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INLEDNING

Det var augusti. Jag satt på båten från Tulcea till Sulina och funderade på hur jag 
skulle tillbringa den närmaste tiden. Jag bestämde mig för att göra trettio intervjuer 
med byinvånare i Sfiştofca, en liten lippovanerby tjugofem kilometer norr om 
Sulina. Dessa intervjuer tänkte jag analysera och beskriva i mitt examensarbete med 
titeln ”Inventering av gammaltroendes språk och kultur i Sfiştofca/Rumänien”.

Lippovanerna är en undergrupp till ryska gammaltroende, vilka bor i Donaudeltat 
och andra delar av Sydösteuropa. Liksom alla gammaltroende motsatte sig 
lippovanerna de liturgiska reformerna som Moskvapatriarken Nikon införde 1653 
i den rysk-ortodoxa kyrkan och förföljdes därför i Tsarryssland. Många lippovaner 
flydde undan förföljelserna till avlägsna områden i det ryska tsardömet eller till 
områden på andra sidan om den ryska gränsen. I slutet på 1700-talet invandrade 
de första lippovanerna norrifrån till Donaudeltat. Under de följande årtiondena 
spred de ut sig över hela deltat som på den tiden helt låg i det osmanska riket. 
Den osmanske sultanen garanterade lippovanerna obegränsad trosfrihet, vilket 
gjorde att stora församlingar med gammaltroende kunde bildas i Donaudeltat, till 
exempel i Sarichioi och Jurilovca, och i områdena runt omkring. 

Än idag är lippovanerna en central etnisk grupp i Donaudeltat. Fram till andra 
världskriget gifte de sig bara med inom den egna gruppen och hade begränsad 
kontakt med andra etniska grupper. Efter att regionen Dobrudscha, där 
Donaudeltat ligger, 1878 införlivades med den nybildade staten Rumänien, 
hamnade lippovanerna i Donaudeltat alltmer under den rumänska statens 
inflytande. Efter andra världskrigets slut och införandet av socialismen i Rumänien 
började lippovanerna överge sitt traditionella levnadssätt som fiskare, hantverkare 
och bönder. Som en följd av detta har många lippovaner gett sig av för att söka 
arbete i städerna, vilket lett till att lippovanerförsamlingarna i byarna och deras 
traditionella kultur och språk alltmer förfallit.

Efter andra världskriget hade Sfiştofca cirka tusen invånare, idag bor det mindre 
än hundra människor i byn. De flesta husen byggdes av lera, det finns bara enstaka 
hus i betong. Alla hus är enplanshus och kyrktornet som syns på långt håll är den 
högsta byggnaden i byn. I Sfiştofca finns inget rinnande vatten utan invånarna får 
hämta vatten från brunnar. På grund av den stora utflyttningen under de senaste 
årtiondena står många hus tomma och är nu mer eller mindre kraftigt förfallna. 
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Ruinerna av halvt förfallna hus ger tak över huvudet åt vildhästar som är vanliga i 
och kring Sfiştofca. I Sfiştofca finns det bara ett par gamla bilar och det vanligaste 
fortskaffningsmedlet är liksom förr häst och vagn, som byinvånarna använder för 
att åka och hämta vatten i brunnen eller handla i butiken intill samlingslokalen 
i C. A. Rosetti cirka tre kilometer bort. De flesta invånarna är äldre eller mycket 
gamla och det finns bara få barn och ungdomar kvar, eftersom de flesta unga flyttar 
till närliggande städer som Sulina, Tulcea och Constanza för att söka arbete. På 
sommaren kommer det en jämn ström av turister till Sfiştofca, vilka för det mesta 
bara stannar en natt i byn. Många turister kommer från Västeuropa. För den 
rumänska genomsnittsturisten är Sfiştofca inte så intressant på grund av de enkla 
levnadsvillkoren och bristen på komfort.

 När jag satt där på båtdäcket och funderade över Sfiştofca och lippovanernas 
historia och öde, tog jag en stor klunk ur kaffekoppen framför mig och undrade 
om jag skulle lyckas finna trettio personer den här sommaren som kunde ge mig 
intressanta och innehållsrika intervjuer. Jag bestämde mig för att göra tre intervjuer 
om dagen. Då kunde jag utvärdera dessa varje kväll och sedan förbereda mig inför 
intervjuerna nästa dag. 
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Medan jag satt i försjunken i tankar i den heta augustisolen, anlöpte vår båt den 
långsträckta Donauhamnen i Sulina. Båtens ankomstsignal ryckte mig ur mina 
funderingar. Jag drack snabbt upp mitt kaffe, ryckte åt mig mina två resväskor och 
gick till utgången. När jag hade lämnat båten som sista passagerare, promenerade 
jag utmed hamnen. Vid en liten angöringsplats mötte jag en bekant från Sulina 
som tog mig med båt via flera små kanaler till Sfiştofca. Under båtfärden somnade 
jag och väcktes efter ungefär en timme av en lätt knuff. Vi hade kommit fram till 
Sfiştofcas angöringsplats där min bekant surrade fast båten med ett tunt rep. Vid 
kanalbanken väntade min vän Wassilij Serbov som jag skulle bo hos den följande 
tiden. Efter att ha sagt adjö till min bekant från Sulina, hälsade jag på Wassilij som 
jag känner sedan mitt första besök i Sfiştofca.

Första gången jag kom till Sfiştofca fick jag rådet av en byinvånare att fråga Wassilij 
om jag kunde få bo hos honom. Wassilij tog vänligt emot mig och jag kom bra 

överens med honom direkt. Min 
första vistelse i Sfiştofca varade 
två och en halv vecka. Jag bodde i 
det största rummet i Wassilijs hus 
och min värd lagade mat till mig 
två gånger om dagen. På kvällen 
åt vi alltid tillsammans. Under 
kvällsmåltiderna som ofta varade i 
flera timmar berättade Wassilij och 
jag om våra liv för varandra, och 
efter två och en halv vecka kände 
vi varandra mycket väl. Under 
min första vistelse i Sfiştofca växte 
en vänskap fram mellan oss. På 
avresedagen stod det klart för mig 
att jag ville bo hos Wassilij igen nästa 
gång jag besökte Sfiştofca. 
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Wassilij bodde med sin nu bortgångne far Sergej i ett hus nära kyrkan i Sfiştofca. 
Han arbetar som fiskare och byggnadsarbetare. Wassilij fiskar flera gånger i veckan 
i sjön vid Sfiştofca och hjälper till med byggarbeten hos släktingar, vänner och 
bekanta som renoverar eller bygger nya hus i Sfiştofca eller i en av grannbyarna.   

När Wassilij var ung, gifte sig han med en rumänska som han fick sonen Mihai 
med. Efter ett par år upplöstes äktenskapet. Sedan dess har Wassilij inte så mycket 
kontakt med sin familj. När Mihai hade fötts arbetade Wassilij ett par år som 
byggnadsarbetare i Serbien. Där trivdes han mycket bra eftersom han kunde lära 
sig mycket på de olika byggplatserna, blev vänligt bemött av arbetsgivarna och 
lärde känna många nya människor. Dessutom tjänade han betydligt mer i Serbien 
än i Rumänien.

Efter flera vistelser i Serbien återvände Wassilij till Sfiştofca och bor sedan dess i 
sin hemby. På frågan om han skulle vilja arbeta utomlands igen svarar han att han 
gärna skulle bo och arbeta ett tag utomlands men känner sig så rotad i Sfiştofca att 
han skulle tycka det var svårt att lämna det underbara och unika landskapet för 
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någon längre tid. Dessutom var Wassilij tvungen att ta hand om sin gamle sjuke 
far, som den äldste sonens omsorg var ett viktigt stöd för.

Jag kände inte Wassilijs far Sergej Serbov särskilt bra eftersom han redan var ganska 
sjuk och tillbringade den största delen av dagen i sitt rum. Bara vid ett tillfälle 
pratade jag lite längre med Sergej. En sommarmorgon lämnade han sitt rum och 
kom ut på gården framför Wassilijs hus. Sergej stödde sig på sin käpp och ropade 
på sin son. Jag gick fram till den gamle mannen och förklarade för honom att hans 
son hade gått till en bekant. Sergej frågade mig vänligt hur jag trivdes hos Wassilij. 
Under det följande samtalet framstod Wassilijs far som en humoristisk och vänlig 
person som intresserade sig för sina medmänniskors välbefinnande. Jag lade också 
märke till att Sergej kunde bli ganska arg när något inte blev som han ville: En dag 
kom en släkting till Wassilij på besök. Efter att Wassilij hade pratat ett tag med 
släktingen började de gräla och han krävde att släktingen skulle lämna hans gård. 
Sergej hörde bråket. Han gick fram till de trätande och tillrättavisade släktingen 
med hög röst och beordrade honom att så snabbt som möjligt lämna Wassilijs 
gård. Förutom Wassilij hade Sergej även en yngre son och tre yngre döttrar. De har 
alla flyttat från Sfiştofca och Sergej träffade därför bara sina andra barn på helger 
och ferier. 

För några år sedan var Sergej med om en olycka och skadade ögat på en gren. Sedan 
dess var han blind på ena ögat. På det andra avtog synen under de sista levnadsåren 
alltmer och strax före sin död var han nästan helt blind. 

