C. O.
Din anul 2000, la conducerea Asociaþiei Friulana a venit O. M.
Referitor la acest lucru, C. O. spune cã alegerile nu au fost anunþate ºi
cã a fost înlãturatã pe ascuns, iar G. S. spune cã ea a început sã
jigneascã lumea, a vrut sã acapareze, e o paranoicã, motiv pentru care
a decis sã o dea afarã. Dupã ce a devenit preºedinte al organizaþiei, O.
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M. a înfiinþat grupul de dans Allegria, format din copii de origine italianã
ºi românã: cu ei am mers pânã la Sighiºoara, pânã la televiziune, au
participat la toate acþiunile care s-au organizat la nivel de judeþ. Otilia i-a
învãþat câteva dansuri specifice din zona de unde veniserã italienii, pe
care le vãzuse pe o casetã video primitã de la cineva din Italia. Costumele
le-a fãcut tot ea, dupã modelul vãzut pe casetã, care corespundea întru
totul amintirilor mele, pentru cã ºi eu am purtat acelaºi costum tirolez,
mama mã îmbrãca aºa când eram copil.
Al treilea ONG înfiinþat de etnicii italieni din Greci se numeºte
Asociaþia Italianã Santa Lucia, apãrutã in 2007, al cãrei preºedinte este
preotul catolic din comunã, V. P., iar vicepreºedinte, G. S. Otilia spune cã
asociaþia a fost înfiinþatã pentru a strânge fonduri pentru proiectul preotului,
care vrea sã construiascã la bisericã o salã pentru întâlnirile comunitãþii
ºi pentru cursuri de italianã cu copiii. Se aºteaptã sã strângã banii din
donaþii, sponsorizãri, virãri de 1% sau 2% din impozit.
La nivel naþional, mass-media prezintã minoritãþile etnice din România
în acelaºi mod caracterizat de grupism, ca pe niºte entitãþi compacte. În
realitate, bineînþeles cã ºi la acest nivel existã instituþii etnice diferite (ca
ºi în cazul comunei Greci) care îºi disputã resursele. Dacã CIR-ul a fost
prima organizaþie înfiinþatã, cea mai mare, cea mai reprezentativã, cu
posibilitate de informare permanentã ºi au putut sã tragã foloase, dupã
cum afirmã actuala preºedintã a asociaþie din Greci, înfiinþarea
comunitãþilor locale a pus problema împãrþirii resurselor:
ªi-atunci au apãrut disensiuni ºi au zis de ce sã aderãm noi la CIR, mai bine
sã ne adunãm mai multe comunitãþi ºi sã contracarãm CIR-ul. ªi-aºa se face
cã o serie de vreo 18-19 comunitãþi ne-am adunat pe la Ploieºti ºi-am fãcut o
altã asociaþie care sã concureze cu CIR-ul, se chema Liga Minoritãþilor Italiene
din România. La ultima campanie electoralã ajunseserã de fapt într-un punct
comun cele douã ºi chiar stabiliserã cã dupã alegeri fondurile se vor împãrþi.
Numai cã am avut surpriza sã ne trezim în ultima campanie electoralã cã a
rãbufnit RO.AS.IT.-ul cu Grosaru, care nu avea nimic comun cu comunitatea
italianã, pentru cã el, de fapt, este român. Nevastã-sa, prin nu ºtiu a câta spiþã
provine dintr-o familie de italieni. El este avocat de meserie: a ºtiut paºii care
trebuie urmãriþi, a fãcut organizaþie ºi, cum se practicã la noi, probabil cã a
subvenþionat, pentru cã sunt sigurã cã nu l-au votat italienii-italieni, ci l-au votat
simpatizanþii, cã aºa se poartã. ªi aºa se face cã el a câºtigat ultimele alegeri
ºi ne-am trezit cu un deputat român în fruntea minoritãþii italiene.
(O. M., femeie)

Etnicitatea este, aºadar, disputatã (de indivizi ºi grupuri formate
sub umbrela numitã minoritatea italianã din România) din considerente
politice ºi, implicit, materiale. Afirmarea identitãþii (o identitate situaþionalã)
prin organizarea în ONG-uri dupã 1990 are la bazã posibilitatea obþinerii
de resurse (fonduri) din partea statului.
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Biserica
În prezent, în comunã mai sunt doar câteva zeci de italieni,
majoritatea de vârsta a treia, care se reunesc aproape în exclusivitate
doar în context religios. De altfel, intrarea în comunitatea de italieni s-a
fãcut tot prin intermediul bisericii, de unde am aflat ºi cele mai multe
informaþii:
Cei care au plecat, au rupt legãtura cu tradiþia. Cei care au rãmas, încã mai
pãstrãm anumite chestiuni. Fie prin bisericã, pentru cã aparþinem aceleiaºi
etnii, iar la bisericã, vrem. nu vrem, trebuie sã mergem ºi acolo ne întâlnim cu
toþii.

Deºi dupã revoluþie au experimentat mai multe forme de organizare
laicã, în asociaþii, în prezent distincþia dintre comunitate ºi parohie,
pentru a prelua exprimarea preotului catolic, tinde sã se estompeze,
parohia încercând ºi începând sã absoarbã sau sã reconfigureze ºi în
acelaºi timp sã reuneascã o comunitate cu legãturi slãbite.
Se impun aici mai multe precizãri: pe de o parte, ºi Biserica (catolicã)
a fost pe punctul de a dispãrea din comunã acum câþiva ani, preotul
actual fiind cel responsabil pentru perpetuarea existentei acestei instituþii:
S-a fãcut o mare greºealã acum câþiva ani de zile, acum 5 ani de zile. În urma
unui sondaj fãcut în toate parohiile. ªi aici având mai multe înmormântãri decât
botezuri, ba chiar cu ani fãrã nici un botez, în schimb cu înmormântãri, sã se
declare aceastã parohie moarta sau în curs de dispariþie. ªi automat, obþinând
acest statut dispãrea preotul, nu se mai putea menþine un preot aici. ªi pânã
când pleca ultimul dintre cei vii urma sã vinã un preot de la Brãila sau de la
Tulcea, cum a fost pe vremuri, pânã în 1876.
(V. P., bãrbat)

Deºi român, dupã spusele multora pãrintele este cel care a reînviat
comunitatea, cu doi ani în urmã, în momentul în care a ales sã vinã în
comunã ºi sã rãmânã aici ca preot:
M-am declarat total împotriva ideii de desfiinþare a parohiei. ªi, pentru cã am
fãcut presiuni, mi s-a acceptat mai mult în ideea sã mã conving eu cã parohia
aceasta este ºi nu este, adicã a intrat în declin. ªi când am venit aici am
schimbat lucrurile. Am zis nu am botezuri prea multe, dar am activitate.

De altfel, toþi cei cu care am vorbit ne-au sugerat sã ne adresãm
pãrintelui pentru a obþine mai multe informaþii, deºi acesta se aflã de
foarte puþin timp în comunã. Este practic referinþa cea mai prezentã în
discursurile intervievaþilor, de obicei însoþitã de aprecieri pozitive, ceea
ce indicã un rol central în sânul comunitãþii:
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Vã spun, a reînviat comunitatea, a reînviat comunitatea, a fãcut ºcoala în limba
italianã, limba englezã, limba italianã, o groazã de copii se duc, români, italieni,
pentru cã nu a fãcut deosebirea. Toatã lumea, toþi copiii se duc acolo (...).
(A., bãrbat)

Am amintit de distincþia dintre comunitate ºi parohie ºi de modul în
care cele douã interacþioneazã în prezent. Interferenþa religiosului în laic
este mai mult decât vizibilã, dacã privim preotul ca pe principalul actor al
comunitãþii, cât ºi ca principala sursã de schimbare. Pe de o parte, acesta
a reuºit sã adune membrii comunitãþii la fiecare sãrbãtoare. În fiecare
marþi (când se celebreazã Sfântul Anton) precum ºi în fiecare duminicã,
descendenþii italienilor pietrari se reunesc la Bisericã. Pe de altã parte,
a încercat sã facã în spaþiul aferent bisericii ºi un loc de întâlnire pentru
cei din parohie în care sã poatã discuta ºi probleme care þin de sfera
laicã ºi sã readucã la viaþã ºcoala italianã, ceea ce a reuºit sã facã într-o
anumitã mãsurã:
Sala va servi ºi pentru comunitate, pentru adunãrile periodice, ºi pentru ºcoalã,
pentru copii ºi am de gând sa organizez pe diverse categorii ºi de vârsta dar
ºi de ... orientãri. Orientãri în sensul de hobby. Adicã din când în când întâlniri
între ei. Adicã sã spunem tot activitãþi de divertisment dar ºi de informare
culturalã, cã sunt ºi intelectuali între ei.

Mai mult decât atât, preotul încearcã sã reconfigureze comunitatea.
A pus deja bazele unei asociaþii care urmeazã sã cuprindã toþi italienii din
comunã ºi care sã se afle deasupra celorlalte asociaþii ale lor. Preoþii
anteriori i se plânseserã cã nu reuºesc sã ajungã la un consens pe
partea laicã, trebuind sã se consulte cu liderii asociaþiilor italienilor înainte
de a întreprinde o acþiune legatã de comunitate:
( ) soluþie de mijloc, creând aceastã asociaþie culturalã ºi sã încerc sã asociez
eu aceasta asociaþie la cealaltã ligã, aceea a italienilor din România, ºi cealaltã
sã se stingã de la sine.

