Aspecte ale cercetării şi reprezentării gospodăriei de pescar lipovean
din Mahmudia (Tulcea) în cadrul Muzeului Tehnicii Populare din Sibiu.
Consideraţii de etnologie a alimentaţiei
Lucian ROBU.
Liviu VEL Ţ AN„
The following approach is focus ed on the major scientific aspect regarding the traditional life of
the Lipovean people (old Russian community) in Danube Delta, Tulcea county. The profile oftheir local
economy is connected to fishing activities, using archaic and exclusive tools that can be seen ins ide the
exhibit (fisherman's housefrom Mahmudia), reconstructed inASTRA Open air Museum. Togetherwith
the fishery or cherhana, wich comes /rom the same village and it is placed close-by, the exhibit forms a
living complex that presents the mast characteristic aspects of the fishing way of life in the Delta. Our
approach aims alsa to underline the mast important data regarding the tradition offood processing in
Mahmudia.
Keywords: old Russian community (lipoveni), plitka, cherhana, food anthropology, fisherman, museum
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Arhiva Ştiinţifică a Complexului Naţional Muzeal ASTRA păstrează informaţii semnificative
despre conturarea sectoarelor tematice ale Muzeului Tehnicii Populare1, precum şi cercetările aferente
legate de organizarea acestora. Sectorul pescuitului tradiţional se individualizează din punct de vedere
conceptual şi expoziţional prin reprezentarea unor construcţii cu rol specializat care ilustrează modul
de viaţă şi de locuire al pescarilor lipoveni din localitatea Mahmudia, importantă categorie
ocupaţională din zona etnografică a Dobrogei Nordice. Acest specific al lipovenilor este într-o oarecare
2
măsură comun cu al comunităţii ucrainiene •
În ceea ce priveşte reprezentarea complexă a patrimoniului material-tehnic şi instrumentarul
definitoriu pentru sectorul care urma să includă monumentele din Dobrogea de Nord, Cornel Irimie
insistă pe câteva aspecte esenţiale vizavi de modalităţile şi strategiile de cercetare de teren.
Cercetările expediţionare din nordul Dobrogei au durat 18 zile, în luna iunie 1964, participând 5
persoane (C. Irimie, H. Ruşdea, A. Motomancea, M. luga, [indescifrabil]). Echipa s-a deplasat tot
timpul cu microbuzul, având ca bază de plecare oraşul Tulcea, iar câteva zile Babadagul. În afară de
recunoaşterea în zona acestor două raioane, s-a făcut şi o deplasare de 3 zile in Deltă. În plus faţă de
tema instalaţiilor tehnice şi a meşteşugurilor, s-a cercetat problema pescuitului precum şi cea a
mijloacelor de transport şi comunicaţi{ Consemnând în sute de fişe de constatare, observaţiile făcute,
"muzeograf, Complexul Naţional Muzeal ASTRA; e-mail: lucian.robu@muzeulastra.com
··muzeograf Complexul Naţional Muzeal ASTRA; e-mail: li viu.veltan@muzeulastra.com
1
Numele actual este Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA.
'Gospodăria de pescar, specifică pentru localităţile din Delta Dunării, având o economie piscicolă predominantă, provine
din comuna Mahmudia, judeţul Tulcea şi a fost reconstruită în Muzeul Tehnicii Populare între anii 1975-1979.Împreună cu
cherhanaua, gheţăria şi coliba de pescari - originare din aceeaşi localitate şi amplasate în apropierea ei - formează un
complex expoziţional unitar care înfăţişează cele mai caracteristice aspecte din problematica complexă, legată de
practicarea pescuitului în condiţiile specifice ale Deltei. Bogatul inventar de unelte de pescuit, expuse atât în cherhana, cât
şi în unele încăperi ale gospodăriei, dau vizitatorului posibilitatea să cunoască diferite tehnici şi procedee de pescuit, care
sunt o mărturie grăitoare a specializării şi a nivelului tehnic atins de populaţia de pescari din zonă. Prin amenajarea acestui
complex gospodăresc - care cuprinde, în afară de casa de locuit şi acareturile aferente: grajdul (dam), coteţul pentru păsări
(cumic), cuptorul de copt pâine, baia (bania), cât şi o mică moară de vânt - se ilustrează modul de viaţă, de locuire şi de
muncă a pescarului din Delta Dunării. Construcţiile sunt caracteristice pentru arhitectura din satele din nordul Dobrogei, de
la sfărşitul secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea. Folosind ca material de construcţie exclusiv lutul
amestecat cu paie (chirpici), ele sunt văruite în alb strălucitor şi acoperite cu stuf clădit în solzi; Muzeul Civilizaţiei
Populare Tradiţionale ASTRA Sibiu, Ghid-catalog (coord.) Corneliu Ioan Bucur, Sibiu, 2007, p. 61.
3
Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA, Fond Special Hedwig Ruşdea, Note de teren din Dobrogea, dosarul nr. 34, 19641968, ff. 2-6; Idem, dosarul nr. 35, 1964- 1968, f. 4; Idem, dosarul 35, 1968.
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luându-se peste 1.000 de imagini fotografice în alb-negru şi color, precum şi peste 250 de desene •
Din acest punct de vedere reprezentarea expoziţională s-a preocupat cu preponderenţă de
achiziţionarea unei gospodării de pescar şi a unei cherhanale din localitatea Mahmudia5, cu gheţăria
aferentă acesteia. Această cherhana a fost aleasă în urma cercetării de teren din Delta Dunării şi
Complexul de lacuri Razelm din perioada 1 iulie- I O august 1971, de către muzeograful Liviu David,
însă după o deliberare destul de pronunţată s-a hotărât achiziţionarea ei, deoarece s-a avut în vedere în
primă fază cercetarea a două cherhanale. A doua cherhana avută în vedere a fost cea din localitatea
6
Uzlina • Cercetările de teren pentru identificarea tipologiei cherhanalei ce urma să fie reconstruită în
muzeu s-au derulat cvasi simultan în cele două comunităţi menţionate: Mahmudia şi U zlina.
Informaţiile din Arhiva Ştiinţifică a Complexulul Naţional Muzeal ASTRA, insuficient
valorificate până în prezent scot în evidenţă o descriere detaliată şi a instrumentarului piscicol
specializat, parte componentă importantă a cherhanalei şi a gospodăriei de pescar, achiziţionat cu
ocazia cercetărilor de teren ocazionate de reprezentarea expoziţională a Grupei Piscicultură •
Instrumentarul piscicol atipic din punct de vedere terminologic atestă o specializare veche a
unei minorităţi din zona Deltei Dunării. Denumirile instrumentarului de pescuit scot în evidenţă
influenţe multiple venite din straturile de cultură greco-romană, o lungă perioadă otomană precum şi
influenţe diverse ale marelui număr de minorităţi care formează un veritabil creuzet multietnic şi
multicultural.
Realitatea istorică regională apropie din punct de vedere cultural zona Dobrogei şi inclusiv
8
Delta Dunării spre un specific al orientului asiatic în mai mare măsură decât unul specific european •
Această consideraţie este plauzibilă întrucât Dobrogea s-a aflat sub stăpânirea turcească aproape cinci
sute de ani ( 1420-1878).
Datorită unui context istoric şi muticultural aparte ilustrarea complexului piscicol şi a
instrumentarului de pescuit denumirile aferente ale acestora scot în evidenţă un aspect de viaţă atipic ca
rezonanţă şi moştenire istorico-culturală în care predonimă mai mult diferenţele decât asemănările cu
9
restul spaţiul românesc •
Cu toate acestea ca urmare a cercetării ştiinţifice doar jumătate din instrumentarul de pescuit
achiziţionat este din zona Deltei Dunării (Mahmudia, Jurilovca, Enisala, Dunavăţ, Murighiol, Isaccea),
pe când un sfert este din zona Clisura Dunării, iar restul de un sfert din zona Transilvaniei (mai ales zona
Mureşului Superior) şi zona Gorjului. Se urmărea în acest fel reprezentarea pescuitului în diferite tipuri
de ape, precum şi diferenţele zonale între instrumentarul specific Dunării (Delta Dunării cu Clisura
4