Wassilij lagade flera måltider om dagen till sin far och städade regelbundet hans 
rum. Även som gammal sjuk man hade Sergej en fast, stadig och även lite sträng 
röst som han ofta bad sin son Wassilij om hjälp med. När jag hörde hans kraftiga 
stämma ljuda kunde jag mycket väl föreställa mig hur han tidigare om åren såg till 
att hans fem barn höll sig till föräldrahemmets regler. Precis som Sergej hade även 
Wassilij en stadig och stark röst som han frågade sin far vad han hade på hjärtat 
med och vad denne önskade. Ibland kunde jag höra hur Wassilij tyst talade med 
sin far i faderns rum. Jag undrade då om Sergej höll på att berätta för sin son om 
sin barndom i Sfiştofca under andra världskriget. Kanske pratade Wassilij också 
ofta med sin far om hur den yngre brodern och de tre systrarna hade det. Wassilijs 
yngre bror har sedan dess gått bort och hade fram till sin död bott i Spanien. Hans 
systrar bor i Tulcea och Sulina men reser regelbundet till västeuropeiska länder 
som Italien, Tyskland och England för att arbeta under en period.
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Samtalen mellan Wassilij och hans far hörde jag mest tidigt på morgonen eller på 
kvällen eftersom jag var iväg under dagen för att göra intervjuer hemma hos de 
andra byinvånarna eller tog långa promenader i Sfiştofcas omgivningar. Jag kom 
precis tillbaka från en vandring när Wassilij meddelade att hans far just hade dött. 
Wassilij var mycket ledsen över sin fars bortgång, men verkade å andra sidan lite 
lättad eftersom faderns död även innebar att det slitsamma vårdandet var över. På 
kvällen på Sergejs dödsdag satt Wassilij på en bänk utanför sitt hus och drack en 
öl. När jag satte mig hos honom och frågade hur han hade det, berättade min värd 
att han kände sig väldigt fri nu eftrsom han befriats från en stor tyngd som vilat på 
hans axlar. Därefter la Wassilij glatt till att även myggorna på gården hade minskat 
i antal sedan fadern dött. 
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Kort efter att fadern hade dött ringde Wassilij till några bekanta som tvättade 
liket och förberedde det för att ligga på lit de parade i flera dagar i huset. När jag 
kom in i rummet där den döde fadern låg, uppmanade mig en av Wassilijs bekanta 
att göra korstecknet framför en ikon på väggen. Därigenom bad jag Gud om ett 
välsignelserikt liv för fadern i himmelriket. När jag hade gjort korstecknet såg jag 
på hur några män tvättade faderns lik och klädde det i en vit likskjorta. I det största 
rummet i Wassilijs hus, som jag tillfälligt fick byta mot ett mindre, stod kistan 
som faderns lik lades i. Intill kistan i ett hörn av rummet fanns en trähylla med 
ett kors och en värdefull ikon samt en oljelampa framför dessa. Under tiden före 
begravningen sov Wassilij i sängen bredvid den döde för att ta avsked av faderns 
själ.

Under dagarna efter Sergejs död kom många av Wassilijs anhöriga till Sfiştofca för 
att ta farväl av sin döda släkting i dennes hus. På gården framför huset var det livlig 
samvaro och Wassilijs släktingar berättade senaste nytt i deras liv för varandra och 
mindes tillsammans den döde Sergej. Framför allt barnen tyckte om att vara hos 
Wassilij eftersom de kunde leka med hundarna, katterna och hönsen på gården. 
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På begravningsdagen kom en präst från Sulina till Wassilijs hus och välsignade 
faderns lik. Efter prästens välsignelser tog Wassilij ner ikonen från trähyllan vid 
kistan och valde ut fyra män som skulle bära kistan till kyrkan. På vägen från huset 
till kyrkan gick Wassilij före kistbärarna med ikonen i famnen.

I kyrkan låg Wassilijs far på lit de parade i det område där männen håller till under 
mässan. På vardera sidan om kistan ställdes ljus som brann tills gudstjänsten var 
slut. Under gudstjänsten föll alla närvarande i tur och ordning på knä framför 
kistan och önskade den döde allt gott inför livet i himmelriket. 

Efter själamässan ringde Sfiştofcas kyrkklockor medan kistan bars till kyrkogården. 
På den sandiga kyrkogården hade redan en grav för kistan grävts. Först ställdes 
den öppna kistan ner bredvid graven och prästen som höll i begravningen fortsatte 
läsa böner som skulle ledsaga den döde på hans väg upp till himmelriket. När 
prästen hade avslutat bönen och de anhöriga gråtande och snyftande tagit ett sista 
farväl av den döde Sergej, spikades kistan igen och sänktes ner i graven. Under 
fortsatta böner började prästen täcka kistan med sand. När prästen hade kastat 
några omgångar sand på kistan, gav han spaden till en ung man som skottade igen 
graven helt.
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Medan de övriga begravningsgästerna begav sig till begravningsmåltiden i Sfiştofcas 
prästgård, granskade jag Sergejs igenskyfflade grav där de ryska gammaltroendes 
åttkantiga kors hade rests. Den övre tvärslån på det åttkantiga korset symboliserar 
inskriften I. N. R. I. som hänvisar till att den korsfäste Jesus från Nasaret är judarnas 
konung. Den nedre tvärslån är snedställd så att ena änden pekar mot himlen och 
den andra mot underjorden. Enligt Sfiştofcas invånare är detta en symbol för de 
två rövare som Jesus korsfästes emellan. Enligt Lukasevangeliet hånade den ena 
brottslingen Jesus på korset. Tvärslån som pekar nedåt symboliserar den hånande 
rövaren som hamnade i helvetet. Den andra brottslingen ångrade sina synder på 
korset och bad Jesus att tänka på honom i himmelriket. Enligt Lukasevangeliet 
steg den ångerfulle brottslingen upp tillsammans med Jesus till himmelriket, 
vilket visas genom tvärslån som pekar uppåt. När jag såg på det åttkantiga korset 
såg jag också att korset placerats vid fotändan av Sergejs grav. Invånarna i Sfiştofca 
förklarade för mig att den döde på uppståndelsens dag, alltså när själen lämnar 
graven och stiger upp till himlen, först ska se korset, vilket bara är möjligt om 
korset placeras vid hans eller hennes fötter.
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På Sfiştofcas kyrkogård la jag märke till att enstaka gravar var mycket kärleksfullt 
dekorerade och välvårdade, men de flesta gravarna var dock förfallna och övervuxna 
med högt gräs. På min fråga varför många byinvånare inte vårdar sina dödas gravar 
svarade Wassilij att minnet av den döda lever vidare i tanken hos släktingar och 
bekanta och att det därför inte är så nödvändigt att besöka den döde ofta vid graven 
och inte heller att vårda den. På grund av att byinvånarna inte besöker Sfiştofcas 
kyrkogård så ofta ger den ett övergivet, men därigenom också ett rofyllt intryck. På 
kyrkogården, där för det mesta endast vindens vinande och lövens rasslande hörs 
mellan lippovanernas åttkantiga kors, kan de döda verkligen vila i frid och stillhet.
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BEGRAVNINGSKALAS

När jag hade studerat Sfiştofcas rofyllda kyrkogård en stund, gick jag till prästgården 
där redan en stor mängd människor hade samlats. I ett sidohus till kyrkan hade 
ett festligt dukat långbord ställts fram och från en öppen eld på gården slog en 
doft av nylagad fiskgulasch mot mig. Medan jag såg hur folk efterhand satte sig vid 
festbordet, som var rikligt dukat med vinflaskor, frukt, sötsaker och olika tillbehör 
till fiskgulaschen, kom Alexej, en nära bekant från Sfiştofca, fram till mig och 
uppmanade mig att också sätta mig till bords. Eftersom magen redan hade börjat 
kurra efter den långa begravningsceremonin följde jag gärna denna uppmaning 
och slog mig ner. När begravningskalaset hade börjat, höjde Wassilijs släkting 
Wladimir glaset och meddelade att alla närvarande hade möjlighet att berätta om 
en död väns liv som han eller hon känt väl och uppskattat mycket. Därefter lät 
Wladimir en svart duk falla ner på bordet. Han förklarade att den vars tur det var 
att berätta skulle lägga den svarta duken bredvid sin tallrik.

FJODOR SUKOV

Wassilijs bekant Artjom var först med att ta den svarta duken och sa att skulle 
berätta om sin vän Fjodor Šukov. Fjodor dog när han var sextiofyra år gammal. 
Fram till sin död bodde han ensam i Sfiştofca. För många år sedan hade Fjodor 
skilt sig från sin fru som han hade en dotter med. Fjodors dåvarande fru och dotter 
utvandrade till Amerika. 

Efter denna korta inledning fortsatte Artjom sin berättelse. 

Fjodor slutade skolan efter sjätte klass för att hjälpa föräldrarna hemma. När 
han var sjutton år fick han arbete i cementfabriken i Somova, där han fick en 
utmärkelse som bästa arbetare. Efter arbetet i cementfabriken flyttade Fjodor till 
Teleorman, där han utbildade sig till yrkeschaufför. Efter avslutad militärtjänst 
i Tulcea arbetade Fjodor som chaufför åt sjukhuset. Därefter arbetade han som 
matros till muren föll 1989 och reste med olika fartyg ända till Västafrika. Senare 
flyttade Fjodor tillbaka till Sfiştofca där han arbetade inom jordbruket fram till sin 
död. Fjodor hade problem med hjärtat och med astma. På fritiden såg han helst på 
spion- och krigsfilmer. 
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Fjodor föddes precis som sina föräldrar i Sfiştofca. Under arbetet som chaufför 
skilde han sig från sin fru som uppfostrade deras gemensamma dotter. Efter att 
hans före detta fru utvandrat med dottern till Amerika, tog det lång tid innan 
Fjodor träffade sin dotter igen. Först efter sjutton år när hans dotter som vuxen 
gjorde en resa till Rumänien och då besökte sin far i Sfiştofca, fick de kontakt igen. 
Var hans förfäder kom från visste Fjodor inte riktigt. När jag talade med honom 
nämnde han ofta att de fördrivits från Ryssland på Peter den stores tid och funnit 
ny jord att leva av på andra sidan Donau. Förr bodde enligt Fjodor långt över tusen 
personer i Sfiştofca, men idag finns här knappt arbete och därför har framför allt 
de unga flyttat till städerna för att söka jobb. 