Prin acþiunile sale urmãreºte sã strângã legãturile dintre ultimii
descendenþi ai italienilor din Greci ºi sã asigure ºi o vizibilitate mai mare
a comunitãþii de italieni atât la nivel local cât ºi la nivel naþional, prin
diverse iniþiative.
Ceea ce este interesant în cazul comunei Greci ºi al modului în
care etnia se structureazã în interacþiunea cu Biserica este faptul cã
aceasta din urmã nu adunã în jurul ei numai membrii comunitãþii de
italieni. Datoritã cãsãtoriilor mixte, ºi nu numai, la slujbele importante vin
ºi destul de mulþi ortodocºi, la fel cum destul de mulþi catolici se duc ºi
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la biserica ortodoxã. În plus, activitãþile pe care preotul le organizeazã în
jurul bisericii reunesc ºi ele un numãr foarte important de români care nu
au nici un fel de rude italiene.
Cu toate acestea, religia rãmâne poate principalul factor care îi
diferenþiazã pe italieni de restul locuitorilor comunei. Din discuþiile avute
cu preotul ºi cu membrii comunitãþii, am aflat de români catolici, dar nu
ºi de italieni ortodocºi.
Faptul cã instituþia bisericii este reprezentativã pentru acþiunea
colectivã, fie ea secularã sau religioasã (Sanders 2002: 344), iar legãturile
religioase pot fi de multe ori cele care faciliteazã pãstrarea unor categorii
etnice, putem vedea ºi în modul în care Biserica reuºeºte sã contribuie
la pãstrarea, reproducerea sau reconfigurarea unor tradiþii.
Antreprenori culturali
În opoziþie cu aceastã realitate fluidã ºi ambiguã a identitãþii existã
o serie de antreprenori culturali, precum Biserica Catolicã ºi organizaþiile
pentru italienii din Greci dar ºi din România, instituþii culturale ºi ºtiinþifice
de stat, care susþin categoriile etnice oficiale. Preotul catolic din comunã
se preocupã de întãrirea categoriilor prin diferite proiecte (cursuri în limba
italianã, spaþii de socializare pentru membrii comunitãþii), cu sprijinul
financiar cerut oamenilor de afaceri din comunitate. De altfel, este
recunoscut în rândul membrilor rolul sãu în refacerea comunitãþii. Institutul
de Cercetãri Etnografice ºi Folclor, Muzeul de Etnografie din Tulcea sau
Muzeul de Arheologie din Tulcea, sunt doar câteva din instituþiile regionale
care au propus prin proiectele ºi cãrþile lor o identitate etnicã în varianta
hard a termenului. Etniile din Dobrogea, inclusiv cea italianã, sunt descrise
prin prisma unor identitãþi fixe, unice ºi prin urmare diferenþiate clar prin
graniþe bine conturate. Iar corul de copii al organizaþiei de italieni din
Greci este compus în mare mãsurã din copii români îmbrãcaþi în costume
tiroleze pe care cel mai probabil nici mãcar strãmoºii italienilor din România
nu le-au purtat vreodatã.
Instituþii
Înþelegerea pe care o bunã parte din cei din comunitatea italianã o
au despre ei înºiºi este rezultatul fluiditãþii ºi ambiguitãþii pe care fisurile
lingvistice, maritale, religioase ºi spaþiale o impun. Persoanele mai tinere,
cu care a fost în general imposibil sã vorbim, din cauza migraþiei
generalizate, reprezentau în multe cazuri a doua sau a treia generaþie în
care aveau loc cãsãtorii mixte.
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 Corcituri, nu mai sunt italieni curaþi, nu þi-am spus? S-a cãsãtorit românii cu
italianca, aºa, doar ºtii tu Mihai cã vine, ºi se pierde, se pierde... [spuse femeia
referindu-se la niºte rude care îi erau ºi vecini ºi cãutând înþelegere la un
localnic sosit cu noi]
 Ce se pierde? [întrebã unul din noi]
 Cum sã zic [o scurtã pauzã], ce se pierde, uite aºa, nu mai sunt italieni curaþi,
cum credeþi dumneavoastrã. Noi care am fost mai bãtrâni aºa, da!, noi italieni
ne-am nãscut, italieni...cu Bibli [numele soþului decedat], nu ºtii tu pe soþul, pe
toate, da...da copiii noºtri... [referindu-se la cei trei bãieþi ai sãi, toþi cãsãtoriþi
cu românce]
Câteva minute mai târziu, întrebatã mai degrabã pe nimerite dacã se considerã
româncã sau italiancã pentru a avea câteva informaþii pentru o harta mentalã:
 Adevãratul nume aºa italieneºte, dar mai îmi zice Margareta, eu spun numele
din buletin
 Vã trec italiancã sau româncã?
 Româncã pentru cã nu sunt italiancã, s-a dus italianu [spune ea râzând].
Sunt mai mult româncã.
(M., femeie)

Pentru aceastã femeie de aproximativ 70 de ani, nãscutã în România
din pãrinþi italieni paºaportari, italieni fãrã cetãþenie românã, veniþi în
Dobrogea sã lucreze granitul, care a învãþat într-o ºcoalã italianã dar cu
predare ºi în limba românã, care are vecini, cunoºtinþe ºi rude pe care
îi identificã drept români sau italieni, care primeºte vizita preotului catolic
o datã pe lunã pentru cã nu se poate deplasa dar prãznuieºte ºi sãrbãtorile
ortodoxe (...Sfântul Ilie trebuie sã-l þiu ºi râde ca sã ne plouã),
apartenenþa la o etnie se prezintã ca fiind atât situaþionalã cât ºi dificil de
fãcut.
Cunoaºterea ºi folosirea limbii române încã de pe bãncile ªcolii
Italiene pentru cei mai în vârstã sau studierea limbii române din ºcoalã
ca limbã maternã pentru cei mai tineri a produs ambiguitãþi în înþelegerea
propriei etnicitãþi. Învãþarea limbii italiene ca mijloc de ascensiune socialã
ºi convertirea la catolicism în rândul sãtenilor au reprezentat de asemenea
variabile în înþelegerea a ceea ce înseamnã sã fii italian în Greci. Pentru
cei mai mulþi din cei cu care am vorbit, a fi italian în Greci înseamnã sã
fii corciturã, nici cal, nici mãgar, o stare conceputã ca rezultat al
diferitelor instituþii aflate în competiþie. Dacã instituþiile formeazã la nivel
cultural-cognitiv, natura realitãþii sociale ºi cadrele prin care se produce
semnificaþia (Scott 2004: 79), existenþa acestora în competiþie creeazã
fluctuaþii contextuale în modul în care se definesc italienii din Greci, cel
puþin în cazul celor în vârstã.
Un proces de asimilaþie, în sensul în care a avut loc o abandonare
a obiceiurilor ºi practicilor originale ºi o adaptare la comportamentul ºi
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valorile majoritãþii se accentueazã în perioada comunistã ca urmare a
reaºezãrii diferenþelor faþã de celãlalt mai degrabã în clase sociale, mai
direct prin mãsura de a retrage cetãþenia italianã dar ºi ca urmare a
exogamiei. Carnavalul catolic, jocurile, mâncãrurile, balurile ºi întâlnirile,
sentimentul cã aparþin unui grup, toate dispar în câþiva ani dupã instaurarea
comunismului. Retragerea cetãþeniei italiene a condus la eliminarea unuia
din elementele fundamentale în exprimarea etniei italiene, invocat frecvent
din punct de vedere simbolic în discuþiile avute cu ei, ªcoala Italianã.
Mãsurã naþionalistã a statului italian din perioada Mussolini, prin orele în
limba italianã desfãºurate aici, chiar dacã în paralel cu alte cursuri în
limba românã ºi prin înregimentarea ca piccola italiana sau giovane italiano
în taberele de varã din Italia, ªcoala Italianã reprezintã un reper simbolic
în exprimarea etniei italiene în anumite situaþii particulare, mai ales în
cazul locuitorilor mai în vârstã.
Mai mult, aceste cãlãtorii din copilãrie sau cãlãtoriile individuale,
care pentru unii încep de prin anii 70, reprezintã un alt factor care poate
influenþa sentimentul de apartenenþã la grupul italienilor:
 Ce sã spun, eu (nu) sunt venitã din Italia, eu sunt nãscutã aici, dumneavoastrã
ce sã spun, eu în Italia n-am fost, nu cunosc. N-am fost în Italia [neinteligibil]
de micã. Sunt nãscutã româncã, româncã mor. Aici sunt înmormântaþi pãrinþii,
bunicii, soþ, frate..
(M., femeie)

Deºi se raporteazã constant la comunitatea de italieni când este
întrebatã despre aceasta (nu mai strigã dupã noi broaºtele), faptul cã
a urmat ºcoala în limba românã ºi faptul cã nu a fost în Italia sunt
interpretate ca explicaþii ale apartenenþei la etnia românã în acest context.
Faptul cã în realitatea socialã complexã din Greci chiar ºi o construcþie
bazatã pe aceste repere poate fi fragilã raportatã la o experienþã personalã,
contradictorie din punct de vedere simbolic, poate sã reiasã din discuþia
cu M., fost elev al ªcolii Italiene, acum având aproximativ 80 de ani ºi
care a vizitat Italia în una din taberele din perioada Mussolini:
 Dar dumneavoastrã ce sunteþi, italian sau român?
 Italian, ha, ce sa dau denumire ca-s turc sau albanez, italian domnule, nãscut
tatã italian, eu italian, ce sa spun, ca sunt român?
 Vã întreb, nu ºtiu.
 Ei bine, român...
(M., bãrbat)

Urmãtoarea situaþie indicã o încercare de reconfigurare a comunitãþii.
Pentru Victor ºi Mircea, fraþi în jur de 40 de ani, care îºi amintesc cã
bunicul lor mai vorbea italianã în dialect ºi au învãþat limba italiana la
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muncã în Italia, vechile repere etnice invocate de bãtrâni nu mai existã.
Deºi amândoi au vizitat în vacanþã satul înaintaºilor din Italia, de la al
cãrui nume le provine ºi numele de familie, Victor ne mãrturiseºte foarte
clar cã a fãcut-o din curiozitate ºi fãrã sã se implice emoþional:
În schimb au rãmas relaþii cum sunt ºi cu voi (referindu-se la cei doi
intervievatori), deci nu e nici o, nu trezeºte nimic în mine, nu, deci ce sã vã
spun (?), n-am nici o... eu mã simt (întrerupt). (Victor, M)

Deºi se declarã ca fiind români (Victor poate chiar cu mai multã
fermitate), membri ai comunitãþii catolice (asimilatã cu comunitatea de
italieni), Victor ºi Mircea fac parte din cei care susþin financiar proiectele
propuse de preotul catolic. Astfel, biserica este principalul factor în
producerea coeziunii, în condiþiile în care instituþii precum limba sau
practica endogamicã au dispãrut, ceea ce a dus la o slãbire treptatã, dar
în acelaºi timp constantã a legãturilor dintre urmaºii italienilor din Greci.
Comunitatea etnicã
Dupã cum am vãzut, existenþa unei comunitãþi etnice se afirmã
prin crearea unor ONG-uri identitare. Obiectul de activitate cel mai des
declarat al respectivelor organizaþii sunt acþiunile cultural-educative
(ansamblu de dansuri, lecþii de italianã), care pun în scenã o etnicitate
învãþatã din mass-media (dansuri tradiþionale învãþate de pe casete video
primite din Italia). Cu privire la anul înfiinþãrii primei organizaþii,
Comunitatea Italianã Friulanã Greci, existã pãreri împãrþite: unii spun cã
s-a întâmplat în 1990, alþii spun 1991 ºi alþii 1992, însã mulþi dintre cei
cu care am vorbit îºi încep cuvântarea astfel: comunitatea s-a înfiinþat
în.... Termenul comunitate a intrat în limbajul curent al etnicilor italieni
din Greci dupã revoluþie, când au început sã se organizeze în asociaþii
etnice. Astfel, pentru ei sensurile cuvintelor organizaþie ºi comunitate
se apropie foarte mult, pânã la a se confunda. Sã aparþii comunitãþii de
italieni înseamnã sã faci parte din unul din cele 3 ONG-uri ºi nimic mai
mult. Relaþiile dintre membri s-au construit cu mult înainte de apariþia
termenului comunitate, astfel cã, la nivelul discursului, ele sunt plasate în
alte contexte  când vorbesc despre comunitate, italienii din Greci se
referã la un cadru formal.
Istoricul conflictual pare sã se fi pierdut odatã cu personajele care
sã îºi mai aducã aminte. O parte dintre interviuri au încercat sã mizeze
pe una dintre aluziile celor mai bãtrâni, care povesteau o perioadã în
care diferenþele erau mai mult decât afirmãri ale unicitãþii, erau ºi motiv
de marginalizare.
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Obiceiuri erau multe, cã eram mulþi. Acum suntem puþini, tineretul e plecat.
(Lucia, F)
 Bãrbaþi bãtrâni nu mai sunt?
 Pãi nu mai sunt. 2. Pãi dacã au murit toþi?
(A., femeie, 83 ani)
 Mai uniþi suntem acuma cu românii, Italienii. Mai demult, între tineret mai era
o micã discuþie, aºa. Dar acuma nu se diferã cã eºti italian, cã eºti român.
Mai fãceau câte un mic scandal, mai fãceau. Pe urmã se împãcau.
 ªi cum s-au rezolvat, deodatã n-au mai apãrut scandaluri?
 Pãi dacã nu mai e cine? Femeile? Suntem foarte bine cu românii, nu mai
strigã dupã noi broaºtelor, nimic.
(A., femeie, 83 ani)