7

Dunării)1°.
Cornel Irimie, Câteva consideraţii asupra cercetărilor de tip expediţionar-itinerant În activitatea muzeului Brukenthal
Sibiu, în Revista Muzeelor, nr. II, 1965, p. 223. Susţinând importanţa metodei observaţionale, de inspiraţie antropologică,
C. Irimie afirma: „Experienţa colectivului acestui muzeu poate fi considerată o contribuţie la dezvoltarea metodei de
cercetare ştiinţifică. Numeroase cercetări cu caracter expediţionar-itinerant efectuate de către Muzeul Brukenthal, în
colaborare cu specialişti de la alte muzee şi de la Academia Republicii Populare Române, în diferite zone etnografice din
Transilvania, Banat, Muntenia, Dobrogea, Moldova, au dat la iveală material ştiinţifice inedite contribuind la identificare
unor exemplare unice de unităţi şi instalaţii, ateliere pentru sectorul muzeal în aer liber ce se organizează în Dumbrava
Sibiului.
5
Un studiu despre depistarea acestui monument a fost redactat de către David Liviu, Cercetări pentru depistarea unei
cherhanale din Delta Dunării, în CIBINIUM-Studii şi materiale privind muzeul tehnicii populare, Sibiu 1969-1973, p 7787. Liviu David a fost unul dintre muzeografii responsabili alături de Hedwig Ruşdea de conturarea sectorului piscicol din
Muzeul Tehnicii Populare.
'Această cherhana este amintită în Memoriu cu privire la reconstruirea În Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului
a cherhanalei de la Mahmudia, judeţul Tulcea, Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA, fără număr de inventar,p. I.
'Este vorba de Catalogul instrumentarului piscicol din Muzeul Tehnicii Populare Dumbrava Sibiului, schiţă de catalog,
autor Dan Munteanu, 68 p. în Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA nr inv. 156/1996. O minimă valorificare ştiinţifică a
instrumentarului piscicol tot în Dan Munteanu,Ostiile, străvechi unelte de pescuit pe teritoriul României. Încercare de
clasificare tipologică, în Studii şi comunicări de istorie a civilizaţiei din România, voi I, Sibiu, 1981.
'Scoaterea în evidenţă a unui astfel de specific dobrogean în Hedwig Ruşdea, Imagini dobrogene, reprodus în Hedwig
Ruşdea. În memoria Etnologiei Româneşti, Editura ASTRA MUSEUM, Sibiu, 2012, pp.17-27.
•vLĂDUŢIU, Ion, Etnografia românească, Editura Ştiinţifică, Cluj, 1973; Idem, Ocupaţii, în Atlasul Etnografic al
României, voi. II, Bucureşti, 1978.
0
' Dan Munteanu, Catalogul instrumentarului piscicol din MTP Dumbrava Sibiului, 68 pg., în Arhiva Ştiinţifică a Muzeului
ASTRA, nr. inv., 156/1996, f. 6.
4
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Instrumentarul piscicol a fost achiziţionat respectându-se pricipiul evolutiv şi tehnic, de la
simplu spre complex. Una dintre cele mai semnificative lucrări care face referire şi la zona Deltei
Dunării şi care ilustrează prin descrieri de o mare acurateţe instrumentarul de pescuit de acum un secol
11
aparţine lui Grigore Antipa • Realitatea şi contextualizarea modului de viaţă a pescarilor realizată de
către Grigore Antipa nu a mai fost egalată ca sinteză până în prezent.
Echipa de specialişti ai Muzeului Tehnicii Populare au urmărit ilustrarea în muzeu din punct de
vedere tehnicist şi mai puţin pe baza criteriului sociologic, a unor monumente cu specific pur tehnic,
ilustrative pentru spaţiul românesc.
Ilustrarea în muzeu a instrumentarului piscicol s-a adaptat acestui model de cercetare care a
presupus salvarea mărturiilor materiale de viaţă şi de muncă ale lumii rurale într-un context
nefavorabil, perioada comunistă. Această perioadă a presupus presiuni, pe alocuri diplomaţie şi
adaptarea specifică a limbajului în vederea atingerii scopului avut în vedere, adică salvarea mărturiilor
lumii rurale româneşti.
Prin presiuni, diplomaţie şi adaptarea specifică a limbajului facem referirea la relaţia directă a
specialiştilor Muzeului Tehnicii Populare cu organele superioare de partid şi de stat cărora trebuia să le
câştigi bunăvoinţa •