Beträffande kommunismen ansåg Fjodor att han hade det mycket bra under 
Ceausescu eftersom han på den tiden hade ett intressant arbete som matros. Tack 
vare det kunde han resa och var bland annat i Östberlin. Om situationen efter 
murens fall sa Fjodor att han hade det mycket dåligt då, eftersom han inte kunde 
hitta arbete någonstans. Rumäniens inträde i EU var han negativt inställd till 
eftersom rika parlamentariker tydligen tjänar mycket pengar på att gå med i EU, 
medan övriga befolkningen inte får så stor glädje av medlemskapet. 

På frågan om han går i kyrkan svarade Fjodor alltid att han går i kyrkan när han 
kan och vill. Till jul och påsk gick Fjodor alltid i kyrkan. Förr reparerade eller 
renoverade han ofta något i kyrkan. 

Artjom avslutade sin berättelse med att säga att Fjodor levde ett mycket intressant 
liv i sin ungdom eftersom han fick prova på många saker och gjorde långa resor 
som matros. Artjom betonade att det var mycket tråkigt att Fjodors fru lämnade 
honom och att han bara sällan träffade sin dotter. Fjodor hade gärna åldrats 
tillsammans med sin familj och tillbringat sina sista dagar i livet med sin fru och 
dotter. Dessutom berättade Artjom att Fjodor bodde hos Wassilij fram till sin död 
eftersom han inte hade några pengar för att skaffa sig ett eget hus. 

Så kom alltså den tidigare världsresenären Fjodor tillbaka till Sfiştofca på ålderns 
höst och återsåg där de människor som han vuxit upp och tillbringat sin ungdom 
med. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döde 
och stilla bad för hans frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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NIKIFOR SUVOROV 

Efter Artjom begärde Pavel ordet. Han berättade om sin vän Nikifor Suvorov. 

Nikifor dog när han var sjuttiofyra år gammal. Fram till sin död levde han med sin 
fru Irina i Sfiştofca. De hade två söner och en dotter tillsammans. 

Nikifor arbetade den mesta tiden som försäljare. År 1997 gick han i pension och 
arbetade då som bonde och fiskare. 

Efter denna korta inledning fortsatte Pavel sin berättelse.

Efter att ha avslutat den fyraåriga grundskolan fick Nikifor direkt arbete i affär. 
År 1960 gjorde han militärtjänst i Bukarest och därefter fortsatte han arbeta som 
handelsman. Från 1988 och fram till pensioneringen 1997 handlade Nikifor med 
spannmål och arbetade även vid sidan av som förvaltare vid skörden. 



19

Nikifors föräldrar hette Igor Suvorov och Ekaterina Suvorova. Föräldrarna hade 
tre söner och tre döttrar. Nikifors dotter och en son bor i Sulina, den andra sonen 
bor i Bukarest. 

Om de gammaltroendes historia berättade Nikifor för mig att de fördrevs ur 
Ryssland på Peter den stores tid och idag finns de över hela världen. På flykten från 
Ryssland gömde sig de gammaltroende ofta i skogar där det växte många lindar. 
Namnet lippovaner, som är en beteckning för gammaltroende i många delar av 
Sydösteuropa, kommer enligt min vän från ”lipa”, det ryska ordet för lind. 

Nikifor hade också kopplingar till det ukrainska Donaudeltat. Hans faster bodde 
i ukrainska Belgorod och var gift med en man som hette Romanov. Mannen var 
präst i Primorskoje och och de hade några barn tillsammans, varav en av sönerna 
blev den berömde officeren Romanov. När Nikifor var i ukrainska Primorskoje 
ville han besöka officer Romanov men denne var inte anträffbar. 

Om kommunismen tyckte Nikifor att folk visserligen hade pengar då men att det 
inte fanns så mycket att köpa i affärerna. Efter kommunismen menade han att det 
visserligen fanns tillräckligt att köpa men att folk hade för lite pengar. Situationen 
var särskilt svår för äldre människor på grund av den låga pensionen. 

Om resor under kommunismen berättade Nikifor för mig att han och hans fru var 
i de sovjetiska städerna Donetsk och Odessa i december 1989. Paret Suvorov hade 
ett sovjetiskt visum som var giltigt en och en halv månad. När Ceausescu störtades 
i slutet på december 1989, var Nikifor och hans fru fortfarande i Sovjetunionen.  

Efter murens fall menade Nikifor att många berikade sig på den tidigare offentliga 
egendomen medan majoriteten av befolkningen förblev fattig. Han berättade 
emellertid också att han hade arbete efter murens fall trots den ekonomiska krisen. 
Rumäniens medlemskap i EU tyckte Nikifor var positivt, eftersom han menade att 
övriga medlemsstater stöttar Rumänien ekonomiskt. 

Beträffande kyrkan sa Nikifor att han gick i kyrkan nästan varje söndag och vid 
stora högtider. 
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När berättelsen närmade sig slutet såg Pavel på åhörarna kring bordet och sa att 
Nikifor varit en mycket flitig person som även i svåra tider lyckades behålla sitt 
arbete eller finna ett nytt. Fram till sin död levde Nikifor tillsammans med sin fru 
Irina. Hon stöttade sin man i allt han gjorde och stod alltid bakom honom. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döde 
och stilla bad för hans frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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KULINA WUTILKINA 

Efter Pavel begärde Marina ordet. Hon berättade om sin väninna Kulina Wutilkina. 

Kulina dog när hon var nittiofem år. Hon hade fyra döttrar, varav tre bodde i 
Sulina och en i Sfiştofca. 

Kulina arbetade tillsammans med sin man på deras lilla bondgård i Sfiştofca, där de 
odlade potatis och grönsaker. Paret sålde produkterna från jordbruket och kunde 
till exempel köpa kläder för vinsten. Kulinas man återvände skadad från kriget, 
men han var en duktig arbetare och drack inte så mycket alkohol. 

Efter denna korta inledning fortsatte Marina sin berättelse. 

Kulinas man dog när han var över åttio år och därefter levde hon ensam i Sfiştofca. 
Hon hade gift sig med sin man i slutet på vintern och få dagar efter bröllopet 
gick det äkta paret och skar vass tillsammans. Kulina och hennes man var flitiga 
människor som hade det ganska bra och inte bad någon om hjälp. En bror till 
Kulina bodde i den ukrainska staden Vilkovo och hon hade också en brorson där. 

Under kommunismen arbetade Kulina med hästar. En gång blev hon så kraftigt 
sparkad av en häst att hon avsvimmad föll till marken. Sedan dess såg hon inget 
på ena ögat och hörde inget på ett öra. Vid dessa ord gick ett sus av förvåning 
runt bordet med åhörare och några av gästerna tyckte synd om Kulina för allt hon 
drabbats av under sitt hårda arbete. 

Kulina berättade att hon satt hemma och väntade på att någon skulle komma på 
besök. Hennes dotter i Sfiştofca besökte henne varje dag. Kulina lagade själv sina 
måltider ända upp i hög ålder tills hon var över nittio. Likaså städade hon sitt lilla 
hus. När Kulina gick genom rummen fick hon hålla sig i möblerna eftersom hon 
var så svag i benen. Hon sa ofta att hon väntade på att Gud skulle kalla hem henne. 

När Kulina var yngre gick hon regelbundet i kyrkan, men när hon var över nittio 
klarade kroppen inte längre att gå dit. 

Marina menade att man genom Kulinas liv tydligt kunde känna den hårda 
vardagen i efterkrigstidens Rumänien. Det faktum att man redan några få dagar 
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efter bröllopsdagen började arbeta igen visar att firande kom i andra hand under 
efterkrigstiden. Man strävade efter ett ekonomiskt och materiellt någorlunda 
tryggt liv, och det fick man arbeta hårt för. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döda 
och stilla bad för hennes frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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KARP SARAJEV 

Efter Marina begärde Anton ordet. Han berättade om sin vän Karp Sarajev. 

Karp dog vid femtiofyra års ålder. Han var gift och hade en dotter och två söner. När 
åhörarna hörde detta fick en del av dem tårar i ögonen. Många av de närvarande 
hade känt Karp väl och alla beklagade att han genom sin tidiga död måst lämna fru 
och barn ensamma. 

Efter denna korta inledning fortsatte Anton sin berättelse. 

Fram till sin död var Karp arbetslös och hoppades på ekonomiskt stöd från 
staten. Ibland gick han och fiskade eller guidade turister med båt på kanalerna vid 
Sfiştofca. Det gav några lei men det var för lite för att leva på. Karp fick alltid gå 
upp tidigt för att se till sina höns. 

Efter skolan, som Karp avbröt efter sjätte klass, arbetade han som traktorförare och 
fiskare. Vi sidan om samlade han också vass som hustaken i Sfiştofca är täckta med. 
Karp var praktiskt lagd och trivdes med sitt arbete. Hans dotter bor nu sedan en 
tid med sin man i Letea, den äldste sonen arbetar vid ett litet fiskeriföretag i Sulina 
och den yngste sonen har utvandrat till Tjeckien för att söka arbete. 

Karp hade släktingar i Vilkovo, där bland annat hans fars gudfar bodde. Karps 
inställning till kommunismen var mycket positiv eftersom han hade arbete på den 
tiden. Situationen efter kommunismen tyckte han var sämre jämfört med tidigare. 
Han påpekade dock att han inte hade det dåligt efter murens fall heller. 

Karp berättade ofta att det var svårt att resa under den kommunistiska tiden. Själv 
var han till exempel aldrig i grannlandet Ukraina. Under kommunismen fick man 
enligt Karp bara resa in i Ukraina via Galaţi, men efter murens fall blev det möjligt 
att åka med båt direkt över Donau från Periprava till Vilkovo. 