Dacã dinspre administraþia comunei, înþeleasã ca reprezentant ales
al majoritãþii, rolul italienilor în comunitate este confirmat în cadrul
proiectului de denumire a strãzilor, comunitatea minoritarã, descendentã
a imigranþilor lucrãtori la carierã, se remarcã la rândul sãu în centrul
comunei:
Degeaba n-au plecat toþi. Nu pot sã spun de ce, pãrinþii mei nu au avut paºaport.
Pentru cã s-a fãcut român bunicul. Ca sã poatã sã ia pãmânt. Aºa cã tatãl meu
a fãcut armata în România. Am un unchi care a luptat, a murit la Mãrãºeºti. E
ºi pe monument, dar i-au zis Grigoleto Giovanni. Dar el era Giuseppe, în 1916
atunci.
(L., femeie)

Eroii rãzboaielor din Greci sunt menþionaþi în mod nediscriminatoriu,
fãrã vreo preferinþã mãcar pentru ordinea alfabeticã. Nu am putut gãsi
mai multe informaþii printre rãspunsurile la întrebãri.
Tot în centrul comunei, lângã monument, o lalea sculptatã din granitul
minelor din apropiere este donatã de unul dintre lucrãtorii italieni, decedat.
Locuinþa acestuia, propusã pentru statutul de casã memorialã, tinde sã
fie inclusã în circuitul turistic. Este unul dintre gesturile pe care italienii
l-au fãcut pentru comunitate, care nu este pus sub semnul îndoielii. O
afirmare în plan simbolic, centralã:
Etnia italianã a donat pentru biserica ortodoxã niºte cioplituri, niºte stâlpi. La
fel ºi monumental ãsta din centrul comunei noastre este sculptat, construit de
cãtre un italian. El l-a sculptat ºi l-a fãcut, este ceva lãsat pentru comunã.
(A., bãrbat, 50 ani)

În cotidian, etnia se pierde împreunã cu identitatea persoanei. Adesea
rãspunsurile fãceau apel la termenul corciturã pe care bãtrânii locului
ºi-l asumau zâmbind, printre confuzia între noi catolicii ºi români: o
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axã de diferenþiere în care intrã mai mult de un criteriu, etnia fiind în
general ceva de care nimeni nu e sigur, un atribut care variazã în funcþie
de raportare. Se afirmã ocazional, atunci când obiceiurile diferã, în zile
de sãrbãtoare:
 Acuma ne-am unit cu românii, suntem mai mulþi români, se face nunta ca la
români [cu dar]. S-au lãsat tradiþiile. Adicã ºtiþi cum? Facem ºi puþin din ãla ºi
puþin din ãla. Amestecat.
 La Paºte cum e?
 Dacã avem Paºtele înainte, þinem Paºtele catolic. Când este împreunã, facem
împreunã. Dar sãrbãtorim pe amândouã, ºtiþi toþi au în casã români. Sãrbãtorim
aºa tradiþiile care se fac, fiecare face ouã înroºite, cozonac... când e Paºtele
nostru ne întâlnim, care au copii vin cu copii, se duc cu finii cu naºii, la pãrinþi:
te duci la pãrinþi cã e Paºte. La ortodocºi nu mai face asta, cã le-am fãcut deja
la noi.
 ªi ce faceþi? Cum simþiþi cã e sãrbãtoare?
 Nu muncim. Douã bãtãi stricã, dar douã sãrbãtori nu.
(A., femeie, 83 ani)
 Când era lãsatul secului erau niºte obiceiuri, ne duceam mascat. foarte
frumos, era hramul bisericii, de exemplu, era hramul, mergeam la bisericã,
veneau italienii cu toþii, se sãrbãtoarea sfânta Lucia. Cã biserica e hramul
sfintei Lucia.
 Atunci vã îmbrãcaþi ºi în costume?
 Nu, în costum ne îmbrãcam când era lãsatul secului. Se dansa, ne distram
aºa.
(P., femeie, 80 ani)

Punerea în practicã a diferenþelor are conotaþii strict simbolice ºi nu
þine de cotidian. În cotidian, A. se considerã româncã, indiferent de originea
apelativul sãu: Eu am fost în Italia, când eram micã. Sunt nãscutã
româncã, româncã mor. Aici sunt înmormântaþi pãrinþii, bunicii, soþul,
fratele. Aici m-am nãscut, aici am învãþat carte. Nu m-am simþit cã sunt
italiancã, cã am fost româncã. Am învãþat ºcoala la români.
Concluzii
Actori cu interese diferite, în principal instituþii ale statului român,
atrase de resursele puse în joc de Uniunea Europeanã pentru susþinerea
unitãþii în diversitate, Biserica Catolicã pentru prozelitism ºi organizaþiile
locale pentru resursele acordate minoritãþilor, tind sã prezinte realitatea
etnicã din Greci prin apelul la categorii etnice fixe. Mai mult decât atât,
aceste categorii prind sens la nivelul vieþii de zi cu zi prin reconfigurarea
unor instituþii ca limba italianã sau biserica dar ºi prin inventarea tradiþiilor.
Cu toate acestea, rãspunsul la întrebarea cine suntem noi rãmâne unul
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conturat de competiþia dintre instituþiile prezente, cele dispãrute (dar care
emit încã un conþinut simbolic) ºi instituþiile gata sã se nascã prin efortul
antreprenorilor etnici.
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Din lucruri simple ne îmbogãþim, nu prin prostiile
societãþii moderne.
Interviu cu Rãzvan Voiculescu, fotograf, autorul albumului Dobrogea,
începutul lumii.
A consemnat Monica Stroe

De ce Dobrogea începutul lumii? De ce acest nume pentru
albumul dumneavoastrã?
R.V. Pentru mine Dobrogea e începutul lumii o datã pentru cã
de-acolo vine prima datã soarele în România ºi a doua oarã pentru cã
a rãmas din fericire cea mai puþin dezvoltatã zonã a României. Dintr-o
mare fericire pentru mine ca fotograf, pentru oamenii din zonã cu siguranþã
nu. Calitatea vieþii din Ardeal sau din Banat este la o diferenþã enormã
deºi sunt numai câteva sute de kilometri care le despart. ªi pentru mine
nu poate fi decât un subiect extraordinar pentru cã tipul acesta de zone
e comparabil cu Franta sau Olanda anilor 50, unde lumea se dusese
înapoi cu 20 de ani ºi cu tehnologie ºi cu calitatea vieþii din cauza rãzboiului
ºi apoi lucrurile au evoluat brusc. Extraordinarul acestui peisaj dobrogean
este cã oriunde întorci capul nu este nimic nou. Pentru mine ca fotograf
este extraordinar pentru cã dacã m-aº duce aproape în orice altã parte
a þãrii cât de cât e un picior de om, apare un termopan, apare o vilã
genialã a unuia pentru care nu conteazã cu ce arhitecþi lucreazã ºi aºa
mai departe. De aceea pentru mine e un început de drum în Dobrogea.
De ce credeþi cã Dobrogea a rãmas un teritoriu virgin ?
R.V. Dobrogea teoretic nu oferã nimic, toate zonele care au evoluat
au avut parte ori de oameni foarte gospodari  în Ardeal ºi Banat  ori
aveau o ºansã sã ofere ceva, cum erau Maramureºul ºi Bucovina, se
vede foarte clar când treci în Moldova cã Bucovina a fost sub un regat,
oamenii sunt mai gospodari. În Dobrogea existã un dolce far niente, din
fericire spaþiile sunt enorme ºi atunci nimic nu e concentrat, dar dacã te
uiþi în grãdinile oamenilor, sunt lãsate de izbeliºte, nemuncite, este mult
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bãlegar... Au piatrã câtã vor, pot sã paveze, dar oamenii au un fel de
dorinþã de a admira priveliºtea...
Care ar fi motivele pentru care se întâmplã asta?
R .V. Mi-e greu sã spun pentru cã cunosc vag istoria Dobrogei.
Pentru discuþii libere, cred cã e vorba de naturã, de clima care te îmbie,
din cauza cãldurii, sã stai vara fãrã sã faci nimic sub un copac, cum fac
spaniolii din zona Zaragozei care se aseamãnã foarte mult, sunt niºte
sate acolo care nu par din secolul 21. Cred cã din cauza cãldurii, teritoriul
fiind arid, le complicã foarte mult culturile. Face parte din aceastã neºansã
a lor.
Ce ºtiaþi despre regiune înainte s-o descoperiþi ºi ce v-a fãcut
sã-i dedicaþi douã albume elaborate?
R.V. Tatãl meu e nãscut în Dobrogea dar nu m-am dus pe firul
acestei legãturi pentru cã el nu a fãcut din acest subiect un mit, dar îmi
amintesc cã încã de când eram mic mã fascina floarea soarelui, parfumul
ei în contextul dobrogean ºi acel tip de pãmânt arid, sec, m-a fascinat la
fel. Acolo mã îmbie sã fiu contemplativ. Am înþeles cã strãbãtând-o nu
poate decât sã mã îmbie pentru cã nu se întâmplã mai nimic ºi pentru
cã nu se întâmplã nimic contrar aparenþelor existã o bogãþie a peisajului
care unora li se poate pãrea repetativ, dar trebuie sã ai ochi bun sã
descoperi peisajul extrem de variat în aceastã platitudine a lui. M-am
hotãrât prin 2003, cred, sã îmi dedic niºte timp sã o miros, sã o simt, sã
o descopãr ºi atunci am zis sã mã duc numai cu motocicleta. Cu orice
altceva te duci pierzi elemente pe care ºi le ascunde acoperiºul. Cu toate
riscurile pe care le reprezintã ciobanii cu turmele, care devin extrem de
agresivi când le bârâie ceva în ochi iar cu motocicleta nu poþi sã fugi, cã
nu eºti specialist în sãrituri. Cel mai bine e sã te dai jos ºi sã vorbeºti
cu ei, altfel te prind.
Ce teme revin în fotografiile pe care le faceþi in Dobrogea ?
R.V. Indiscutabil peisajul, Munþii Mãcinului, care sunt niºte dealuri
speciale ºi mult mai puþin am acoperit în acest album faþã de cât mi-aº
fi dorit, omul. Fie cã este român, fie cã este turc, fie cã este sas, sunt
câþiva pe-acolo. Un subiect special în fotografia mea este mãnãstirea
Colelia, care este nemþeascã, din satul care a fost mutat prin 54... casele
au fost pãrãsite ºi s-au nãruit ºi se vãd ca niºte mogâldeþe în jurul
bisericii. Peste ele s-a depus praful, florile ºi au devenit niºte morminte.
De altfel am ºi o fotografie care reprezintã rãmãºiþele unui cimitir, jumãtate
nemþesc, jumãtate românesc, cu nume nemþeºti ºi româneºti, bâtute în
piatrã. ªtiu cã Gigi Becali a investit în refacerea cimitirului, ceea ce mi
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s-a pãrut extraordinar pentru cã din asta nu avea cum sã extragã capital
politic ca atunci când i-a ajutat pe sinistraþi. Colelia a fost un moment
special în perioada pe care am dedicat-o Dobrogei, mergând pe un drum
neasfaltat, bãtut de picior, am gasit un carton pe post de indicator pe
care scria Spre Mãnãstirea Colelia, în jur era un câmp enorm ºi am
luat-o cu motocicleta pe o curbã linã care dispare din orizont ºi în timp
ce înaintam am vãzut o turlã în mijlocul a x kilometri de teritoriu sterp. Am
aflat pe urmã cã fusese biserica satului sãsesc Colelia ºi oprindu-mã
acolo, vedeam cã nu mai avea acoperiº ºi nava principalã nu avea
acoperiº. Apropiindu-mã am observat un cort militar din acela de 30 de
persoane ºi am vãzut patru mãicuþe care trãiau acolo în acel cort. Aveau
pe un scaun, în locul altarului bisericii, o icoanã, de la biserica cea mare
Uspenia iar ele erau de la Mãnãstirea Cocoº. ªi am întrebat ce Dumnezeu
fac acolo ºi ele mi-au rãspuns cã sunt în cãutare de fonduri, cã au fãcut
niºte dosare ºi ele sperau sã refacã acoperiºul. ªi mi se pãrea fabulos
cã acest loc era nicãieri, vã daþi seama unde era pus, le-am fãcut fotografii
în iunie 2004, iar în 2005 când m-am dus sã le salut era ºantier ºi mi-au
zis: vedeþi? Am rãmas interzis. Mi s-a pãrut extraordinar, nu gãsim în
Bucureºti unde sunt enoriaºi de la care poþi lua ceva bani. Poate asta l-a
ºi sensibilizat pe investitorul ãsta din fotbalul românesc. Din pãcate au
fãcut un fel de case, niºte chilii mai retrase, de oaspeþi ca niºte case de
vacanþã, sãrãcãcioase ca arhitectura, trebuia lasat un arhitect mai inventiv
sã le ajute, pentru cã nu au proporþii. La arhitecturã una dintre probleme
este cã nu se respectate niºte proporþii. Ce mã bucurã este cã iniþial au
vrut s-o vopseascã, deci ea e în piatrã, când am vãzut-o eu îi dãdeau
tencuiala jos, ceea ce e ok, se vede clar cã a fost construit-o cu piatra
la vedere, trãseserã niºte linii roz, dar din fericire anul trecut dispãruserã,
era numai piatra, e chiar frumos sã fie vãzute.
Am vãzut numeroase biserici în albumul dumneavoastrã, multe
pãrãsite. V-a frapat în vreun fel prezenþa religiosului în Dobrogea ?
R.V. Sigur cã da. M-au fascinat lipovenii care la ora 6 dupã-amiaza,
orice s-ar întâmpla, se duc la bisericã, este un eveniment comunitar. Se
vãd ei între ei în curtea bisericii. Mi s-a absolut fascinantã chestia asta,
le-am cerut acceptul sã mã lase sã îi fotografiez, au fost de-acord, în
bisericã nu mi-au dat voie totuºi. Mi-au spus cã în poarta bisericii pot sã
stau cu aparatul dar sã nu intru în bisericã iar în jurul bisericii e ca un
târg de bun gust, vin îmbrãcaþi curat, în acele straie multicolore, mai ales
la Sarichioi. Cred cã este o regulã a comunitãþilor care nu evolueazã
aºa-zis modern, ce reprezintã acest modern nu abordãm acum îþi creºti
copiii într-un spirit de familie. În Dobrogea, mai ales în zonele lipoveneºti,
mai vezi încã tineri. Întrebaþi-mã de Ardeal, de Bucovina, de multe alte
146