12

Aceste abordări într-o perioadă comunistă care nu încuraja experienţa culturală specifică
perioadei interbelice au fost un act necesar şi asumat pentru o mai uşoară ducere la îndeplinire a
planului ştiinţific care a stat la baza fondării Muzeului Tehnicii Populare.
Scopul prezentei abordări devine în acest sens valorificarea informaţiilor Arhivei Ştiinţifice a
Muzeului ASTRA şi contextualizarea modului de viaţă a minorităţii lipoveneşti-ucrainene prin
abordarea oarecum exagerată a dimensionalităţii tehniciste în conexiune structurală cu elemente
specifice etnologiei alimentaţiei scopul ultim fiind scoaterea în evidenţă şi explicarea raportului
13
tehnică-hrană pentru comunitatea avută în vedere .Utilarea interiorului gospodăriei şi completarea
expoziţiei din interiorul monumentului, aducerea şi reprezentarea diversităţii uneltelor de pescuit şi a
celor de prelucrare primară şi complexă a peştelui (fie în vederea consumului, fie în vederea
valorificării acestuia) au fost reale provocări pentru activitatea muzeistică din anii 70 ai secolului al
XX-lea.
Condiţiile fizico-geografice ale Deltei Dunării au oferit un cadru predilect de desfăşurare a
pescuitului tradiţional. Aceste condiţii caracterizate printr-o diversitate hidrografică care nu se mai
întâlneşte în altă parte a României a fost factorul favorizant al desfăşurării istorice a unei ocupaţii
importante, dar nu exclusive în această zonă • Diversitatea instrumentarului piscicol a dus la o
specializare specifică şi care s-a tradus prin intermediul monumentelor specializate (cherhana,
gheţărie, colibă de pescar, gospodărie de pescar)15.
Cu toate că nu a fost luat în considerare prea mult în cadrul cercetării ştiinţifice, raportul
tehnică-hrană nu este cu desăvârşire neglijat. Potrivit surselor Arhivei Ştiinţifice a Muzeului ASTRA,
s-a dorit ilustrarea raportului tehnică-hrană prin improvizarea în imediata apropierea a cherhanalei a
14