Enligt Anton var Karp en mycket vänlig och levnadsglad person. Det var mycket 
sorgligt att han dog så tidigt, framför allt för hans fru och barn. 
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Karp var mycket positiv till EU eftersom han menade att medlemsstaterna hjälper 
varandra. Karps inställning till EU var intressant eftersom han såg en chans för 
Rumänien i EU, medan de flesta andra personerna i Sfiştofca blev upprörda över 
att korrupta rumänska politiker stoppade EU-pengar i egen ficka. Vid dessa ord 
hördes ett mummel kring bordet och några av de närvarande började skälla på EU 
och hetsa upp sig över de relativt dåliga levnadsförhållandena i Rumänien. 

Vad beträffar kyrkan och gudstjänster sa Karp att han gärna bad och att han tyckte 
om kyrkan. Han berättade flera gånger att han alltid gick till kyrkan när han hade 
tillräckligt med tid för det. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döde 
och stilla bad för hans frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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MAURA WARNAWITSCHA 

Efter Anton begärde Olga ordet. Hon berättade om sin väninna Maura 
Warnawitscha. 

Maura dog när hon var fyrtiosju år. Hon var gift och hade en son. Fram till sin 
död var Maura arbetslös. Hon hoppades få socialhjälp från staten, men staten gav 
henne inget ekonomiskt stöd. Maura beklagade sig ofta över att hon och hennes 
familj hade det dåligt. 

Efter denna korta inledning fortsatte Olga sin berättelse. 

Maura föddes i Periprava och flyttade till Sfiştofca när hon gifte sig. Hon avslutade 
inte sin skolgång då hon hade svårt att lära. Maura hade två bröder, en i Sulina och 
en i Ploieşti. Brodern i Sulina var pilot. Dessutom hade Maura haft en syster som 
drunknat. Maura hade ingen koppling till den ukrainska delen av deltat. Hennes 
far var ukrainare, men han var sedan länge död. Dessutom hade Maura släktingar i 
Ukraina som hon dock inte visste om de fortfarande levde. 
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Om läget under kommunismen tyckte Maura att hon hade det svårt på den tiden. 
Om Rumäniens medlemskap i EU sa hon att allt blivit sämre på grund av EU. 

I kyrkan gick Maura bara när hon hade pengar. Hon ansåg att hon absolut måste 
köpa och tända ett ljus när hon besökte kyrkan. 

Olga berättade att Maura alltid hade gjort ett mycket starkt intryck på henne. 
Hon grät ofta och hade en känsla av att allt bara blev sämre omkring henne. 
Maura försökte bemästra sin oro genom den vänskapliga kontakten med de andra 
byinvånarna och gemenskapen med dessa. Anledningen till Mauras sorg kan ha 
varit att hon levde under mycket fattiga förhållanden i Sfiştofca tillsammans med 
sin arbetslöse man och likaså arbetslöse son. Med sorgsen blick berättade Olga att 
Maura under de sista åren av sitt liv inte tycktes ha några tankar längre kring hur 
hon skulle kunna förbättra sitt och familjens liv. Olga berättade också att Maura 
led av muskelförtvining och till sist dog av denna sjukdom. Förmodligen var döden 
mot slutet en utväg för Maura ur hennes bekymmer. Trots all sorg i Mauras liv 
förblev hon enligt Olga alltid en varmhjärtad person. Maura anförtrodde Olga 
sina innersta känslor och Olga kände också att hon kunde anförtro sig Maura helt. 
Vid slutet av Olgas berättelse hade några av gästerna tårar i ögonen och beklagade 
att Maura haft ett så sorgligt och bekymmersfyllt liv. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döda 
och stilla bad för hennes frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare. 
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TOMA ATANASIE 

Efter Olga begärde Iwan ordet. Han berättade om sin vän Toma Atanasie. 

Toma dog när han var sextio år. Fram till sin död levde han i Sfiştofca med sin 
andra fru. Med den första frun hade han tre barn som idag är vuxna och har egna 
familjer. Tomas andra fru hade också tre barn med sin första man. 

Toma bodde i Sfiştofca och lagade fiskenät, gjorde reparationer på huset och 
gick ofta och fiskade. Toma var blind på ena ögat och fick därför en liten 
handikappersättning från rumänska staten. Fram till murens fall i Rumänien 
arbetade han på Sulinas fiskfabrik. I Sulina hade han ett hus där han bodde i 
tjugofem år. När Toma förlorade arbetet i Sulina flyttade han till Sfiştofca för att 
odla en bit mark. På så sätt kunde han leva ganska bra även som arbetslös. 

Efter denna korta inledning fortsatte Iwan sin berättelse. 

Toma gick sju år i skola i Letea och därefter flyttade han till Sfiştofca. Hans första 
fru kom från Sfiştofca. Med henne flyttade han till Sulina. Där byggde de ett hus 
tillsammans. Efter revolutionen och hans första frus död återvände han till Letea. 
Därifrån flyttade han sedan till Sfiştofca. 

Toma berättade att hans barn bodde på olika håll i Rumänien. Han och hans 
barn stöttade varandra. När de kom på besök fick de till exempel ofta en säck 
potatis av sin far. Toma nämnde stolt att alla hans barn stannade i Rumänien efter 
kommunismens sönderfall, till skillnad från de som till exempel utvandrade till 
Amerika, Italien och Spanien. 

Toma hade många släktingar i Ukraina som han besökte 1980. Då reste han över 
Izmail till Tatar Bunar, där hans släktingar bodde. Under besöket hos släkten reste 
Toma också till städerna Odessa och Sevastopol. Han hade visum för fyrtiofem 
dagar men stannade bara arton dagar för att inte fresta för mycket på de ukrainska 
släktingarnas gästfrihet. Efter 1980 avtog kontakten alltmer mellan Toma och 
hans ukrainska släktingar. 
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Om kommunismen sa Toma att folk hade pengar på den tiden men att 
livsmedelsförsörjningen fungerade dåligt. Efter murens fall fanns det tillräckligt 
att köpa men folk hade inga pengar. Under kommunismen gick man enligt Toma 
regelbundet och puntkligt till arbetet och fick på så sätt en fast lön i slutet av 
månaden. Under Ceausescu byggdes fabriker och hyreshus så att folk hade trygga 
arbetsplatser och bostäder. 

Men Toma kritiserade också att en del politiker i Bukarest i den så kallade 
demokratin kapade åt sig mycket pengar. För de fattiga intresserade sig ingen längre. 
Inte ens nergångna hyreshus renoverades. Han fruktade också att Rumänien snart 
skulle bli förstört eftersom många fabriker förföll och rumänska fartyg till största 
delen såldes till utlandet. Toma medgav att EU hjälper Rumänien. Men i framtiden 
vore det bättre att skapa arbetstillfällen än att hoppas på mer hjälp från EU. 

Toma gick bara i kyrkan en gång om året. Det störde honom att folk pratade så 
högt under gudstjänsten att han inte hörde vad prästen predikade. Dessutom vore 
det lämpligt att visa vördnad när man deltar i gudstjänsten. 

Iwan avslutade sin berättelse med övertygelsen att Toma förde ett lugnt och 
enkelt liv. Han och hans fru sågs sällan på fester. Men när han fick besök ibland 
blev besökaren hjärtligt mottagen. Toma bjöd in sina besökare att smaka på den 
hembrända vodkan. En del tog ibland också med sig en egen liten flaska. 
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När Iwans berättelse var slut mindes några av de närvarande Tomas trevliga 
personlighet och hans goda hembrända vodka. Spontant reste sig en av gästerna 
och höjde sitt glas med vodka för den döde Toma. Många av gästerna gjorde 
likadant och höjde också sina glas och drack ur vodkan i ett svep till den dödes ära. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döde 
och stilla bad för hans frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.

ZENA SEPATKINA 

Efter Iwan begärde Alexandra ordet. Hon berättade om sin väninna Zena 
Sepatkina. 

Zena dog när hon var sextioett år. Fram till sin död bodde hon ensam i Sfiştofca. 
Zena hade två söner. Den ene sonen var liksom hon själv född i Mila 23. När Zena 
gift sig och flyttat till Sfiştofca, lät hon sin första son växa upp hos föräldrarna i 
Mila 23. Zenas man från Sfiştofca hade sex barn från första äktenskapet. Med Zena 
fick han dessutom en son som nuförtiden bor i Sulina. 

Efter denna korta inledning fortsatte Alexandra sin berättelse. 

I Mila 23 arbetade Zena som fritidspedagog och fiskare. När hon var tjugoåtta 
år gifte hon sig med sin man från Sfiştofca som var fyrtiosju år. Fram till sin död 
arbetade Zena i sin köksträdgård i Sfiştofca och hade även höns. 

I Mila 23 gick Zena åtta år i skolan och slutade därefter sina studier. Hon föddes i 
Chilia Veche, men pappan flyttade sedan med familjen till Mila 23. Efter att Zena 
gift sig med sin man vid tjugoåtta års ålder flyttade hon inte mer. Fram till sin död 
träffade hon sina söner ganska ofta. Ibland kom sönerna till Sfiştofca på besök, 
ibland åkte Zena till Mila 23 och Sulina. 

Zenas mamma hade en bror i Ukraina som hon höll kontakt med hela livet. Zena 
kom inte ihåg i vilken ukrainsk stad hennes farbror bodde. 
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Om tiden under kommunismen talade Zena alltid positivt och att hon hade det bra 
då. På den tiden hade hon grisar och åttio till hundra höns. Efter kommunismens 
fall blev livet enligt Zena svårare. Vid tiden kring murens fall hade hon bara en 
liten trädgård och ett par höns kvar. Hönsfodret blev då på kort tid väldigt dyrt 
och en säck korn kostade mellan åttio och hundra lei. Under Ceausescu var livet 
billigare och bättre. På den tiden hade alla arbete, men idag är det många som inte 
hittar något arbete längre och de vet inte vad de ska göra med all tid och varifrån 
de ska få pengar till att överleva.  