Bogdan Iancu

zone. Copiii au plecat masiv. Unul din motivele pentru care moare satul
românesc e cã tinerii nu mai stau la sat. Lipoveanul îºi þine copilul.
Bãnuiesc cã existã o educaþie consecventã în privinþa familiei, biserica
evident cã joacã un rol prioritar. Îmi place cã îºi lasã copiii sã se joace
în curtea bisericii, ca într-un parc de copii. Nu e o activitate spãºitã, în
care toatã lumea tace. Acest lucru contribuie la creºterea copilului în
spiritul familiei. Sã nu uitãm cã mulþi vorbesc prost româneºte, de aceea
cred cã nu-ºi doresc sã plece de acolo, doresc sã rãmânã într-un climat
în care sã poatã vorbi limba cu care s-au nãscut. Sunt convins cã vor
dispãrea dar procesul acesta e mult mai lent la ei, cred. Prin natura
meseriei mele am învãþat cã e foarte bine sã vii spãºit când îl deranjezi
cu aparatul de fotografiat ºi cã trebuie sã-l saluþi normal ºi sã îi spui franc
ce faci. Oamenii nu-s proºti, mulþi chiar credeau cã am un aparat de
filmat când vedeau ditamai aparatul ºi nu poþi sã mergi sã-i pãcãleºti cã
le faci o fotografie de la revedere dupa ce ai stat de vorbã cu ei. E mult
mai simplu ºi mai corect când eºti franc cu omul. Filmul l-am fãcut cu o
echipã româno-germanã specializatã pe documentare de culturã, despre
diverse culturi, ºi am avut aceastã discuþie, sã adoptãm aceastã atitudine.
Recunosc cã n-am intrat în casele lor pentru cã nu avea rost, pentru
cã trebuie sã instalezi blitzuri, stativ etc. Am intrat doar ca sã vorbesc.
Sunt case cu un caracter bine definit, m-am rezervat sã nu pun foarte
mult dar într-un proiect viitor în care sper sã am ajutorul lui Liviu Mihaiu,
guvernatorul, vreau sã fotografiez la Sfâºtofca, Letea ºi C.A. Rosetti, trei
sate la 6 kilometri distanþã între ele, pe braþul Chilia. Acolo nu poþi sã
ajungi cu maºina, sunt sate care mor, nu au nimic în afarã de electricitate.
Supermarketul lor care este un fel de cooperativa sãteascã cu pãmânt
bãtãtorit pe jos. Este o combinaþie între naivitate ºi dezinteres, sigur cã
nu mai gãseºti produsele din comunism, dar o bere costã un leu cincizeci,
gãseºti conserve venite din Bulgaria ºi o femeie la 70 de ani care are un
frigider, care când se goleºte bagã alte beri.
Satul acela are o arhitecturã ºi o bisericã specificã Deltei ºi
lipovenilor, cu spaþii largi între case, jumãtate sunt pãrãsite. Voi face un
album numai despre aceste 3 sate inaccesibile cu maºina. Am selectat
câþiva apropiaþi cu care merg folosind motocicleta doar ca ustensilã, dar
noi suntem ahtiaþi dupã naturã, nu facem zgomote, nu vorbim tare, nu
deranjãm ºi am fost cu ei în aceste sate, eram tãcuþi seara ºi ne gândeam
la ce vãzusem, ce minunat cã mai existã astfel de locuri! Te duci acolo
ºi te refaci integral, sã ai un sac de dormit ºi apã mineralã  care e
problema ?  te normalizezi la cap nu ca idioþii ãºtia de turiºti care merg
la Poiana Braºov ºi joacã Monopoly sau fac spa.
Revenind, majoritatea bisericilor sunt ruine, se vãd acele câteva
mãnãstiri, Uspenia, care e vai de mama ei, au o casã de oaspeþi, e clar
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cã nu au cum s-o termine. Nici nu e un loc accesibil, semnul de Uspenia,
de la Slava Rusã, e în fundul unei vãi, e complet nemarcatã ca loc, e o
plãcuþã ruginitã, iar la Cocoº se vede cã au turiºti vara, lasã acolo un
bãnuþ, mai este o bisericã, Saonul, la marginea lacului, frumos pusã, o
dovadã a faptului cã în Dobrogea se fac eforturi sã se contruiascã biserici.
La Isaccea Veche e o bisericã nouã, bine întreþinutã. Când am vãzut
acest cer, acest calcar, aceastã bisericã, bolte fãcute numai în cãrãmidã,
mi-a inspirat titlul de începutul lumii...
La Enisala, unde mai trãiesc câteva suflete existã un muzeu al
satului cu tehnicã ºi obiecte tradiþionale lipoveneºti-dobrogene, de la o
moarã de vânt de pe la 1820, cu îmbinaþii superbe de lemn.
Cum a ajuns Enisala cartierul general al expediþiilor pe care le
organizaþi în Dobrogea?
R.V. Când am avut nevoie de finanþare pentru unul dintre
scurtmetrajele de pe CD, printr-un concurs de împrejurãri am fost introdus
unui domn care are o investiþie foarte frumoasã, o rezidenþã, nu este o
pensiune, nu are datele unei pensiuni, ºi lucrul care mi-a plãcut cel mai
mult, a reconstruit niºte case tradiþional-lipoveneºti, nu a inventat nimic:
cu obloane de lemn, cu încrustaþii cu peºtele care e semnul lor religios
ºi aºa mai departe, cu vase vechi pe care le-a gasit ºi le-a restaurat, cu
lotci în grãdinã, pe terasã puteþi bea o cafea la nisip ºi vedeþi 20 de km
distanþã, vedeþi 300 de pelicani care vin sã ciuguleascã la lãculeþ, trebuie
sã aveþi neapãrat un binoclu... Sunt 3 construcþii la intrarea în Enisala, ca
niºte ferme sãteºti, mult mai mici. Dânsul a fost de acord sã finanþeze
acest scurtmetraj. Nu e ieftin, la dânsul vin foarte mulþi strãini. Toate
camerele sunt în piatrã, duºul e construit complet din bucãþi de calcar. Nu
e plastic nicãieri, totul e gãtit, nu e cu meniu în faþã, astãzi se gãteºte
asta, fiecare vine ºi îºi ia ºi când mãnânci în peisajul ãla un peºte gãtit
bine... se rezervã cu un an înainte, el are acolo douã jeep-uri pentru
plimbãri. Musafirii le pot lua, îºi pun singuri benzinã. Îi întreabã ce vor sã
mãnânce disearã. Are douã bãrci de 5-6 persoane cu care pleacã pânã
la Sf. Gheorghe, la Portiþa, comanda un peºte la restaurantul de acolo.
Tipul ãsta e foarte simplu, fãrã cocktailuri, fãrã piscine. Turism foarte,
foarte simplu, este exact ce românul nu vrea. Strãinilor asta le place. Din
lucruri simple ne îmbogãþim nu prin prostiile societãþii moderne.
Cum credeþi cã au ratat alþi investitori  eventual localnici 
potenþialul turistic al zonei ?
R.V. Pentru cã Gibi este investitor a la longue. Nu începi sã
recuperezi bani mâine sau peste un an. E un fel de pensie a lui, o pensie
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plãcutã. Încep sã se întoarcã banii, cât timp va þine un serviciu simplu,
corect, de calitate. I-am fãcut un site, o lucrare cu care neamþul sau
olandezul sã plece acasã. El e clujean, a fost plecat 20 de ani în Suedia,
a revenit dupã 90, a fost primul care a avut un bistro, celebrul bistro
Ateneu, în anii aceia era singurul decent, învãþase tot în Suedia. Fiind un
mare iubitor de spaþiu a avut inteligenþa sã identifice acest loc, a înþeles
cã dacã reface totul ºi acele terase, nu în orice loc poþi avea o perspectivã
ca asta, nimeni nu mai poate construi acolo, nu te mai poþi trezi cu o vilã
a unui mitocan trântitã în faþã cum au fãcut foarte mulþi în zona Branului,
cloaca maximã a mitocãniei bucureºtene sau la Rânca la fel, ºi-au
cumpãrat teren unul lângã altul ºi tu zici cã te-ai dus sã te recreezi la
munte.
Ar fi bine pentru regiune sã fie valorificat potenþialul turistic al
Dobrogei?
R.V. Nu, nu. Dar va fi. Nu chiar aºa curând, pentru cã nu existã
infrastructura. Cu toate cã la Somova este o construcþie cu extrem de
mulþi bani fãcutã, de un investitor care a urmãrit regulile unei organizãri
care se numeºte small luxury hotel. Hotele mici cum este Parc din
Bucureºti, cu obiecte vechi ºi mobilier de lemn, ºi unde se vede clasa
arhitectului italian, impecabil fãcut, acolo chiar e clasã. Ei, la Somova
sunt niºte bungalow-uri, fiecare cu câte douã camere de câte 20-25 de
metri pãtraþi, cu terasã proprie ca sã ai lacul în faþã ºi restaurantul e pus
într-o extremã, au adus bucãtari indieni ºi îi înþeleg de ce nu au apelat
la cei autohtoni, tot ce trebuie, nichel, mi-au propus sã le fac niºte fotografii.
O noapte acolo e la vreo 200 de euro. Este fãcut ca pentru genul de
turist britanic care la începutul secolul vroia sã stea la masã ºi sã se uite
la lac. Ãla e un loc. Clienþii le vin pe reþeaua lor ºi sunt complet izolaþi.
Au saunã, au piscinã, au barca cu care sã se plimbe, dupã care îi ia ºi
îi duce la avion ºi zboarã acasã. Au un micro-climat al lor.
Existã un turist tipic al Dobrogei?
R.V. Nu vã pot spune, pentru cã singurii pe care i-am întâlnit sunt
cei de la Enisala, eu n-am stat în altã parte. Nu m-am întâlnit cu
turistul-turist. Eu i-am întâlnit doar pe cei pe care îi selectez eu pe criteriul
enjoying nature ºi nu vã pot spune ceva din care sã rezulte cã ei sunt
ceva specific. Ei sunt mari iubitori de pãsãri, sunt strãinii care sunt amatori
de lucruri simple, în care tehnica sã nu existe, nu au televizor, radio. Din
pãcate internet nu au deºi le-am spus cã asta mai trebuie, asta e o lipsã.
Cei care iubesc pescuitul ºi pasãrea cu binoclul...
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Credeþi cã etnicitatea poate fi valorificatã turistic, ca în zonele
sãseºti ale Transilvaniei?
R.V. Nu ai cum pentru cã nu ai unde sã-i duci pe oameni. Dacã ne
uitãm pe harta vã punctez doar câteva lucruri: Babadag, fãrã nici un loc
de cazare, trebuie sã îl chemi pe un vecin, îþi vine recepþionerul, îþi dau
o camerã de nedescris. În toatã zona Enisala, nu mai spun de sate, nu
existã nimic, existã Mãcin cu douã chestii, nu poþi sã-i cari pe turiºti la
Constanþa tot timpul, Constanþa e într-o extremã a Dobrogei, iar fabulosul
începe mult dupã Constanþa în sus. Tulcea e cam singurul loc. Opinia
mea e cã lipsa de infrastructurã face foarte anevoios un turism de calitate.
E inutil sã bagi pe cineva într-o atmosferã ºi apoi sã-l întorci în acelaºi
loc. Ideal ar fi ca în Dobrogea sã ai 3-4 locuri în care sã te duci ºi sã pleci
mai departe cum uºor se poate în Ardeal.
Am fãcut în mai anul trecut o sesiune de expediþii cu motocicleta
ºi am mai fãcut douã în toamnã ºi cu oameni noi, toþi iubitori de
motociclete, eu mai scriu într-o revistã de motociclism ºi am reuºit sã îi
atrag pe cei care cred în tipul ãsta de turism. Nu este foarte ieftin, e chiar
destul de piperat acolo, cu toate reducerile, dar faptul cã au vrut ºi în
toamna mi-a confirmat faptul cã le-a plãcut. Am închiriat un cor lipovenesc,
cred cã din Jurilovca, 6-7 femei, un acordeonist, cu costum tradiþional,
ne-au dansat puþin, ne-au cântat la focul de tabãrã unde e ºi un mic
amfiteatru. Gibi a judecat tot acest loc foarte bine. Era ºi un profesor
american de la California Institute of Research, cu soþia, nu mã întrebaþi
cum a ajuns acolo, dar cert e cã s-au bucurat ºi ei de acele seri superbe.
La comandã avem cuptor de pâine, vine o femeie din vecinãtate ºi face
pâine, în cuptoare ard lemne, chiar ºi revelioane se pot organiza liniºtit
acolo.
Existã o destinaþie asemãnãtoare în România?
R.V. Ah, nu. Cel puþin din cunoºtinþele mele....nu pot sã compar
Dobrogea cu altceva.
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Dobrogea, identitãþi ºi crize:
De la mozaic etnic la pãmânt românesc, tur  retur
Monica Stroe