"Antipa Grigore, Pescăria şi pescuitul în România, Librăriile Socec şi Compania C.Şfetea, Pavel Suru, Bucureşti 1916.
Titlu apărut şi la Viena sub ediţia Gerold şi Comp, Berlin sub ediţia R. Friedlaender şi Sohn şi Lipsea sun ediţia O.
Harrassowi tz.
1
'Texte reprezentative pentru acest tip de comportament au fost valorificate din Arhiva Ştiinţifică a CNM ASTRA de către
specialiştii Muzeului ASTRA în Marius-Florin Streza, Lucian Nicolae Robu, Cornel lrimie şi evoluţia Muzeului Tehnicii
Populare,volumele I-III, Editura ASTRA Museum", Sibiu 2013. Dezbaterea acestor texte relevante depăşeste cadrul
prezentului studiu dar le semnalăm ca atare deoarece, fiind reprezentative pentru cadrele organizatorice şi ştiinţifice ale
Muzeului Tehnicii Populare, sunt în egală măsură reprezentative şi pentru evoluţia sub raport ştiinţific şi muzeologic a
grupei tematice Piscicultură din structura tematică a Muzeului Tehnicii Populare.
13
0 abordare prin prisma etnologiei alimentaţiei şi pe care o semnalăm este Monica Stroe, Bogdan Iancu, La masă cu
oamenii Deltei. O cartografiere a practicilor gastronomice, Editura Coresi, 2012.
Steluţa Părău, Zaharia Petru, Viaţa ţărănimii din judeţul Tulcea in perioada interbelică sub aspect socio-etnografic, în
Peuce VIII, Muzeul „Deltei Dunării", Tulcea, 1980, p. 12; Steluţa Părău, Mutaţii în structura interiorului tradiţional din
judeţul Tulcea, în volumul Ialomiţa, Muzeul Judeţean Ialomiţa, Slobozia, 1983, p. 23.
11
Comel Irimie, Şase muzee fac cercetare împreună, „Contemporanul", nr. 45, 1965; Idem, O premieră muzeală, Flacăra
Sibiului, 3367, 1966; Idem, Conservarea patrimoniului cultural, muzeele în aer liber, Contemporanul, nr.5, 1968; Idem,
Un muzeu îşi defineşte profilul, „Astra", nr. 11, 1968; Cornelia Gangolea, Noutăţi la Muzeul Tehnicii Populare din Sibiu,
„Tribuna Sibiului", nr. 7843, 1982.
14
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unei bucătării de vară care ar fi urmat cel mai probabil să completeze bucătăria de vară existentă în
cadrul gospodăriei de pescar din Mahmudia, dar care urma să aibă un rol restrâns mai ales datorită
faptului că nu ar fi avut valoarea muzeistică, ci ar fi fost folosită pentru cazuri deosebite (vizite ale
oficialităţilor) care ar fi fost serviţi cu peşte preparat conform reţetarului specific comunităţii ruso16
lipoveneşti a Deltei • Extinderea cercetărilor către segmentul de etnologie a alimentaţiei (deopotrivă
recuperarea mărturiilor de teren de la informatorii depozitari ai realităţilor trăite) nu s-a produs în
deceniile 7 şi 8 ale secolului al XX-lea, întrucât prioritatea echipelor de muzeografi a fost identificarea
componentelor tehnice şi arhitectonice care să compună complexul Gospodăriei din Mahmudia.
Este de sesizat faptul că acest aspect este luat în considerare chiar dacă sub forma unei aplicaţii
cu rol restrâns de animaţie culinară pentru cazuri deosebite.
Tot prin intermediul unei construcţii specializate ar fi putut să fie pus în evidenţă raportul
tehnică-hrană în mod optim. Această construcţie specializată care ar fi scos în evidenţă acest raport şi
care a fost stipulată în Planul tematic preliminar al Muzeului Tehnicii Populare a fost o păstrăvărie cu
afumătoare • Intenţia declarată a fost deci aceea de a ilustra modul de depozitare al peştelui şi
modalităţi de prelucrare a acestuia care ar fi completat modul în care se prelucra peştele la cherhana,
construcţie nu doar cu rol de depozitare, ci şi de prelucrare parţială şi comercializare a peştelui, dar în
egală măsură rolul deţinut de gheţărie ca construcţie specială de depozitare a peştelui pe perioada iernii.
17

Relaţia dintre spaţiul gospodăriei, resursele specifice
prelucrare a hranei în microzona etnografică a Mahmudiei