Beträffande EU menade Zena att allt blev dyrare och att de fattiga inte hade några 
pengar. Med EU och demokratin har det enligt Zena uppkommit en maffia i 
Rumänien som har mycket pengar och råd med allt. De fattiga har enligt henne 
inget annat val än att arbeta i sina köksträdgårdar och få potatis, lök och andra 
grönsaker därifrån. 
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Zena gick regelbundet i kyrkan och var även med i kören i Sfiştofca, som än idag 
leds av Senovia Sepatkina. För Zena var kyrkan och körövningarna välkommen 
förströelse. Hon berättade ofta för mig att många gamla kvinnor var med i kören 
och sjöng, dansade, grät och hade roligt tillsammans. 

Alexandra avslutade sin berättelse med att säga att Zena var en mycket levnadsglad 
kvinna. Som medlem i Sfiştofcas kör åkte hon gärna till de gammaltroendes 
festivaler runt om i Rumänien, där Sfiştofca-kören sjöng ryska folkvisor. Vid dessa 
ord mindes några av gästerna att Zena haft en mycket vacker röst och att det bara 
fanns få som kunde sjunga de ryska folkvisorna så melodiskt och medryckande 
som hon. Alla närvarande var ledsna över att den glada Zena nu inte fanns hos 
dem längre. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döda 
och stilla bad för hennes frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.

MARIA PANKRATOVA 

Efter Alexandra begärde Anja ordet. Hon berättade om sin vän Maria Pankratova. 

Maria dog när hon var sjuttiofyra år och hade fyra barn. En son bor i Sfiştofca, två 
söner bor i Sulina och dottern bor i Tulcea. Maria berättade att livet i Sfiştofca förr 
var mycket trevligt eftersom många människor bodde och arbetade där. 

Efter denna korta inledning fortsatte Anja sin berättelse.  

Maria var hemmafru och hennes förste man arbetade som fiskare. Efter att hennes 
man hade dött gifte hon om sig. Maria berättade ofta att det fanns stora trädgårdar, 
många kor och även får i Sfiştofca förr. Hon beklagade alltid att de unga reste till 
städerna för att söka arbete och att det bara bodde kvar gamla i byn som inte kunde 
arbeta längre. 

Maria gick fyra år i den ryska skolan i Sfiştofca. Hon fortsatte inte studera eftersom 
det kostade pengar att gå i skolan och hennes föräldrar hade många barn och inte 
tillräckligt med pengar. 
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Maria föddes i Sfiştofca och hennes förfäder var också från Sfiştofca. Hennes barn 
kom för det mesta bara på besök en gång om året eftersom de var så upptagna 
med sina egna liv. Ibland åkte Maria för att hälsa på sina barn, men när hon blev 
gammal tyckte hon det var svårt att resa. 

Hon visste inte riktigt när hennes förfäder kom till Donaudeltat, men hon 
berättade att Sfiştofca grundats av ryska invandrare för cirka tvåhundra år sedan. 
Marias förfäder levde huvudsakligen av fisket i sjön vid Sfiştofca. När kyrkan och 
de första enkla husen hade byggts började man bedriva jordbruk i Sfiştofca. Maria 
berättade att lippovanerna inte bara bodde i Sfiştofca utan även i Periprava på den 
ukrainska sidan av Donau. 

I Ukraina hade Maria många mor- och farbröder respektive mostrar och fastrar 
och reste därför regelbundet till Ukraina ända fram till 1995. Även under 
Ceausescutiden var hon där. 

Om livet under kommunismen sa Maria alltid att alla hade arbete under Ceausescu. 
På den tiden fanns det stora fina bondgårdar och de fick en skälig lön för sitt 
arbete. Om situationen efter murens fall sa Maria ofta att det fanns tillräckligt 
med varor men att många människor inte hade något arbete och därför inte heller 
kunde köpa något. När hon blev gammal hade Maria en pension på 300 lei. Med 
de pengarna kunde hon köpa den medicin hon behövde, men till något mer räckte 
det inte. På sommaren kunde Maria livnära sig på sin köksträdgård, men på vintern 
måste hon köpa livsmedel vilket tärde på hennes ekonomi. 

Om EU sa Maria att hon inte var intresserad. Hon menade att politikerna är 
skurkar som bara ljuger för folket. 

Maria gick regelbundet i kyrkan och var väl förtrogen med de gammaltroendes 
högtider. 

Mot slutet av berättelsen sa Anja att Maria var den enda personen i Sfiştofca som 
alltid hade någon familjemedlem hos sig. I huset mittemot bodde hennes son 
Jakob med de fem barnbarnen. Barnbarnen kom ofta på besök och höll farmodern 
ung med deras ungdom och livsglädje. 
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Maria lärde sina släktingar ryska folkvisor och sjöng i Sfiştofcas kör med sin 
svärdotter Ljuba och två sondöttrar. 

När Anja berättade om Marias barnbarn beklagade några av gästerna att det fanns 
så få barn kvar i Sfiştofca. De tyckte att det hade varit trevligt att då och då få höra 
barnskrik och ge sötsaker till lekande barn. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döda 
och stilla bad för hennes frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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EVDOKIA WOROBEVA 

Efter Anja begärde Oksana ordet. Hon berättade om sin väninna Evdokia 
Worobeva.

Evdokia dog när hon var åttioåtta år gammal. Hon var gift men hade inga barn. 
Evdokia hade en syster och två bröder. En bror bodde i Sulina hos sin dotters 
familj. När hon blev gammal träffade inte Evdokia sina syskon så ofta eftersom hon 
var skröplig och nästan blind. Evdokias mamma kom från Odessa och pappan var 
född i Sfiştofca.  

Förr arbetade Evdokia hos storgodsägare där arbetet inom jordbruket var mycket 
hårt. Vid den tiden var Rumänien fortfarande en monarki och kung Mikael I 
regerade. Evdokia arbetade sex månader i taget hos olika storgodsägare, bland 
annat i Brăila och Černovoda. Jordbruksarbetarna sov på halm, pojkar och flickor 
på samma plats. När den kommunistiske ledaren Gheorghiu-Dej kom till makten 
började man expropriera godsen och bygga stora kolchoser på den konfiskerade 
marken. Kolchosbyggandet utfördes delvis av fångar som straffarbete. 

Efter denna korta inledning fortsatte Oksana sin berättelse.  

Evdokia föddes i Sfiştofca. När hon var liten drunknade hennes far som var fiskare 
i Svarta havet och mamman och barnen blev ensamma kvar. Evdokia gick fyra år 
i skolan i Sfiştofca och tre år i C. A. Rosetti. I skolan var hon tvungen att prata 
rumänska eftersom ryska var förbjudet i offentliga sammanhang, men hemma 
talade hon ryska. Tidigare ansågs skolan i C. A. Rosetti vara mycket bra och hade 
nästan gymnasiestatus. Efter skolan flyttade Evdokia med sina syskon till Tulcea 
för att söka arbete. Evdokia tyckte att det var mycket svåra tider och man måste 
arbeta hela tiden för att överleva. 

Efter några år gifte hon sig med en moldavier som arbetade som skogsvaktare i 
kommunen C. A. Rosetti. När hon hade skilt sig från skogvaktaren gifte sig 
Evdokia med läkaren i Sfiştofca. Efter ett tioårigt äktenskap dog läkaren och 
därefter bodde hon ensam. När hon blev gammal levde Evdokia mycket fattigt. 
Till största delen levde hon av det hon med sin svaga syn kunde klara av att odla 
själv i sin köksträdgård. 
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Evdokias föräldrar lärde känna varandra i Ryssland under oktoberrevolutionen, då 
hennes far tjänstgjorde där som soldat. Efter oktoberrevolutionen fick Evdokias 
mamma sitt första barn och då flyttade familjen till Sfiştofca. Evdokias syster 
bodde senare i Tulcea, en bror bodde i Sfiştofca och den andra i Sulina. Evdokias 
mor hade en bror i Odessa som arbetade vid domstolen. 

Under Mikael I var Evdokia lantarbetare och sov på halm och blev biten av ohyra 
på natten. Efter det kommunistiskta maktövertagandet i Rumänien fick hon arbete 
på en kolchos där hon hade hand om jordbruket och korna. 

Beträffande kommunismen berättade Evdokia alltid att under kung Mikael I slöt 
man avtal om mänsklig arbetskraft medan man under det kommunistiska systemet 
slöt avtal om boskap.  

Efter det kommunistiska matkövertagandet fanns det offentliga 
kommunikationsmedel som alla kunde använda sig av. Men under kung Mikael 
I var Evdokia på grund av brist på pengar tvungen att gå till fots. En gång gick 
hon uppströms med sina syskon utmed Donau från Sfiştofca till Tulcea för 
att söka arbete. Under det kommunistiska styret blev det genom de offentliga 
kommunikationsmedlen mycket lättare att resa i Rumänien. Utlandsresor däremot 
var omständligt eftersom man behövde många dokument för att kunna lämna 
Rumänien. Att resa till det kapitalistiska Väst var förbjudet för de flesta. 

Evdokia ansåg att livet blev friare sedan Rumänien gick med i EU. Nu har alla ett id-
kort som han eller hon kan resa utan problem med. I samband med EU sa Evdokia 
att omfördelningen av pengar fungerade dåligt. Medan de styrande i Bukarest 
roffar åt sig feta vinster blir det inte mycket pengar över till behövande människor 
ute i landet. Evdokia jämförde ofta den dåligt fungerande omfördelningen av 
pengar i EU med kaoset i Ryssland under ryska revolutionen. På den tiden ville 
man skapa rättvisa genom att ta egendomar från de rika. 