Când eram mic, împrejurul nostru, toþi vecinii noºtri erau nemþi.
Acasã, între noi, vorbeam tãtãreºte, dar, când ne jucam cu copiii
vecinilor, ne înþelegeam în dialectul ºvab.
(tãtar din satul Cobadin, comuna Mihail Kogãlniceanu)1
toatã lumea suntem fraþi, suntem copiii lu Adam ºi Eva toþi.
(etnic turc din Baºpunar)
Producþia de autenticitate în Dobrogea
Recuperarea tradiþiei entice, ca pe un bagaj cultural care se preteazã
marketizãrii, este un subiect consacrat al literaturii antropologice. Una
dintre referinþele clasice pe aceastã temã este analiza lui Richard Handler
ºi Jocelyn Linnekin despre resuscitarea identitãþii hawaiiene la sfârºitul
anilor 60. Nãscutã ca miºcare urbanã, reificarea originii etnice a atras în
primul rând tineri proveniþi din familii mixte, într-o perioadã când limba
hawaiianã mai era vorbitã doar de bãtrâni. Cãutarea autenticitãþii culturale
a reþinut ca model stilul de viaþã rural, în special cel întâlnit în trei-patru
comunitãþi izolate. Keanae, una dintre aceste comunitãþi, oferã printre
atracþii, observatorilor de toate etniile cu o slãbiciune pentru tradiþie,
modelul luau-lui (un festin redistributiv hawaiian). Deºi localnicii au înlocuit
tradiþionalul peºte kumu cu reþete cu somon importat ºi au introdus cântecul
la ukulele, instrument inexistent în tradiþia hawaiianã, statutul de prototip
al satului este oficializat de autoritatea hawaiianã de turism prin pancarta
1 Broºura Mihail Kogãlniceanu, judeþul Constanþa, Material realizat de Institutul de cercetãri

eco-muzeale Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului Dobrogea
 zonã de convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007.
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Sat hawaiian instalatã pe autostradã. Satul dobrogean Baºpunar devine
ºi el, filtrat printr-o viziune antreprenorialã, un prototip al autenticitãþii:
Este o comunitate ruralã în adevãratul sens al cuvântului, care pune înainte de
toate tradiþiile, [...] care preferã apa de la ciºmea în locul sistemelor noi, moderne
[...]; [ºi unde viaþa] este mult prea frumoasã, extrem de liniºtitã ºi plinã de
misterul orientului, ca sã fie abandonatã în favoarea unui prezent efemer.2

Pentru cazul tradiþiei hawaiiene, deºi anecdotica cercetãrii este
bogatã, autorii avertizeazã împotriva etichetãrilor dihotomice între tradiþii
inventate ºi tradiþii moºtenite; valoarea simbolicã a activitãþilor tradiþionale
nu depinde de o relaþie obiectivã cu trecutul. Având în vedere cã definiþia
autenticitãþii aparþine mereu timpului prezent, originea practicilor culturale
nu este relevantã din perspectiva experienþei tradiþionalului. În opoziþie
cu viziunea naturalistã, cei doi autori considerã cã autenticitatea are o
semnificaþie atribuitã ºi chiar arbitrarã, mai degrabã decât o calitate
obiectivã. Alternativa terminologicã la autenticitate, care îºi propune sã
anuleze imuabilul tradiþiei este tradiþionalizarea, termen ce introduce
sugestia unei continue ajustãri, a unei tradiþii aflate în dialog cu prezentul
(Handler ºi Linnekin 1984).
Tradiþia e în ochiul privitorului, par sã spunã Handler ºi Linnekin,
anticipându-l pe John Urry, cu al sãu tourist gaze, pentru care identitatea
localã reflectã privirea hegemonicã a turistului. Amintirea trecutului local
este un proces selectiv, o formã de antreprenoriat etnic strategic care
presupune identificarea ºi valorificarea surselor de capital cultural ºi
simbolic. Factorul care orienteazã selecþia poate fi privirea turisticã (Urry
1990). Aceasta presupune cã reprezentãrile ºi aºteptãrile turiºtilor cu
privire la experienþele pe care localul ar trebui sã le ofere vor fi internalizate
de cãtre localnici, care vor cãuta sã modeleze în funcþie de aceste aºteptãri
versiunea oficialã despre identitatea localã, pe care o vor reproduce în
scopuri turistice, perpetuând astfel un tip de reprezentãri ale vizitatorului.
De multe ori autoritãþile, locale sau regionale, sunt cele care identificã în
etnicizarea localului o oportunitate turisticã. Pentru zonele sãrace,
dezvoltarea localã este asociatã de multe ori aproape în exclusivitate cu
potenþialul turistic. Miza succesului ecoturismului stã în legitimarea unor
teritorii mai puþin domesticite sau amenajate ca resurse pentru un turism
inspirat în primul rând din istoria naturalã a zonei, aceasta incluzând
culturile indigene prezente aici (Stronza 2001: 275). Precaritatea poate
fi transformatã discursiv în valori precum neexplorat, virgin, exotic.
2

Broºura Fântâna Mare, judeþul Constanþa. Material realizat de Institutul de cercetãri
eco-muzeale Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului Dobrogea
 zona de convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007.
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Când efectele secundare ale globalizãrii sunt uniformitatea ºi plictisul,
exotismele locale oferã turistului refugii.
Teama extincþiei însoþeºte apelul la trecut, pentru recuperarea
vechiului, a autenticului. Teza clasicã a lui Eric Hobsbawm, care leagã
apariþia sau selecþia unor tradiþii de momente istorice de crizã, care trebuie
hrãnite cu mituri fondatoare, e completatã de David Lowenthal:
[I]mpulsul de a prezenta este în parte o reacþie împotriva amplificãrii efemeritãþii
lucrurilor ºi vitezei cu care trecem pe lângã ele. Confruntaþi cu schimbarea
masivã, ne agãþãm de vestigiile familiare rãmase. ªi compensãm pentru lucrurile
care au dispãrut cu un intens interes în istoria lor. [...] Când lucrurile înceteazã
în a mai fi folositoare ele sunt admirate doar pentru cã sunt vechi. [...] Nimic
nu amplificã simpatiile pentru prezervare decât teama de extincþie iminentã,
indiferent dacã este vorba de o clãdire, de o pasãre sau de niºte tradiþii.
(Lowenthal 2002: 437)