şi modalităţi

de

păstrare şi

Se pare că întemeietorii satului modem au fost ciobanii transilvăneni, sosiţi în secolulal XVIIIlea. În 1832, sultanul Mahmud al Ii-lea a întărit aşezarea şi a construit o geamie, ridicând-o la rang de
18
oraş, motiv pentru care i s-a schimbat şi numele • Acest rang nu a durat decât câţiva ani, pentru că în
1850 I. Ionescu de la Brad dădea localitatea complet distrusă, după războiul ruso-turc. Românii, care
erau majoritari şi după ce satul a fost repopulat, tot cu mocani, au fost cei care au construit şcoala, în
1879 şi biserica în 1864. Din cauza inundaţiilor din Deltă şi de pe malurile Dunării, mulţi ruşi-lipoveni,
pescari din tată-n fiu, s-au aşezat în Mahmudia, într-o zonă mai sigură, adăugându-se populaţiei
musulmane şi celei româneşti, care era destul de instabilă, totuşi, după cum o arată statisticile.
Vatra satului Mahmudia s-a dezvoltat în jurul bisericii şi a şcolii, doi poli cu însemnătate
deosebită în viaţa comunităţii. Dezvoltarea acesteia s-a realizat în toate direcţiile. Ca o consecinţă a
situării localităţii la contactul dintre două forme de relief cu altitudini diferite, satul are o structură
19
adunată a satului în zona de luncă şi răsfirată pe versanţii dealurilor • Analiza structurii gospodăriei
evidenţiază segmentarea spaţiului în două curţi: „curtea casei" şi „curtea (oborul) animalelor", grădina,
fapt ce ţine de necesităţile şi de ocupaţia de bază a locuitorilor.
Construcţiile componente ale gospodăriei din Mahmudia sunt: casa, bucătăria de vară,
adăpostul pentru animale, cuptorul, baia, cumicul pentru păsări2°.
Casa veche nu avea temelie sau uneori zidurile erau ridicate pe o temelie mică de ceamur. În
general se făceau gropi pentru îngropat stâlpii şi un şanţ de mică adâncime pentru stuf, avându-se în
vedere „să nu se lărgească". Pământul pentru îmboldit stuful (sau mai vechi nuielele) folosit la ziduri,
21
era făcut după tehnica ceamurului, groapa pentru ceamur fiind săpată în curte •
Se întâlneşte, la unele case lipoveneşti, şi prispa dispusă la faţada lungă, principală şi pe
"'Memoriu cu privire la reconstruirea în Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului a cherhanalei de la Mahmudia,
judeţul Tulcea, Arhiva Ştiinţifică a Muzeului ASTRA, fără număr inventar, f. 7.
1
'Marius-Florin Streza, Lucian Nicolae Robu, Cornel Irimie şi evoluţia Muzeului Tehnicii Populare, voi I, Editura "ASTRA
Museum",Sibiu,2013,p. 74.
1
'Mihail Ionescu, Dobrogea în pragul veacului al XX-iea, Atelierele Grafice I. V. Socecu, Bucureşti, 1904, pp. 43-44.
19
Vasile Surd, Geografia aşezărilor, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 78.
20
Paula Popoiu, Antropologia habitatului în Dobrogea, Editura Oscar Print Bucureşti, 2001, p. 64; vezi şi Paul Stahl,
Planurile caselor româneşti ţărăneşti, Muzeul Brukenthal, Sibiu, 1958, p. 34; Paul Stahl, Petrescu Paul, Locuinţa
ţăranului român, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1958, p. 65.
21
Ion Ghinoiu, Harta peisajelor etnografice dobrogene- Instrument pentru identificarea patrimoniului rural, în Anuarul
Institutului de Etnografie şi Folclor, serie nouă, tom 18, Bucureşti, pp. 27- 35.
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latura scurtă a casei, aceasta din urmă fiind amplasată la stradă. Străjuită de stâlpi simpli fixaţi direct în
sau într-o grindă de lemn care formează marginea exterioară a prispei, această componentă a
planimetriei locuinţei imprimă acesteia marca identitară.
Casa cu un singur nivel are cea mai mare arie de răspândire în zonă: în general ea era realizată
din pământ, acoperite cu paie sau trestie. Interiorul era format din 3 despărţăminte: sala sau tinda
servind şi ca bucătărie şi având un horn mare, deschis mult în afară şi din care porneşte soba şi odaia de
locuit.
În modul de organizare a gospodăriei constatăm două tendinţe dominante: de tip central
European, cu anexele în continuarea casei (gospodăria de la Mahmudia, din cadrul Muzeului în Aer
Liber din Dumbrava Sibiului prezintă caracteristici mixte) şi est European, cu anexele în curţi separate
pentru cultivarea vegetalelor şi pentru adăpostirea animalelor
Sistemul de împrejmuire a gospodăriei şi a grădinilor, cel mai des întâlnit este cel realizat din
tulpină de trestie, consolidată, bine legată şi din tulpini de floarea soarelui, din ceamur sau chiar din
nuiele împletite.
O sursă importantă pentru existenţa cotidiană a lipovenilor şi pentru securitatea lor alimentară
era, pe lângă pescuit, creşterea animalelor. Aceasta s-a dezvoltat vertiginos la începutul secolului al
XX-lea. Climatul şi geografia locului (inclusiv secvenţele fertile de sol, deci de păşuni cu substrat
aluvionar) permitea multor familii să deţin comute mari şi mici şi efective de suine, ajungând până la
60-70 de exemplare, destinate vânzării şi consumului propriu. Aceste animale creşteau într-o stare de
semi-sălbăticie, resursele cerealiere destinate acestora fiind reduse. Localnicii îşi creau doar ţarcuri
22
simple, cu locuri pentru nutreţ, unde animalele se adăposteau pentru mare parte a sezonului cald •
S-a practicat şi se practică sistemul de creştere în turmă vara şi aparte, acasă, iama, animalele
fiind aduse pe imaşul satului. Menţionăm că în cadrul acestui sistem, animalele erau aduse de pe imaşul
satului, seara, acasă (vacile), oile fiind adăpostite însă în târla organizată în afara satului şi abia toamna
erau aduse acasă.
prispă

Grădinile şi

tipurile de culturi

Predominante au fost 3 tipuri de grădini: grădinile din spatele sau din lateralul casei, delimitate
prin porţiuni de gard din trestie sau nuiele, grădinile situate în partea opusă gospodăriei - în faţa
acesteia, peste uliţă, având dimensiuni mai mari (cca. 1000 mp.) şi grădinile din hotarul satelor.
2
Suprafeţele lor au variat între 1OOO şi 10000 m •
În Dobrogea, în partea de nord, de-a lungul Dunării se cultivau legume timpurii şi târzii pentru
consum proaspăt, iar pe litoral, într-o sub zonă caracteristică din punct de vedere climatic, se produc
legume semi-timpurii şi îndeosebi de toamnă, mai ales plante termofile. Este zona cu cea mai mare
suprafaţă cultivată.