Hennes mamma arbetade som tjänsteflicka hos rika familjer i Odessa, och från 
hennes berättelser fick Evdokia höra att under oktoberrevolutionen kom svarta 
bilar till de rika på natten för att ta ifrån dem deras värdesaker. En natt kom dessa 
bilar till familjen som Evdokias mamma arbetade hos. Efter att den hemliga polisen 
hade tagit familjens värdeföremål fördes även husets herre bort. 
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Evdokia klagade också över att det inte fanns något sjukhus i närheten av Sfiştofca. 
Hon var tvungen att åka till Tulcea för sin ögonoperation. Dessutom tyckte hon 
att det var väldigt synd att så många duktiga läkare från Rumänien utvandrade till 
utlandet. 

I kyrkan gick Evdokia aldrig. 

Beträffande turismen berättade hon att hon förr hade haft turister boende hos sig 
och att hon hade tyckt det var bra om fler turister kom till Donaudeltat. 

När Oksana berättade om Evdokias ögonoperation, beklagade några av åhörarna 
att Evdokias hälsotillstånd på äldre dagar blivit så dåligt. De tyckte att den flitiga 
och gästfria kvinnan hade förtjänat ett lugnare och bekvämare liv på ålderns höst. 
Andra åhörare pratade om varför Evdokia aldrig gick i kyrkan och varför hon inte 
fick några barn med någon av sina äkta män. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döda 
och stilla bad för hennes frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare. 
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ERIMEJ HALKIN 

Efter Oksana begärde Afanasij ordet. Han berättade om sin vän Erimej Halkin. 

Erimej dog vid sjuttioett års ålder. Han hade fyra döttrar och arbetade som 
fiskare. Som pensionär blev det nödvändigt att amputera hans ben på grund av 
blodförgiftning. 

Efter denna korta inledning fortsatte Afanasij sin berättelse. 

Erimej föddes i Sfiştofca och gick där fyra år i den ryska skolan. Efter grundskolan 
studerade han inte vidare. Efter skoltiden arbetade Erimej hemma hos sina 
föräldrar som också var fiskare. Efter ett par år gjorde han militärtjänst. Därefter 
fortsatte han arbeta som fiskare. Detta yrke hade Erimej fram till pensioneringen. 

Två av hans döttrar bor i Tulcea och en i Sulina och en i Sfiştofca. Dottern som bor 
i Sfiştofca tog hand om sin sjuke far fram till hans död. De andra döttrarna besökte 
ofta sin far och stöttade sin syster i vårdandet. 

Erimej hade ingen koppling till Ukraina. Om tiden under socialismen ansåg 
han att en del var bra och en del var dåligt. Erimej reste aldrig. Om situationen 
efter murens fall sa han att han hade det bättre än under socialismen. De flesta 
människor hade till att börja med arbete efter murens fall och kunde utttrycka sina 
åsikter fritt och resa som de ville. Men senare fick många sparken och det blev allt 
svårare att hitta arbete. 

Erimej var positivt inställd till EU. Han tyckte att det var bra att de andra 
medlemsstaterna hjälpte Rumänien och att levnadsvillkoren blev allt bättre. 

Tidigare gick Erimej regelbundet i kyrkan men efter benamputationen var det inte 
längre möjligt med kyrkobesök. 

Mot slutet av sin berättelse förklarade Afanasij att Erimej var en mycket enkel och 
lugn person. Han stod alltid vid Afanasij sida och gav honom goda råd när han 
skilde sig från sin fru och gick igenom en svår livskris. Efter benamputationen var 
livet mycket svårt för Erimej eftersom han var bunden till rullstolen och beroende 
av sin dotter. På de sandiga och gropiga vägarna i Sfiştofca var det svårt att förflytta 
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sig. Under dessa omständigheter var det enligt Afanasij desto roligare att se att 
Erimej inte förlorade sitt sin klartänkthet och livsglädje. När åhörarna hörde dessa 
ord applåderade de för att visa sin uppskattning för den döde. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döde 
och stilla bad för hans frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.

MARCO SEPATKIN 

Efter Afanasij begärde Ignat ordet. Han berättade om sin vän Marco Sepatkin. 

Marco dog vid sextiofem års ålder. Fram till sin död var han gift med Senovia 
Sepatkina. Med henne hade han två döttrar som båda är gifta. Marco arbetade som 
fiskare i Sulina och Sfiştofca. Efter pensioneringen var han hemma och utförde 
arbeten på sitt hus. 

Efter denna korta inledning fortsatte Ignat sin berättelse. 

Marco föddes i Sfiştofca och gick där fyra år i den ryska skolan. Under 
efterkrigstiden hade han inte möjlighet till vidare utbildning efter grundskolan. 
När han var arton år började han med sitt arbete som fiskare. År 1969 började 
han sin tvååriga militärtjänst, därefter arbetade han fortsatt med fisket fram till 
pensioneringen. Marcos döttrar bodde båda länge i Sulina. Senare utvandrade 
döttrarna till Spanien, Frankrike eller Italien för att söka arbete. Marco visste inte 
så noga. Han träffade sina döttrar ofta när de fortfarande bodde i Sulina. 

Om tiden under kommunismen sa Marco att för honom var den tiden precis 
som idag. Han levde ett enkelt liv både under kommunismen och efter murens 
fall. Han reste aldrig bort eftersom han inte hade några släktingar utanför det 
rumänska deltat och förutom besök hos släktingar inte såg någon anledning till 
att resa. EU var Marco mycket kritisk till. Han ansåg att Rumäniens medlemskap i 
EU var anledningen till att situationen i Rumänien ständigt försämrades. Allt fler 
förlorade sina jobb och hjälpbehövande fick bara lite ekonomiskt bistånd.  

På söndagar och alla helgdagar gick Marco i kyrkan. 
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Jämfört med sin fru Senovia, som fortfarande leder Sfiştofcas kör och är 
föreståndare i lippovanernas församling, förde Marco ett anspråkslöst liv. Till 
skillnad från frun som reser flera gånger om året med kören från Sfiştofca till 
gammaltroendefestivaler i hela Rumänien, lämnade Marco så gott som aldrig sin 
hemby och visade sig bara sällan offentligt. 

Ignat avslutade sin berättelse med att konstatera att Marco var en mycket lugn och 
trevlig man av sin tid som man ofta kunde träffa över en öl och berätta mycket för 
utan att få någon kommentar. 

Efter dessa ord mindes några av de närvarande hur de hade pratat med Marco på 
bänken utanför hans hus och blivit bjudna på lite av hans hembrända sprit. Några 
av de yngre gästerna berättade för varandra hur Marco låtit dem åka med sin häst 
och vagn för att handla i grannbyn C. A. Rosetti. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döde 
och stilla bad för hans frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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ANNA SHIGAROVA 

Efter Ignat begärde Aljona ordet. Hon berättade om sin vän Anna Shigarova. 

Anna dog när hon var nittio år och på ålderns höst levde hon ensam i Sfiştofca. 
Hon fick tio barn men bara tre söner och en dotter överlevde. 

Tidigare arbetade Anna och hennes man med jordbruk. De hade åkrar, kor, 
hästar och upp till hundra höns. Efter sin mans död slutade Anna med jordbruket 
eftersom hon inte klarade arbetet ensam. Hon berättade att hennes man alltid 
sa att han skulle överleva sin fru, men så dog han ändå först. Orsaken till detta 
menade Anna vara att hennes man inte ville stanna på sjukhuset när han var sjuk 
för att han längtade efter sin fru. 

På fritiden såg Anna gärna på teve. För antennen fick hon betala mycket, men 
Anna var gärna beredd att göra det för lite underhållning. Med antennen fick hon 
in upp till hundra sändare på rumänska och ryska. 

Efter denna inledning fortsatte Aljona sin berättelse. 

Anna föddes i Sfiştofca och gick aldrig i skolan. Hon hade åtta syskon och pappan 
dog tidigt. Mamman behövde barnens hjälp i jordbruket. Barnen passade korna 
och hjälpte mamman i trädgården. År 1945 gifte sig Anna med en handelsman 
från Sfiştofca. Annas man var ganska välbärgad och hade en affär i Sfiştofca och en 
i Sulina. Av Annas fyra barn lever dottern och två söner i Sulina. Den tredje sonen 
bor i Tulcea. Sönerna besökte sällan sin mor, men dottern kom ofta för att prata 
med sin mamma och se till att allt var bra. Annas syskon dog redan under Annas 
levnad. Hon hade en bror som bodde på samma gata som hon. Han hade ett fint 
hus och många barn. Det yngsta barnet dog av en elektrisk stöt. 

Anna berättade ofta att hennes förfäder var fiskare i Chabarovsk. För några år sedan 
fick hon besök av sin kusin från Chabarovsk. Anna blev också ditbjuden men hon 
sa att resan skulle vara för ansträngande. Anna var glad över att hennes förfäder 
hade flyttat till Donaudeltat. Hon tyckte också att de hade fått en bra utbildning i 
Rumänien. Annas dotter lärde sig rumänska bra och fick gå på gymnasiet. Hennes 
barnbarn lärde sig flera språk och hade nu ett bra liv i Ankara. 
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Anna hade också många släktingar i den ukrainska staden Vilkovo. Hennes syster 
bodde där med sin familj. För många år sedan fick Anna besök av sin ukrainska 
systerdotter med man och barn. Hon var tidigare också ofta i Ukraina och åkte vid 
ett tillfälle med buss från Vilkovo till Odessa. 