Modele de reprezentare a localului
Una dintre cele mai prolifice activitãþi pe scena regionalã a
antreprenoriatului etnic, dintre cele pe care le-am cunoscut pe durata
cercetãrii, se regãseºte în proiectul Dobrogea  zonã de convieþuire
etnicã, al Institutului de Cercetãri Eco-Muzeale Tulcea împreunã cu
Muzeul de Artã Popularã Constanþa, finanþat de Fondul Cultural Naþional.
Publicaþiile proiectului  Revista Împreunã ºi un set de broºuri despre
câteva comunitãþi etnice  surprind un tip de reprezentare a regiunii care
beneficiazã, dupã cum indicã editorii, de contribuþia unor grupuri locale
de acþiune culturalã:
Reporterii sunt oamenii din comunitãþi, cei care se îmbracã de sãrbãtori în
straie tradiþionale, cei care încã potcovesc caii în ateliere rudimentare, care se
încãpãþâneazã sã reziste timpului, cei care practicã ºi astãzi tradiþiile ºi
obieciurile, aºa cum le-au moºtenit de la bunicii ºi strãbunicii lor, ºi a cãror
datorie sacrã este sã le perpetueze în timp. (Împreunã 2007: 1)

Rezultatul este o hartã etnicã a Dobrogei, care include comunitãþi
de ruºi-lipoveni, tãtari, turci, italieni, germani ºi greci. Broºurile turistice
 de multe ori primul contact cu localul al turistului curios  pot crea ºi
întreþine un set de aºteptãri, de stereotipuri etnice semipreparate (Stronza
2001: 271), pe care turiºtii le vor confrunta mai târziu cu realitatea din
teren.
Douã dintre broºuri aleg ca subiect chiar douã dintre localitãþile
care au fãcut obiectul studiului nostru: Greci ºi Fântâna Mare (Baºpunar).
Unele dintre elementele identitare surprinse de conþinutul broºurilor se
suprapun unor stereotipuri uzuale despre respectivele grupuri etnice.
Dobrogea. Identitãþi ºi crize
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Despre Greci, autorii broºurii reþin cã în ultimul timp în comunã au apãrut
societãþi comerciale în a cãror activitate sunt preluate tradiþiile comunitãþii
(ex. s.c. Pro Angelo s.r.l. obiect de activitate: panificaþie, patiserie, cofetãrie
[...]) ºi dedicã un spaþiu generos activitãþii grupului Allegria, care a
reintrodus3 dansurile italiene ºi carnavalul în viaþa culturalã localã.
Referitor la comunitãþile de ruºi-lipoveni (dintre care autorii au ales pentru
prezentare Slava Cerchezã), broºura izoleazã meºteºugul prelucrãrii
lemnului (în special motivele decorative pentru frontonul caselor, realizate
prin traforare) ca ocupaþie tipic lipoveneascã.4
În materialele despre Fântâna Mare, autorii descriu în amãnunt portul
tradiþional turcesc al locuitorilor de aici, lãsând sã se înþeleagã cã oricine
trece prin sat poate confirma cum bãrbaþii din Fântâna Mare poartã
ºalvari mari de culoare albastrã sau castanie, un ilic pânã la brâu ºi o manta
îmblãnitã de miel; în picioare, poartã ciorapi de lânã ori de bumbac, în general
albi, ºi papuci, pe care, când intrã în casã, îi lasã afarã, iar pe cap, fes. Hogii
ºi invãþãtorii au turbane albe, uneori lucrate cu mãtase. Femeile poartã ºalvari,
iar deasupra feregea, în general neagrã, dar ºi albastrã sau violet deschis;
peste faþã o învelitoare, ce lasã sã se vadã numai ochii.5

Singurii ºalvari pe care i-a întâlnit echipa noastrã de cercetare,
mergând pe urmele ghidului, aparþineau unei localnice care îi pãstra,
dupa propriile spuse, pentru fotografii. O practicã asemãnãtoare este
descrisã într-un studiu despre turismul din zona de sud a Austriei (Stronza
2001: 272),6 unde localnicii iºi scot de la naftalinã costumele tradiþionale
(colorate în maro ºi negru) în timpul sezonului turistic ºi le fac mai atractive
prin introducerea unei veste roºu aprins, pentru cã roºul aratã mai bine
pe Kodachrome, dupã cum precizeazã unul dintre informatorii autoarei.
O astfel de vestã roºie, de etnicizare prin port, este basmaua, introdusã
în portul localnicelor din corul de la Sfântu Gheorghe de cãtre organizatorii
Festivalului Anonimul, tentaþi sã exotizeze portul prea puþin particular al
haholilor.
3
Broºura Greci, judeþul Tulcea  Material realizat de Institutul de cercetãri eco-muzeale
Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului Dobrogea  zonã de
convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007. Sublinierea îmi aparþine.
4 Broºura Slava Cerchezã, judeþul Tulcea  Material realizat de Institutul de cercetãri
eco-muzeale Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului Dobrogea
 zonã de convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007.
5
Broºura Fântâna Mare, judeþul Constanþa  Material realizat de Institutul de cercetãri
eco-muzeale Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului Dobrogea
 zonã de convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007.
6 Autoarea citeazã concluziile studiului lui J. Gamper (1981): Tourism in Austria: a case
study on the influence of tourism on ethnic relations. Ann. Tour. Res. 8:432-46.
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Pliantele ºi broºurile, printre alte canale de comunicare identitarã,
întreþin imaginea autenticului, degajând simbolic cadrul fotografic de
intervenþiile noi ºi non-tradiþionale: aspectul localitãþii este tipic anatolian,
cu strãzi înguste ºi labirintice, mãrginite de garduri zidite din blocuri de
piatrã [...], anunþã broºura despre Fântâna Mare, suprapunând peste
sinergia dintre obiceiuri ºi locuinþe orientale ideea de ansamblu muzeistic
locuit.7
În ceea ce priveºte comunitãþile pe care echipa noastrã nu le-a avut
în vedere în cercetarea de teren, publicaþiile proiectului Dobrogea 
zonã de convieþuire etnicã oferã reprezentãri care ne completeazã accesul
la discursuri identitare. În cazul grecilor, de exemplu, broºura insistã pe
rolul familiei în viaþa comunitãþii. 8 Germanii (stabiliþi în secolul
nouãsprezece în comuna Mihail Kogãlniceanu) apar ca o prezenþã ineditã
chiar ºi pentru o regiune familiarizatã cu alteritatea: nemþii au adus cu
ei unelte ºi maºini agricole, au trasat drumuri largi ºi au încetãþenit în
partea locului obiceiul de a împrejmui casa cu gard [...] ºi au instituit ºi
în viaþa socialã binecunoscuta rigoare nemþeascã. Curãþenia, hãrnicia, o
familiaritate cu tehnologia neîntâlnitã în nici unul dintre portretele din
celelalte broºuri, spiritul antreprenorial fac toate parte din portretul colectiv,
abundent în superlative ºi însoþit de o mirare implicitã. Nemþii Dobrogei
par sã fi introdus un profil comunitar nou, faþã de care celelalte comunitãþi
se oglindesc omogen ca parte dintr-un spaþiu tipic balcanic: au deschis
bãnci populare, au importat din Germania utilaje agricole ºi s-au dotat cu
noi tehnologii. Conform broºurii ºi a articolelor din revista Împreunã,
germanii par sã fi revoluþionat inclusiv arhitectura locului: au construit
case mari ºi impunãtoare, vãruite ºi astãzi într-un alb imaculat, cu linii
precise ºi culori sobre, [...] strãzi bine consolidate ºi foarte late, care
formau un cartier extrem de pretenþios pentru acele vremuri,9 dotat cu
una dintre cele mai frumoase [biserici] în stil gotic (Împreunã 2007: 3).
În cazul comunitãþii germane, epitetele nu mai provin, ca în prezentãrile
celorlalte comunitãþi, din sfera spiritualitãþii, a ritualurilor, a valorilor familiale
sau a esteticii vestimentare, ci sunt subsumabile mai degrabã rolului de
agent civilizator. Responsabilã de conservarea acestui patrimoniu este
7

Broºura Fântâna Mare, judeþul Constanþa  Material realizat de Institutul de cercetãri
eco-muzeale Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului Dobrogea
 zonã de convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007.
8 Broºura Izvoarele, judeþul Tulcea  Material realizat de Institutul de cercetãri eco-muzeale
Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului Dobrogea  zonã de
convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007.
9
Broºura Mihail Kogãlniceanu, judeþul Constanþa  Material realizat de Institutul de
cercetãri eco-muzeale Tulcea ºi Muzeul de Artã Popularã Constanþa în cadrul proiectului
Dobrogea  zonã de convieþuire etnicã, aprilie-octombrie 2007.
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Asociaþia Germanilor Dobrogeni din Germania ºi din Lume, care vegheazã
de la distanþã, pentru a suplini cvasi-absenþa locuitorilor germani în
Dobrogea contemporanã.
Haholii, minoritatea invizibilã
Printre mãrcile identitare cele mai vehiculate în strategiile
antreprenoriatului etnic se aflã costumul tradiþional, pitoresc ºi percutant
vizual. Poate tocmai inexistenþa lui în cazul haholilor face din aceºtia o
prezenþã discretã pe harta mozaicului etnic dobrogean, uºor asimilabili
lipovenilor: Haholii nu aveau costum tradiþional, orice hainã purtau, nu
aveau costum sã meargã prin þarã ºi sã zicã lumea uite un hahol. Lipovenii
au costumul lor special, ei au niºte rãdãcini mai fixe, nu sunt aºa
amestecaþi ca noi ºi au acest costum ºi sunt mai religioºi ca noi, mai
credincioºi., ne spune un pescar din Sfântu Gheorghe. Costumul pare a
fi un indicator aproape indispensabil, care traduce etnicitatea pentru
inþelesul turiºtilor. Dovadã stã ºi tentativa de mimare a unui port tradiþional
atunci când corul de localnice din Sfântu Gheorghe a fost solicitat sã
performeze în faþa turiºtilor veniþi la Festivalul Anonimul: Noi nu avem un
port tradiþional. Dar de când a venit festivalul suntem legate la cap (avem
basmale). [...] Prima datã am apãrut cu basmale, dar pe urmã nu le-am
mai purtat pentru cã noi nu aveam un port tradiþional, aºa cum ne cereau
ºi am rãmas aºa, fãrã basma.
În lipsa unei Biserici puternice, ataºamentul faþã de limba ucraineanã
s-a slãbit. În condiþiile în care identitatea haholã este în prezent definitã
în primul rând ocupaþional, politici precum interzicerea formelor de pescuit
practicate în sat sunt iniþiative care riscã sã adânceascã absenþa
sentimentului etnicitãþii locale la Sfântu Gheorghe într-un mod pe care
intervenþii estetice precum introducerea basmalelor sã nu îl poate
compensa. Perspectiva ca haholii sã devinã specie pe cale de dispariþie
este semnalatã de un localnic prin anticiparea unui viitor Sfântu Gheorghe
 rezervaþie de haholi. Un prim semn este scãderea masivã a numãrului
de ucrainieni declaraþi la recensãmântul din 2002, faþã de cel din 1992.
Comunitatea din vitrinã
Exigenþa traiului într-un muzeu etnic, sugeratã în cazul Baºpunar
de formula ansamblu muzeistic locuit, impune o performare identitarã
cu reguli stricte, formulate în dialogul dintre mizele antreprenorilor etnici
ºi orizontul de aºteptãri al privirii turistice. Pentru a fi marketizabilã,
conºtiinþa etnicã trebuie stimulatã prin realitãþi accesibile simþurilor ºi
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descifrabile cu ajutorul unui set de stereotipuri. Miza turismului etnic este
introducerea sub privirile vizitatorilor a unui ansamblu de simboluri
autentice ºi în acelaºi timp exotice aparþinând culturii nativului. Practica
producþiei de peisaj poate lua forme extreme, aºa cum sugereazã un
studiu despre crearea de localitate în New Glarus, un oraº cu origini
elveþiene din Statele Unite (Hoelscher 1998). Autorul oferã reperele unui
proces de stereotipizare a tradiþiei etnice elveþiene, argumentând cã
producþia de peisaj este direcþionatã cãtre Celãlalt. New Glarus devine,
ca urmare a identificãrii potenþialului turistic al etnicitãþii, mai elveþian ca
Elveþia (Hoelscher 1998: 370), în fapt, ca ºi Baºpunar, un prototip
muzeistic, cu rol de model de bune practici ale etnicitãþii. Din anii 30 ai
secolului trecut ºi pânã în prezent, orãºelul a introdus printre elementele
de decor etnic chalet-uri eleveþiene (una dintre ele purtând denumirea de
Emmentaler Chalet), Festivalul Wilhelm Tell ºi Festivalul Heidi, clubul
yoddler-ilor ºi porturi populare elveþiene. Etnicitatea simbolicã are repere
chiar la nivelul practicilor de igienã: Asociaþia Afaceriºtilor din New Glarus
a adresat localnicilor un apel la o mai mare preocupare pentru curãþenie
ºi ordine, ca parte a unei campanii de accentuare a aparenþelor elveþiene
ale locului (Hoelscher 1998: 379).
Originile româneºti ale tradiþiei ansamblurilor muzeistice locuite
sunt asociate cu satul Lereºti, declarat în anii 1970-1980 sat turistic,
promovat intens de propaganda comunistã. Pentru aceasta, Lereºti
nu a trebuit decât sã-ºi amenajeze în fiecare casã câte o camerã naþionalã,
mobilatã cu piese aduse de activiºtii culturali de la oraº, din magazinele de
Artizanat. Oamenii umblau îmbrãcaþi în costum naþional pe ºosea, în zilele de
lucru, ca sã fie vãzuþi de vizitatorii strãini. (Popescu 2002: 60)