Între legumele pe care le identificăm în aşezările rurale din nordul Dobrogei (inclusiv în
microzona Mahmudia) amintim: ardei, pătlăgele, vinete, tomate, castraveţi, pepeni, fasole. Ceapa
roşie, ceapa albă, 3-4 straturi, erau poziţionate pe latura lungă a grădinii. Se semăna în martie, iar
perioada de recoltare era în septembrie. Se depozita în tinda casei, în pod sau în anexa amplasată în
spatele casei de locuit, lipită de aceasta. La fel se cultivau, în spaţiul central al grădinilor tomatele,
alături de vinete dispuse pe 4-5 rânduri.
Distinct, în cadrul aceleiaşi grădini, aproximativ către margini, se plantau rânduri de
rădăcinoase (morcovi, gulii, ţelină chiar sfeclă), porţiuni de mărar, pătrunjel, cimbru.
De asemenea, pe latura nordică a grădinilor dar şi a curţilor dobrogene se întâlneau rugii de
mure şi plante medicinale precum menta (fie cultivată, fie o specie sălbatică) şi muşeţelul.
În ce priveşte grădinăritul - ca ocupaţie cu scop de producere pentru vânzare - remarcăm în
ultimele decenii un fenomen caracteristic pentru această perioadă. Şi anume: dacă altă dată cultivarea
pepenilor se făcea numai pentru consumul propriei familii, astăzi se practică pentru vânzare.
----·-------·~------

- - - -

Se impune a fi incluse în zonele cu bogată tradiţie în creşterea animalelor, datorită practicării intense a păstoritului. Ca
argument menţionăm statisticile din 1974 privind creşterea animalelor: 325 bovine, 2323 ovine, 43 cabaline, 69 porcine
etc. cf. Alexandru Chiselev, Elena Papa, dr. Steluţa Pârâu (coordonatori), Narcisa Ştiucă, Iuliana Titov, Mahmudia. Studiu
monografic, Fundaţia Salvaţi Dunărea şi Delta, Bucureşti, 2009, pp. 45-46.
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De asemenea, este de menţionat că se ocupă cu cultivarea pepenilor nu numai localnicii, ci şi cei din
oraş care îşi cumpără pământ în baltă •
În spaţiile de cultură cerealiere, ce variau de la 1 la 10-15 hectare, în funcţie de proprietate, se
cultiva:
-Porumb
- Secară
23

-Ovăz

-Orz
-Mei
-Sorg.
4
În perioada în care a funcţionat C.A.P.-uI2 , acesta avea în administrare o suprafaţă arabilă de
1638 ha, pe 58 ha era plantată viţă de vie şi pe 9 ha pomi fructiferi. Pe terenurile arabile se cultivau grâu
(390 ha), porumb (558 ha), fasole (150 ha), in (100 ha), cartofi (30 ha), legume (30 ha), furaje (132 ha).
În prezent există la Mahmudia şi producători agricoli.
Orzul şi secara erau cultivate în grădina din moşia satului, făina fiind folosită pentru producerea
pâinii. În acelaşi spaţiu exterior satului se cultivau 1-5 hectare de grâu.
Plantele textile, aveau ca spaţiu de cultivare proprietăţile în hotarul satelor. Amintim aici
cânepa şi inul.
Plantele oleaginoase le întâlnim cultivate atât în grădinile din apropierea locuinţelor, cât şi în
spaţiile de cultură din hotarul satelor. Ele constituiau o parte, din baza alimentaţiei vegetale a
locuitorilor Dobrogei:
- Floarea soarelui;
-Linte;
- Rapiţă( uleiul de rapiţă);
-Dovleac.
Plante industriale - se cultivau în spaţiile de cultură din hotarul satului. Amintim aici sfecla de
zahăr şi tutunul.
Plantele de nutreţ erau reprezentate de dughie (mohor, mături, perunc, tătari, sorg).
Culturi combinate se întâlnesc de asemenea, în toate zonele etnografice ale Dobrogei: existau
astfel culturi de porumb cu fasole (fasole albă, fasole colorată) şi porumb cu dovleac, pentru hrana
animalelor.
Cultivarea viţei de vie (viticultura) este ocupaţie secundară. Se pot surprinde două aspecteîn ce
priveşte cultivarea viţei de vie în viaţa tradiţională a aşezărilor şi în perioada actuală.La începutul
secolului al XX-iea şi până în 1940 viţa de vie era cultivată numai la câmp (în afara gospodăriei)
asigurându-se astfel strictul necesar nevoilor personale. La începutul secolului al XX-iea s-au cultivat
soiuri de viţă veche indigenă, soiuri hibride de tirează, zaibăr, nohan.Viţa de vie se cultiva altă dată
foarte puţin, iar după 1950 se cultivă - de asemenea în spaţiul din jurul casei. Instrumentarul folosit în
viticultură este cel tipic: cosor, putină, coşul decărat strugurii, butia, linul, zdrobitorul, teascul. În
cadrul instrumentarului viticol, tipul delin cu formă dreptunghiulară şi cu partea superioară tot din
scânduri, întâlnit în toată Dobrogea şi în Câmpia Dunării, este de dată recentă.
Cultivarea pomilor fructiferi se realiza în gospodăria din sat sau cu pomi răzleţi în hotar.
Se cultivau diferite specii de măr (ionatan, golden, parmen auriu) şi de păr (bostăneşti, murgi,
aurii, pietroase), prunul (vânăt românesc), piersicul, caisul, cireşul, vişinul, gutuiul. Acestea se cultivau
21