Anna såg ingen skillnad mellan tiden under socialismen och tiden därefter. Hon 
fruktade att kommunisterna skulle förbjuda religionen, men när Röda arméns 
soldater efter andra världskriget var stationerade i Sfiştofca gick de gammaltroende 
i kyrkan tillsammans med de sovjetiska officerarna. En officer bar en halskedja med 
ett kors och kunde namnen på samtliga ikoner. Han visste mer om ikonerna än de 
gammaltroende själva. I princip menade Anna att levnadsförhållandena var goda 
både under socialismen och efter murens fall. Under socialismen gjorde hon resor 
till Ukraina. Om EU sa hon att hon inte behövde något EU och inte heller visste 
vad hon skulle ha EU till. Hon ansåg att man inte borde ha dödat Ceausescu. Han 
kallades lillefar i Rumänien och enligt henne hade det varit bäst att låta honom 
leva. Å andra sidan sa hon också att de som hade lidit under kommunismen säkert 
hade det bättre efter Ceausescus död. 

Anna gick i kyrkan på lördagar, söndagar och helgdagar. Hon förklarade att det 
inte fanns så mycket annat att göra i Sfiştofca förutom gudstjänsten. 

Aljona såg på åhörarna kring bordet och sa att man genom hennes vän Anna kan 
se att de gammaltroende, trots att de främst bor i lantliga mycket avlägset belägna 
regioner, har kopplingar till varandra världen över. Aljona intresserade sig alltid för 
varför Annas förfäder från Chabarovsk kom till Sfiştofca och om även släktingarna 
i Vilkovo härstammade från förfäderna från Chabarovsk. Tyvärr visste inte Anna 
det heller så noga och kunde alltså inte riktigt svara på Aljonas frågor. Hon menade 
bara att klimatet i Sfiştofca var bättre än i Chabarovsk och att hennes förfäder hade 
mer att äta i Sfiştofca än i Chabarovsk. 

När hennes berättelse var slut framhävde Aljona att hon tyckte att det var 
fascinerande att de sovjetiska officerarna i efterkrigstidens Rumänien inte alla var 
ateistiska kommunister utan till en del visade sig vara troende ortodoxa kristna. 
Enligt henne visade det faktum att en sovjetisk officer förklarar bykyrkans ikoner 
för Sfiştofcas invånare att vissa människor i det sovjetiska övre samhällsskiktet 
ägnade sig åt religion i hemlighet, trots den officiella atieistiska statsideologin, eller 
åtminstone fått en religiös uppfostran i sin barndom före Oktoberrevolutionen. 
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Några av de närvarande kom ihåg hur de under varma sommareftermiddagar hade 
suttit på terrassen framför Annas hus och spelat schack och fått kall fruktjuice att 
dricka av Anna. De framhävde att Anna haft ett av de mest välvårdade hemmen i 
Sfiştofca. Hus och gård var ytterst välskötta.  

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döda 
och stilla bad för hennes frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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NADJESCHDA KULIE 

Efter Aljona begärde Alfia ordet. Hon berättade om sin vän Nadjeschda Kulie. 

Nadjeschda, eller kort Nadja, dog när hon var sjuttiosex år. Hon hade en son 
och fyra döttrar. Dessutom hade hon en bror och tre systrar som bodde i Sulina. 
Nadja var hemmafru hela livet. På fritiden gick hon i kyrkan eller till Sfiştofcas 
samlingslokal. Mot slutet av livet gick Nadja ingenstans längre eftersom hon hade 
värk i benen. 

Efter denna inledning fortsatte Alfia med sin berättelse. 

Nadja föddes i Sfiştofca och gick där fyra år i den ryska skolan. Tre döttrar och en 
son bor i Tulcea, den fjärde dottern bor i Sfiştofca, i det första huset som man kör 
förbi när man kommer till Sfiştofca från C. A. Rosetti. Ibland fick Nadja besök av 
sina barn och syskon.

Nadjas föräldrar kom från Sfiştofca och hon hade en kusin i Vilkovo. Efter kusinens 
död hade Nadja ingen koppling längre till den ukrainska delen av Donaudeltat. 
Om situationen under socialismen sa hon att det var trevligt då och även efter 
murens fall. Under Ceausescu besökte Nadja sin kusin i Vilkovo en gång. Hon 
skaffade ett visum och for över Donau till Sovjetunionen. Efter murens fall hade 
Nadja ett par nötkreatur och arbetade väldigt mycket. Innan hon dog hade hon 
bara kvar en häst och en hund. Om EU ansåg Nadja att Rumäniens medlemskap 
var bra. Huvudsaken för henne var att folk kan leva i lugn och ro. 

Tidigare brukade Nadja gå i kyrkan regelbundet, men när hon blev gammal gick 
hon inte dit längre på grund av sin värk. Nadja menade att hon nu satt hemma och 
väntade på att döden från Periprava skulle hämta henne. Hon sa att döden bodde 
i Periprava. 

Med ett leende såg Alfia på åhörarna och påpekade att Nadja var en mycket lugn 
och närapå stoisk kvinna som alltid försökte anpassa efter rådande omständigheter. 
Den nära kontakten med dottern i Sfiştofca gav henne mycket trygghet på ålderns 
höst. När de hörde att Nadja föreställde sig döden som en vänlig gäst som kommer 
till henne från Periprava, skrattade en del av gästerna och mindes att Nadja aldrig 
missade ett tillfälle att skämta. Även i de mest tillkrånglade situationer kunde hon 
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se något positivt och roligt, vilket gjorde att invånarna i Sfiştofca gärna pratade 
med henne och alltid hälsade henne som en välkommen gäst. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döda 
och stilla bad för hennes frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken vidare.
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LAZER KUZOV 

Efter Alfia begärde Nikolaj ordet. Han berättade om sin vän Lazer Kuzov. 

Lazer dog när han var sjuttiosex år gammal och hade en dotter och två söner. 
Vid femtiofem års ålder fick han gå i pension. Fram till pensioneringen arbetade 
Lazer som fiskare. I tjugosex år arbetade han på ett fiskeriföretag i Sulina, därefter 
arbetade han fem och ett halvt år som fiskare ute till havs. Efter detta arbete var 
Lazer anställd ytterligare ett par år på ett fiskeriföretag i Sulina. Som pensionär 
bodde han hemma med sin fru. Det äkta paret gick tillsammans och hämtade 
vatten, högg ved, fiskade i kanalen, handlade i affären och gick i kyrkan. Lazer sa 
ofta att han och hans fru alltid hade något att göra och gladdes tillsammans åt åren 
som Gud ännu gav dem att leva. 
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Efter denna korta inledning fortsatte Nikolaj sin berättelse. 

Lazers dotter och hans äldsta son Wassilij är gifta. Wassilij har tre barn och bor i 
Tulcea. Lazers dotter bor och arbetar i Italien. Den yngste sonen Alexander arbetar 
ute till havs som skeppskock på olika fartyg. 

På fritiden spelade Lazer gärna dragspel. Tidigare spelade han på stora fester såsom 
bröllop, men som pensionär spelade han bara hemma då och då. Lazer betonade 
ofta att han även på äldre dagar hade stor glädje av sitt dragspelande. Varje oktober 
hölls en stor årsmarknad till minne av kyrkoinvigningen i Sfiştofca och besökare 
från Tulcea, Sulina, Brăila och Galaţi kom ditresande. Lazer såg varje år fram emot 
årsfesten då han tillbringade en härlig tid med sina barn och andra barn som kom 
till Sfiştofca på besök.

Lazer var liksom sin far född i Sfiştofca och hade två bröder och två systrar. När 
han var liten gick han och fiskade och samlade vass med sin far och syskonen. 
Efterhand flyttade Lazers syskon från Sfiştofca och det var bara han som stannade 
kvar i byn. Som pensionär levde han förnöjt med sin fru i Sfiştofca och njöt av den 
lantliga avskildheten och lugnet. Han berättade alltid att höjdpunkten i hans liv 
var när hans barn, vilka också hade flyttat från Sfiştofca, kom på besök. När barnen 
kom och hälsade på, sjöng, spelade och dansade Lazer. Dessutom lagade han mat 
tillsammans med barnen och tillbringade många trevliga stunder med dem. 

När Lazers barn flyttade från Sfiştofca, försökte hans fru Marusja övertala sin man 
att också flytta till staden. Men han ville inte flytta till staden eftersom han under 
hela sitt liv varit knuten till sin hemby och dessutom visste att man levde mycket 
billigare på landet än i staden. Lazers pension var bara på 650 lei men i Sfiştofca 
fick han mycket livsmedel från den egna trädgården och behövde inte köpa det för 
dyra pengar. Trots det fick han lägga nästan hela sin pension på livsmedel. 

Lazer gick fyra år i den ryska skolan i Sfiştofca. I början på sextiotalet, några år efter 
kommunisternas maktövertagande, ändrades undervisningsspråket från ryska till 
rumänska. Lazers far ville inte låta barnen gå i skolan mer än fyra år eftersom han 
menade att en tid där välutbildade människor får arbeta som gatsopare var på väg. 
Efter de fyra skolåren började Lazer alltså arbeta som fiskare. 
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Alla hans syskon lever ännu. En syster bor i Sulina, en i Constanza, en bror i 
Chilia Veche och en i Tulcea. Vid stora högtider som nyår, påsk eller Sfiştofcas 
årsfest den 14 oktober ordnade Lazer familje- och släktträffar hos sig. Många av 
släktingarna hade Lazer gärna besökt oftare men vägarna till Sfiştofca är i dåligt 
skick. Tidigare fanns det dessutom samåkningstaxi från Periprava och Sulina till 
Sfiştofca, men denna har till stor del försvunnit. Lazer nämnde ibland att hans 
yngre son Alexander kom på besök mycket ofta, medan han sällan träffade sin 
äldre son Wassilij. När Lazer berättade om Wassilij och Alexander nämnde han 
alltid att han hade en tredje son som drunknat för många år sedan i Sfiştofca kanal. 

Lazers förfäder på faderns sida kom från regionen kring Vilkovo. När han var 
liten, berättade hans pappa för honom att farfadern hade flyttat till Sfiştofca från 
Vilkovo efter Oktoberrevolutionen. Efter första världskriget förföljdes troende i 
det nybildade Sovjetunionen och det förekom massavrättningar och många kyrkor 
förstördes. Detta gjordes med motiveringen att det inte fanns någon gud. 