Aceastã mobilizare identitarã în scopuri naþionale era întãritã ºi de
deprinderea de cãtre localnici a celor douã dansuri-emblemã ale Cântãrii
României: Cãluºul ºi Dansul Fetelor din Cãpâlna.
Alãturi de elveþienismele de mai sus ºi de propaganda naþionalcomunistã construitã în jurul Lereºtiului, Dobrogea de astãzi oferã ºi ea
exemple de intenþionalitate a producþiilor de autentic prin eforturi de
etnicizare a localului: fântâna din Baºpunar, acoperitã la iniþiativa
administraþiei locale ca în Turcia, dar asociatã de localnici cu un mormânt
turcesc, cafeneaua cu narghilele ºi cafea turceascã proiectatã de primarul
român din Independenþa într-un sat unde mai nimeni nu vãzuse vreodatã
o narghilea, dansurile ºi costumele tiroleze de la Greci, învãþate ºi predate
apoi de doamna O. dupã o casetã video primitã din Italia.
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ETNICITATEA CA PROIECT
Modul în care copiii români (care compun în majoritatea lor grupul
de dans Allegria) recupereazã origini friulane sau tiroleze învãþate de pe
casete video, samovarul decorativ pe care lipovenii imigranþi îl instaleazã
în apartamentele lor de la Torino, narghileaua cafenelelor imaginate de
primarul Baºpunarului, obiect fabulos ºi nemaivãzut pentru turcii din sat,
sunt mai degrabã reprezentãri simbolice ale unei identitãþi non-intruzive,
care nu solicitã un ataºament implicat din partea celor care le practicã.
Conceptul de etnicitate simbolicã, pe care exemplele de mai sus îl
ilustreazã, a fost folosit de Herbert J. Gans pentru a descrie ataºamentul
nostalgic al evreilor de a treia ºi a patra generaþie din America pentru
cultura primei generaþii sau pentru cultura þãrii de origine. Termenul
numeºte acel ataºament etnic care poate fi exprimat ºi simþit cu usurinþã,
fãrã ca acesta sã interfeze în mod suplimentar cu alte aspecte ale vieþii
cotidiene (Gans 1979). Etnicitatea îºi însuºeºte, în aceastã formã, o funcþie
expresivã, extrãgând din cultura de origine elemente decorative sau de
divertisment, un tip de etichete etnice. Gastronomia tradiþionalã poate
deveni la nevoie element de etnicitate simbolicã: lipovenii din Carcaliu nu
trãiesc cu scii si piroºti, dar le pot pregãti, la provocarea antropologilormusafiri, iar turcii din Fântâna Mare nu mai fac mâncare turceascã, ci
s-au ºmecherit, [...] merg ºi cumpãrã de la magazin, dupã spusele
primarului, dar pot face faþã pregãtirii unui adevãrat festival culinar cu
preparate turceºti tradiþionale, ca cel organizat de primãrie în vara lui
2007 în Fântâna Mare. Etnicitatea simbolicã este sursa decisivã de autentic
în design-ul pensiunii turistice de la Enisala, Safari Village, de data aceasta
valorificatã într-un spaþiu exterior comunitãþii, dar revendicându-se totuºi
de la aceleaºi sensuri. Elementele decorative sunt repere ale culturii
materiale lipoveneºti, instrumentate aici pentru configurarea autenticului
local. Printre acestea se disting scheletul unei lotci, ancoratã fictiv în
grãdina pensiunii ºi amfiteatrul de piatrã conceput pentru a servi ca scenã
pentru performãrile artistice ale corului de lipovence.
Gans concepe etnicitatea simbolicã drept materializabilã independent
de existenþa unor grupuri coezive sau a unor reþele; e suficient ca etnicii
(italieni, lipoveni, germani sau turci) sã existe ca grup în concepþia agenþilor
etnici (Gans 1979). O viziune teoreticã similarã despre etnicitate îi aparþine
lui Rogers Brubaker, care teoretizeazã etnicitatea ca instrument cognitive.
avertizeazã împotriva tendinþei de a lua în considerare grupurile distincte,
conturate, ca unitãþi fundamentale ale analizei sociale, grupismul, care
în cazul grupurilor etnice, al naþiunilor ºi raselor înseamnã considerarea
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acestora drept entitãþi substanþiale cãrora le pot fi atribuite interese ºi
capacitate de acþiune10 (Brubaker 2004: 8).
Consecinþa reificãrii grupurilor implicã presupunerea cã aceste grupuri
se bucurã de omogenitate internã, sunt delimitate de exterior ºi reprezintã
actori colectivi unitari, adunaþi în jurul unor scopuri comune. În analiza
socialã, considerã Brubaker, se impune delimitarea categoriilor vernaculare
de cele cognitive. În spiritul acestei exigenþe, etnicitatea ar trebui privitã
ca un set de practici, un proces dinamic cu dimensiuni politice, sociale,
culturale ºi psihologice. Clamarea etnicitãþii, prin vocea antreprenorilor
etnopolitici, are ceea ce Bourdieu numeºte caracter performativ: Prin
invocarea grupurilor, ei [antreprenorii politici] încearcã evocarea,
convocarea, materializarea lor. Înainte de a fi proprietatea imuabilã a
unui grup social, etnicitatea (ca ºi naþiunea sau rasa) reprezintã o categorie
cognitivã, folositã pentru a contura acþiuni contextualizate, idiomuri
culturale, scheme cognitive, cadre discursive, [...] proiecte politice ºi
evenimente contingente (Brubaker 2004: 10-11). Consecinþele etnicizãrii
discursului oficial pot produce tradiþii ºi identitãþi locale sau regionale cât
se poate de reale. Statutul de pãmânt românesc acordat Dobrogei,
revendicat ºi de Mircea cel Bãtrân ºi de propaganda naþional-comunistã,
este reversibil (sau mãcar flexibil) o datã ce contextul se modificã. Acum,
publicaþii ºi proiecte despre Dobrogea, multe cu finanþare europeanã,
încadreazã narativ profilul regional, vorbind despre diversitate culturalã,
mozaic etnic, zonã de convieþuire etnicã (Etnodobrogea.ro), model de
multiculturalitate (proiectul Dobrocult), amalgam etnic (Revista Ethnos).
În noua Dobroge multiculturalã, transferarea etnicitãþii din sfera
categoriilor cognitive în lumea materialã nu se face la iniþiativa concertatã
a unui grup etnic, ci este un proiect politic promovat, cu mai mult sau mai
puþin succes, de agenþi ai antreprenoriatului identitar: autoritãþi locale,
ONG-uri, uniuni etnice, biserici, mass-media, oficii de turism. Dacã
etnicitatea nu se dezvoltã organic, ea poate fi importatã, predatã ºi
învãþatã. Dansurile populare italiene pe care italienii vârstnici de la Greci
neglijeazã sã le transmitã sunt disponibile pe casete video aduse direct
din Italia de preºedinta Asociaþiei Friulana, iar despre tabieturile turceºti
se poate învãþa într-o vizitã de documentare în Turcia, dupã cum propune
primarul din Baºpunar, citat în revista Împreunã: ªi pentru ca atmosfera
sã fie pe deplin una turceascã, primarul se gândeºte sã facã ºi o Narghile
Cafe, aºa cum am vãzut eu în Turcia. (Împreunã 2007: 5)
Harta antreprenoriatului etnic este complexã în fiecare dintre
localitãþile studiate.
10