Albinăritul s-a practicat din timpuri străvechi, în multe regiuni, acolo unde condiţiile naturale erau favorabile. Produsele -

mierea şi ceara - au ocupat un loc de seamă în hrana şi iluminarea locuinţei tradiţionale. Procedeele folosite au evoluat în
decursul vremii menţinându-se concomitent şi procedee străvechi, primitive, cu deosebire în gospodăria ţărănească.
Materialele din care se făceau altă dată ştiubeile erau: buturuga de copac, nuiele împletite şi lipite cu lut. Creşterea
albinelor în stupi sistematici a apărut târziu, în secolul al XIX-iea şi a căpătat extindere treptat. În zonele cu păduri şi în cele
de baltă, această ocupaţie se practica de un număr mare de localnici. Astăzi, apicultura a luat o mare dezvoltare, apicultorii
deplasează stupii adesea la mari depărtări, în zone de pădure, la baltă, la câmp; vezi Studiu privind aspectele istorice şi
etnografice ale comunităţilor din rezervaţia biosfera Delta Dunării, coordonatori, Dr. Florin George Topoleanu, Dr.
Gabriel Jugănaru, Dr. Steluţa Pârâu, Paul Lucian Tacanie, Tulcea, 2008, passim.
24
Cooperativa Agricolă de Producţie (n.n.).
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în plantaţiile din hotarul satelor sau chiar în grădinile din apropierea gospodăriei. Tot aici se găseau şi
duzii cu fructe albe şi negre.
Culesul din natură era reprezentat şi de plante comestibile şi plante medicinale între care
întâlnim: ştevie, lobodă, susai, cultivate în grădinile gospodăriilor, pe parcele delimitate de cele cu
legume. De asemenea, acesta mai era reprezentat de: plante tinctoriale, fructe, urzici, ştirul comestibil.
De-a lungul drumurilor şi islazurilor comunale din Dobrogea de Nord şi de Centru cresc: troscotul,
coada şoricelului, obsiga, traista ciobanului.

Aspecte din hrana

specifică.

Sisteme de depozitare

şi

conservare. Constante ale

alimentaţiei.

Materiile prime frecvente în hrana de zi cu zi a lipovenilor erau: cerealele (cultivate în spaţiile
de luncă ce delimitează satul), legumele (varză, fasole, sfeclă roşie, roşii, rădăcinoase, ţelină, ardei,
cartofi), carnea: de porc, de gâscă, de oaie (foarte rar), laptele de vacă se consuma, sistematic, acrit (sau
. )25 .
Iapteprms
26
Peştele cel mai consumat era: crapul, linul, carasul, somnul, sturionul, ştiuca, scrumbia ,
plătica • Cele mai frecvente preparate din peşte, reprezentând chiar elemente ale identităţii lipovene
erau: borşul de peşte gătit din cele câteva specii de peşte pe care pescarii le aduceau în gospodărie
(nelipsit fiind ceaunul cu pirostrii ca instalaţie culinară, la care gospodina pregătea fiertura de peşte cu
8
mult leuştean), apoi se prepara saramura, peştele prăjit, peşte sărat şi afumat2 (după ce în prealabil
fusese pus la uscat la soare şi vânt pe aţe), peştele la proţap se pregătea chiar şi la adăpostul de pescar.
După uscare şi afumare pescarii bătrâni agăţau bucăţile de peşte pe aţă, în pod la păstrare.
Alteori, peştele se curăţa de intestine, se pregătea o saramură într-un recipient de lemn şi se
29
punea pentru păstrare. Se mai scotea din saramură şi se „dădea la vânt" • Altă tehnică de
afumare/deshidratare se rezuma la realizarea unui şanţ sau a unei gropi în pământ deasupra căreia de
plasa un butoi în interiorul căruia se punea peştele, sub care focul mocnit genera suficient fum, pentru
obţinerea gustului dorit.
De asemenea, se mai consuma, la momente în care se aduna familia, şi ştiucă umplută sau
malasolca (un soi de rasol din peşte chiar afumat, puternic asezonat cu usturoi). La fel de intens folosite
în alimentaţie erau şi chiftelele de peşte, fiind folosită carnea din mai toate speciile capturate. Răcitura
de peşte se realiza din peştele gras, fiind preparată în special în perioada sezonului rece.
O bună parte din inventarul cuprins în cherhanaua pescărească reconstruită în deceniul opt al
secolului al XX-iea în cadrul Muzeului Tehnicii Populare, ca, de altfel, şi instrumentarul culinar ce se
recompune în expoziţia de interior a casei lipoveneşti, păstrează acele ustensile cu ajutorul cărora se pot
reconstitui secvenţe ale vieţii cotidiene a comunităţii de pescari din Mahmudia. Viaţa de zi cu zi,
puternic condiţionată de imperativul preparării hranei, pulsa şi în jurul cuptorului de vară, acolo unde
nelipsite erau ceaunul şi pirostriile ca şi mesele de lemn, de mici dimensiuni unde fie era sortat
(prelucrat peştele, pregătit pentru uscare şi afumare), fie familiile luau masa, odată cu întoarcerea
bărbaţi lor pescari.
În contextul dezvoltării proiectelor dedicate conceptului larg de museum vivum, Muzeul
Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA poate dezvălui viaţa comunităţilor pescăreşti din Delta
Dunării, în toată complexitatea ei, pornind de la fundalul expoziţional oferit de existenţa gospodăriei
27

lipoveneşti.
25

0felia Văduva, Repere simbolice în cultura populară. Pâinea şi alte modelări dinaluat, în Revista de Etnografie şi Folclor,
tom 26, nr. I/ 1981; vezi şi Idem, Gustul graniţa identitară, în Anuarul Institutului de Etnografie şi Folclor, tom 11-13
Bucureşti, 2002.
26
Adesea, după ce se curăţa scrumbia se agăţa la vânt pe câte 6-8 şiruri de aţă, în zona anexelor din cadrul gospodăriei
lipoveneşti.

GrigoreAntipa, Pescăria şi pescuitul în România, Bucureşti, 1916, p. 56, passim.
'"Practic, conform datelor din teren, orice peşte se poate afuma. Între cele mai frecvente metode de afumare este cea prin care
peştele este supus unui ciclu de fum obţinut prin arderea înăbuşită a lemnului de brad sau de prun. Procesul de afumare nu
deteriora gustul cărnii, ci se stopa în momentul în care se realiza o peliculă foarte subţire de fum. Lipovenii afumau cu
precădere scrumbie, plătică şi crap.
29
lon G. Vidraşcu, Lucrări tehnice pentru valorificarea pescăriilor dobrogene, în Analele Dobrogei 1928; an IX, volumul I,
publicată în Dobrogea - cincizeci de ani de viaţă româneasca 1878-1928, Editura Ex Ponto, Constanţa, 2003, pp. 425-430.
27
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Mallm.udia. Vedere de ansamblu cu pescari la cherhana.
Imagini din cercetările de teren.
Mahmudia. General view with fishermen close to the cherhana.
Field research picture.

Gheţăria din

Mahmudia (în situ) cu rol esenţial în depozitarea
şi conservarea peştelui.
The ice cellar from Mahmudia (în situ). This dive had an important
function for fish storage and conservation.

Activităţi tipice pescăreşti la cherhanaua din Mahmudia.
Typical fishermen activities close to Mahmudia cherhana.
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Pregătirea mesei la cherhana (fotografie
din Arhiva Muzeului Naţional al Ţăranului
Român, reprodusă în volumul Hrana care
uneşte şi desparte. Valori identitare în
Dobrogea, coord. Ofelia Văduva, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2010).
Processing food near by the cherhana
(photo from The National Romanian
Peasant Museum, photo archive published
in Hrana care uneşte şi desparte. Valori
identitare în Dobrogea, coord. Ofelia
Văduva, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
2010).

Aspecte din timpul reconstrucţiei casei
gospodăriei de pescar din Mahmudia,
judeţul Tulcea în cadrul Muzeului
Tehnicii Populare.
Photographic aspects from the
reconstruction (rebuilding) ofthe
fisherman house of Mahmudia, Tulcea
county in the Folk Technology
Museum.

Aspecte din timpul construcţiei
gardului ce delimitează curtea
gospodăriei - cu zona cuptorului
de vară - de oborul animalelor.
Este observabilă tehnica
,,nemţească" în asamblarea
snopilor de stuf.
Photographic aspects from the
reconstruction of the reed fence
\ f' ---· which delimitates the main yard
·!ft . ofthe homestead with the bread
.. '· .- oven - from the stockyard. lt is
noticeable the German method for
the assemblage of red bundles.
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Adăpostul de pescar cu şarpantă de
stuf, în două ape. Acesta deţinea un rol
esenţial în timpul campaniilor de
pescuit, de a lungul cărora adăpostul

servea ca loc de preparare a hranei,
depozit temporar de peşte şi de
păstrare a uneltelor de pescuit.
The fisherman hut with red roof in two
slopes. This temporary shelter had an
important function during fishing
activities, when the hut served as a
place for food an fish processing. lt
served also a temporary fish storage
and fishing tools deposit.

Reconstituirea peisajului legumicol
din Mahmudia. Dimensiunea muzeală
a grădinii gospodăriei de pescar.
Adesea, in situ, grădina era plasată în
imediata apropiere a oborului păsărilor
şi animalelor, în relaţie cu spaţiile de
depozitare a legumelor şi a cerealelor.
The re-enactment of the agrarian
cultural landscape of Mahmudia. The
museal profile of the specific
vegetables garden belonging to a
fisherman of Mahmudia.

„
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Cuptorul (bucătăria) de vară din prima
curte a gospodăriei; alături sunt
componente ale instrumentarului
culinar, între care se remarcă oala de
borş, nelipsită şi în echipamentul
pescarilor lipoveni care îşi preparau
peştele, adesea, chiar în barcă.
The bread oven placed in the main
yard of the fisherman homestead.
There are noticeable the culinary tools,
especially the borsch stock-pot, used
all the time by the fishermen during
their fishing campaigns to boil the fish
or the soup in the boat.

- - - r - - - - ----

----------T-

--r------------0--r--------- ---r------

din Mahmudia (Tulcea) în cadrul Muzeului Tehnicii Populare din Sibiu.

--r-

Consideraţii

-----

de etnologie a alimentaţiei

,,Plitcă" cu lîjancă sau bucătăria de iarnă situată în sala (tinda) casei din Mahmudia.
Plitca with the bed over a stove or the winter kitchen placed in the central room of the
house of Mahmudia.

Cazanul de mari dimensiuni pentru prelucrarea şi păstrarea temporară a peştelui, adus la cherhana.
The large copper for fish processing and for temporary conservation ofthe meat (for the fish brought to the cherhana).
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