Agency, în original.
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La Greci, cel creditat de majoritatea respondenþilor noºtri ca
pãstrãtor al etnicitãþii italiene este un preot român de rit catolic, întors
din Italia, mai bun vorbitor de italianã decât italienii din sat, dupa evaluarea
unui enoriaº. Comunitatea Italianã Friulana Greci, Asociaþia Italianã Santa
Lucia la nivel local, împreunã cu Ro.As.It ºi cu Liga Minoritãþilor Italiene
din România la nivel naþional, sunt ceilalþi antreprenori etnici care iºi
disputã reprezentativitatea în faþa comunitãþii italiene. Una dintre ele
organizeazã cursuri de limba italianã, cealaltã a intermediat aducerea de
ajutoare din Italia. De partea localnicilor, indicatorii etnici alþii decât
frecventarea bisericii catolice ºi vorbirea limbii (ºi la nivel formal,
apartenenþa la o asociaþie etnicã) par sã facã mai degrabã obiectul unor
repere identitare depãºite: carnavalul dinaintea postului Paºtelui,
meºteºugul confecþionãrii de scarpeþi.
Etnicitatea în Carcaliu se configureazã în primul rând pe dimensiunea
religioasã, prezentã în numeroase elemente de viaþã cotidianã. De
asemenea, repere ale ortodoxismului de rit vechi însoþesc îndeaproape
ºi dimensiunea administrativã: intrarea în localitate este marcatã cu o
plãcuþã administrativã dar ºi de o arcadã cu crucea în opt colþuri, iar
alãturi de civicul Bine aþi venit stã scris Dumnezeu sã vã binecuvânteze.
Centrul comunei oferã un nou loc de întâlnire între cele douã: o troiþã (în
care s-a investit pentru dotarea cu geam termopan) a fost ridicatã în faþa
clãdirii primãriei. Biserica din Carcaliu este centralã chiar în reprezentãrile
localitãþii în mediul virtual, dupã cum indicã ierarhia traficului obþinut de
înregistrãrile video de pe site-ul Youtube. Autoritatea religioasã pare sã
ofere cele mai credibile ºi mai consistente resurse identitare, judecând
dupã gradul de participare a comunitãþii la activitãþile organizate de
Bisericã.
În afarã de Bisericã, afiliatã Mitropoliei Ortodoxe de Rit Vechi,
locuitorii din Carcaliu mai sunt reprezentaþi instituþional de Comunitatea
Ruºilor Lipoveni. Membrii comunitãþii prezintã ca element de prestigiu al
localitãþii rolul de centru religios al acesteia pentru ortodoxismul de rit
vechi: comuna este cunoscutã de membrii comunitãþii ca loc de origine
pentru numeroºi preoþi care în prezent slujesc în biserici din toatã lumea.
Pãstrarea limbii pare a fi prima strategie identitarã atât a Comunitãþii
(publicarea revistelor bilingve Zorile ºi Kitej-Grad), cât ºi a preotului din
sat. Un articol din revista Zorile face cronica unui recital ºcolar la
Inspectoratul ªcolar Tulcea asociind performanþa corului cu cea a
reprezentantului Rusiei la Eurovision:
[C]opiii ruºi lipoveni din Jurilovca au fãcut show precum Dima Bilan în marele
concurs al cântecului european, Eurovision. Iar spectacolul a meritat toate
aplauzele publicului prezent, cãci fetele chiar au interpretat în finalul programului,
într-o manierã proprie, melodia câºtigãtoare a Eurovisionului 2008. (Zorile 2009: 2)
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Interesantã pentru legãtura strânsã dintre conservarea identitãþii
colective si preocuparea pentru dimensiunea religioasã este opþiunea
preotului din Carcaliu (validatã de acordul implicit al pãrinþilor) pentru
recuperarea  prin lecþii predate copiilor  a slavonei vechi, limba slujbelor
religioase, mai degrabã decât a limbii ruse sau a dialectului lipovenesc.
Cântecele ºi performãrile corale par a fi prezenþe indispensabile
precum borºul de peºte în strategiile turistice legate de comunitãþile
lipoveneºti. În rezidenþa turisticã de la Enisala, spre exemplu, corului
local feminin i-a fost amenajat un amfiteatru special pentru recitaluri. De
altfel, corurile sunt niºte resurse de etnicitate activate în mod constant în
Dobrogea, fie cã e vorba de comunitãþi de haholi, turci, italieni sau lipoveni.
Reprezentãrile etnicitãþii cu care vehiculeazã antreprenorii turistici produc
uneori (ºi eventual perpetueazã) suprapuneri identitare între lipoveni ºi
haholi. Este cazul basmalelor, prezenþã fireascã în vestimentaþia
lipovencelor, dar dispãrute din portul feminin al haholilor din Sfântu
Gheorghe,11 care apar în reprezentãrile despre un anumit tip de identitate
colectivã ale antreprenorilor etno-turistici din afara comunitãþii.
Stereotipurile despre lipoveni ca unici administratori de limbã slavã ai
Dobrogei (ºi Deltei, în particular) oferã o posibilã explicaþie pentru tentativa
organizatorilor Festivalului Anonimul de a le reînvãþa tradiþia pe membrele
corului de la Sfântu Gheorghe, prin introducerea basmalelor în port în
timpul performãrii pe scenã.
În cazul Baºpunarului, actorii dominanþi responsabili cu gestionarea
discursului legat de etnicitate îºi disputã sau îºi completeazã reciproc
viziunile, într-o logicã top-down, în care vocea localnicilor pare a se articula
prea discret ca sã poatã deturna scenografia propusã de organizaþii,
instituþii ºi lideri comunitari: Uniunea Democratã a Turcilor din România
(UDTR), imamul care administreazã geamia, Asociaþia Oamenilor de
Afaceri Turci (TIAD), primãria. Mai sus-amintita introducere a narghilelei
în sat este învãþatã, cu neîncrederea de rigoare, de localnici: S1: [...]
aduce...zi, bre...cum e la turci... S1: Stai, nu ºtiu cum se spune...S2: Ca
la þigarã...ghiulea...cum dracu se zice... (S1, S2, bãrbaþi, turci, Baºpunar).
Modelele vieþii religioase sunt ºi ele de inspiraþie externã: [...] geamia
[...] e vorba sã luãm acoperiºul, sã facem cu niºte turnuri, care cum sunt
în Turcia. Exact cum aratã o geamie de geamie [...], precizeazã
reprezentantul Uniunii Democrate a Turcilor.
Statutul Uniunii Turco-Tãtare, acuzatã de un reprezentant al UDTR
cã iºi cautã legitimitatea prin asocierea cu reputaþia celei din urmã, meritã
o atenþie specialã, întrucât reproduce o ambiguitate identitarã prezentã ºi
în discursul localnicilor: impune raportarea turcilor la tãtari ca la o alteritate
11

Dispariþie asociatã de unii localnici cu slãbirea rolului Bisericii în viaþa comunitãþii.
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alternativã românilor. Acest fapt impune nuanþãri în autodefinire: localnicii
se definesc musulmani când Celãlalt este român ºi turci când se
raporteazã la tãtari. În mod similar, haholitatea localnicilor din Sfântu
Gheorghe se activeazã mai degrabã când aceºtia se delimiteazã de
lipoveni (confuzie frecventã a strãinilor, fie ca e vorba de turiºti sau de
cei care se angajeazã în marketizarea localului dobrogean) în condiþiile
în care identitatea haholã poate convieþui fãrã conflicte cu cea româneascã,
în discursurile localnicilor.
Dobrogea ca brand turistic
Reþetele de succes ale turismului în Dobrogea par sã se înscrie
într-o direcþie comunã. În perspectiva turismului, comunitãþile locale devin
o resursã importantã tocmai pe mãsurã ce rãmân mai izolate ºi mai firave
 ºi astfel mai atractive prin exotismul lor (Mihãilescu 2008). O astfel de
zonã izolatã, preponderent ruralã, ai cãrei localnici trãiesc departe de
lume, despãrþiþi de civilizaþie, în inima apelor12, se preteazã unui tip
aparte de ecoturism. Profilul clienþilor câtorva dintre proiectele turistice
din zonã, cu care am luat contact sau care ne-au fost descrise, oferã o
imagine uniformã ºi, avem motive sã credem, generalizabilã, despre tipul
de turism care i se preteazã Dobrogei. În cadrul ofertei apar campingul
ºi complexul de bungalow-uri de la Sfântu Gheorghe, unde ciclurile turistice
se orienteazã în funcþie de programul festivalurilor artistice Anonimul,
pe care complexul le gãzduieºte: cel de literaturã, de picturã ºi sculpturã
ºi cel de film. O destinaþie a artiºtilor, cinefililor, presei culturale etc;
într-un cuvânt, un public burghez, al metropolei. La Enisala, pe malul
lacului Razelm, pensiunea denumitã Enisala Safari Village, bazatã pe un
concept elaborat oferã turiºtilor camere rãcoroase cu podele de piatrã ºi
bãi care par aduse pe mare tocmai din Bizanþ nu cu mult timp în urmã.13
Lipsesc, dupã cum aflãm, piscinele ºi cocktailurile, ceea ce îi câºtigã pe
turiºtii strãini. Fotograful intervievat în cadrul volumului descrie
contractarea, pentru uzul turiºtilor, a exoticului local: Am închiriat un cor
lipovenesc, cred cã din Jurilovca, 6-7 femei, un acordeonist, cu costum
tradiþional, ne-au dansat puþin, ne-au cântat la focul de tabãrã unde e ºi
un mic amfiteatru. Tot el este iniþiatorul unei serii de expediþii în grup, pe
motocicletã (pentru pãtrunde în zonele inaccesibile ale Dobrogei), al cãror
cartier general este Enisala. Un concept turistic asemãnãtor pus în aplicare
12

Site-ul de promovare turisticã localã www.sfantu-gheorghe.ro . Accesat la 10 februarie
2009.
13
Catalogul de prezentare Enisala Safari Village. Danube Delta, a land of wind and water.
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în Dobrogea este cel de small luxury hotel, la Somova: un fel de insulã
a luxului în mijlocul naturii, care îi þine totuºi pe clienþi la o distanþã
confortabilã de Dobrogea profundã.
Nu e de mirare cã turiºtii strãini sunt un public-cheie ºi cã oferta
turisticã se transmite uneori în circuit închis, dovadã a pretenþiilor elitiste
ale celor care ambaleazã Dobrogea pentru piaþa turisticã. Unul dintre
aceste locuri îºi delimiteazã burghez statutul de acela de pensiune,
recomandându-se drept o rezidenþã, care integreazã specificul local,
compatibilizându-l cu tabieturile ºi gustul pentru ecologic al turiºtilor vizaþi,
dupã cum o descrie Rãzvan Voiculescu:
[...] o rezidenþã, nu are datele unei pensiuni, ºi lucrul care mi-a plãcut cel mai
mult, a reconstruit niºte case tradiþional-lipoveneºti, cu obloane de lemn, cu
încrustaþii cu peºtele care e semnul lor religios ºi aºa mai departe, cu vase
vechi pe care le-a gasit ºi le-a restaurat, cu lotci în grãdinã, pe terasã puteþi
bea o cafea la nisip [...]

Turistul tipic al Dobrogei este aºadar intelectual, boem, cu o situaþie
materialã (uneori) mai mult decât confortabilã, amator de plãceri
ecologice, pentru care simplitatea e spectaculoasã ºi unde sãlbãticia ºi
rudimentarul locului joacã rol de scut împotriva termopanelor ºi a betonului.
Ariditatea ºi simplitatea instigã la contemplativitate ºi aduc pe buzele
celor care le experimenteazã comparaþii cu zonele deºertice ale Zaragozei.
Dobrogea ºi Banatul, poli ai multiculturalitãþii
Într-un puzzle al identitãþii naþionale, Dobrogea se impune, în ultimele
decenii, ca un nou teritoriu-mozaic, multicultural, interetnic, alternativ
Banatului. În timp ce Banatul are ca blazon cosmopolitismul,
revendicându-se ca germene civilizator, elitist ºi rafinat, extras dintr-un
imperiu prestigios, un spaþiu unde interculturalitatea e o virtute derivatã
chiar din gradul de civilizaþie, Dobrogei îi rãmâne la dispoziþie rolul de
relicvã nobilã orientalã, de tãrâm al începuturilor lumii (ca sã parafrazãm
titlul albumelor foto-cronicarului Dobrogei, Rãzvan Voiculescu). În cazul
Dobrogei, cãlãtorul pare sã caute  ºi agenþii marketingului identitar sã
ofere  exoticul de sorginte balcanicã, unde versatilitãþii cosmopolitismului
bãnãþean i se opune o fotografie sepia, cu întinderi goale ºi tãcute, unde
intelectualitatea sau boema urbanã se refugiazã pentru a-ºi odihni privirile,
cu aerul colonistului acostat într-un spaþiu virgin ºi rudimentar, de rituri
vechi.
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