Beträffande hans kopplingar till den ukrainska delen av Donaudeltat berättade 
Lazer att han fortfarande har några brorsdöttrar och brorssöner i Vilkovo, Izmail 
och andra samhällen i det ukrainska Donaudeltat. Ibland beklagade han att han 
inte hade hållit kontakten med släktingarna. Lazer hade gärna åkt till Ukraina för 
att se hur släktingarna hade det där, men för att göra detta hade han behövt pengar 
och pass. 

Om situationen under socialismen menade Lazer att folk inte hade det dåligt under 
Ceausescu. Alla hade arbete och en minimilön som de kunde leva ganska gott på. 
Dessutom var kriminaliteten låg. Under Ceausescu tilhörde alla affärer staten och 
leddes av statstjänstemän, medan affärerna idag tillhör privatpersoner som själva 
måste se till att det finns tillräckligt med varor i affärerna. Ofta beklagade Lazer att 
livsmedel blivit så dyrt efter murens fall att han måste räkna noga på vad han köper 
och vad han avstår från. 

Dessutom retade han sig på att det finns många arbetslösa i Rumänien sedan 
murens fall och att man drog ner på lönen för många människor. Lazer påpekade 
att många lämnat Rumänien sedan gränserna öppnades för att hitta bättre betalt 
arbete i utlandet och en behagligare tillvaro. 
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Under socialismen kom Lazer runt i hela världen genom sitt arbete som matros. 
På sina resor besökte han städer som New York, Halifax, Las Palmas, Nouakchott, 
Istanbul och Berlin. Lazer kom ihåg hur han hade sett den upplysta muren på 
natten i Berlin. På sina resor som matros reste han inte bara med fartyg utan ibland 
även med tåg eller flyg. 

När muren föll trodde Lazer att folk snart skulle få det bättre i och med systemskiftet, 
men i själva verket blev allt sämre enligt honom. En av de främsta orsakerna till 
detta ansåg han vara den ständigt växande arbetslösheten i Rumänien. 

Om EU sa Lazer att enkla människor som han inte vet vad EU innebär och vilka 
mål Rumänien ville uppnå med ett medlemskap. Han ansåg att bildade människor, 
människor med en universitetsexamen, är de som förstår syftet med EU. 

Beträffande kyrkan berättade Lazer att han går i kyrkan då och då och tänder ett 
ljus och ber för dem som är viktiga för honom. Enligt honom var vägen till kyrkan 
så besvärlig för många gamla att de måste vila sig ett tag efter varje besök i kyrkan. 
Lazer menade att Sfiştofcas kyrka bara besöks av den egna byns invånare eftersom 
invånarna i andra gammaltroendeförsamlingar som Periprava har sin egen kyrka. 

Avslutningsvis betonade Nikolaj, att Lazer var en mycket levnadsglad person som 
såg besök från släkt och vänner som livets höjdpunkter. Han var säkerligen lite 
ledsen över att alla hans barn flyttat från Sfiştofca. Fram till sin död sörjde Lazer 
sin son som drunknat i kanalen vid Sfiştofca. Trots längtan efter barnen och sorgen 
efter sin drunknade son var Lazer nästan alltid på gott humör och gav uttryck för 
sitt glada humör genom sitt dragspelande. Allra helst spelade han ryska folkvisor 
för gästerna. Under de sista orden av Nikolajs berättelse mindes några av gästerna 
de ljumma sommarkvällarna på Lazers gård, då han serverade sina gäster hemgjort 
vin och därefter tog fram sitt dragspel för att glädja de närvarande med glad musik 
vid bordet. Många av åhörarna fick tårar i ögonen när de mindes hur rörande Lazer 
talade om sin döde son och hur hjärtligt han kramade om sina barn när de kom på 
besök. 

Efter en två minuter lång tystnad under vilken gästerna tänkte tillbaka på den döde 
och stilla bad för hans frälsning i himmelriket, räcktes den svarta duken tillbaka till 
Wladimir.
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Begravningskalasets berättarrunda var slut och gästerna började åter prata med 
sina bordsgrannar. Lugnet och uppmärksamheten som rått under berättelserna 
övergick i livliga samtal som ibland avbröts av ett kort skratt eller högljutt hostande. 
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EFTERORD 

Ett par år efter begravningskalaset begav jag mig en augustidag åter till Sfiştofca för 
att besöka mina gamla bekanta och se hur byn förändrats under de senaste åren. 
När jag satt på båten till Sulina och kände den svala fartvinden blåsa i ansiktet, 
undrade jag hur mina vänner och bekanta haft det under de senaste åren. Jag ville 
veta om de överhuvudtaget fortfarande levde och om vi skulle ses igen över ett 
parti schack i Sfiştofcas samlingslokal eller ha en trevlig pratstund över ett glas vin. 
Medan jag funderade över livet och människorna i Sfiştofca kände jag mig plötsligt 
mycket trött. Min trötthet och båtmotorns entoniga ljud fick mig snart att sjunka 
in i en behaglig eftermiddagsslummer som jag abrupt väcktes ur av en hög röst. 
Framför mig stod fartygets kapten och sa att vi redan hade lagt till i Sulina och 
att jag var den sista passageraren ombord och snabbt skulle kliva av för båten 
skulle städas och göras iordning för återresan till Tulcea. Smått förvirrad bad jag 
kaptenen om ursäkt och lämnade hastigt båten.
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På långt håll såg jag en stor folksamling som efterhand skingrades. Det var de andra 
passagerarna på båten som en efter en försvann till olika hotell, pensioner och hus 
i Sulina. Jag såg även en lång man som glatt vinkade till mig. Jag gick emot honom 
och kände igen min gamle vän Wassilij. Han hade besökt sin syster Finica som 
bodde i Sulina och nu for vi tillsammans med båten till Sfiştofca. 

Under båtresan var jag mycket spänd och kunde knappt vänta tills jag efter så 
lång tid kom tillbaka till byn, där jag lärt känna så många vänliga och intressanta 
människor. Vi kom fram till Sfiştofca vid solnedgången. Vi gick från bryggan vid 
kanalen till Wassilijs hus bredvid kyrkan. Efter att jag ställt ifrån mig mitt bagage i 
Wassilijs hus, beslöt vi oss för att ta en liten kvällspromenad. 

Vi gick genom de redan mörka gränderna i Sfiştofca och i det sista skymningsljuset 
såg vi silhuetterna av de många förfallna lerhusen. Medan jag såg på husruinerna 
kom jag att tänka på de döda bekanta och deras liv som det hade berättats om på 
Wassilijs fars begravning. På gården, där Lazer en gång spelat dragspel och glatt 
sprungit barnen till mötes som kom för att hälsa på honom, växte nu högt gräs. I 
den stilla kvällen försökte jag föreställa mig hur människor förr sjungit och dansat 
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på Lazers gård. När vi kom förbi Anna Shigarovas hus såg jag att träet på dörren 
hade murknat och terrassen framför dörren, där invånarna i Sfiştofca brukade 
spela spännande partier schack i skuggan av höga träd varma sommardagar, var 
övervuxen med fuktig mossa och tät växtlighet. Det hade redan blivit mörkt när 
Wassilij och jag kom fram till huset där Karp hade bott med sin fru och de tre 
barnen. Månen hade hunnit gå upp och i månskenet såg Karps hus inbjudande ut. 
Jag fick känslan av att Karps positiva anda fortfarande gick att känna runt huset 
och frågade mig hur Karps fru och barn hade det. När jag stod försjunken i tankar 
bredvid Karps hus tändes ljuset inne i huset. Genom ett par gamla grå gardiner såg 
jag in i ett litet rum där jag kände igen Karps frus magra gestalt. Hon stod i mitten 
av rummet i några minuter, men i det svaga ljuset kunde jag inte se vad hon gjorde. 
Efter att ljuset släckts igen såg jag i månskenet en svart katt som sprang genom 
trädgården framför Karps hus och sedan snabbt klättrade upp i ett träd. Medan jag 
såg efter den svarta katten funderade jag på vad Karps fru kunde ha gjort i rummet. 
Kanske tänkte hon på sin döde man och mindes hur hon dansade en långsam vals 
med honom i rummet till musiken från en gammal grammofon. Efter en stund 
ryckte Wassilijs fasta röst mig ur mina funderingar. Han bjöd in mig att göra ett 
besök hos hans döde far på kyrkogården. Så vi avslutade vår kvällspromenad på 
Sfiştofcas kyrkogård. 

Kyrkogården gav ett övergivet intryck eftersom den för det mesta bara besöks 
av byinvånarna när ännu en person bärs till graven. De flesta gravarna i Sfiştofca 
vårdas knappt eller inte alls utan man minns de döda främst genom fotografier. I 
många hus finner man en slags släktgalleri i miniatyrform. Det är många mycket 
små foton som klistrats på ett vitt papper och sedan ramats in. Dessa foton ger 
tillsammans en stor helhetsbild där man kan se alla döda på en gång. 

Bredvid fotografierna ärar man också de döda med minnesfirande. Efter att en död 
begravts hålls minnesfirande inom familjen och med nära vänner inom precist 
angivna tidsintervaller enligt de gammaltroendes seder. Vid minnesfirandet hålls 
en mässa där man minns den döde och ber för hans eller hennes själ i himmelriket. 
Efter minnesgudstjänsten bjuder den dödes anhöriga in gästerna till sitt hem på 
mat. Under minnesmåltiden talar man om livet, familjen, den dödes förtjänster, 
egenheter och typiska drag. Ibland får gästerna med sig en brödlimpa och lite 
pengar hem. Detta är ett symboliskt tack för att gästerna kommit för att minnas 
den döde och för att de bett för honom eller henne under gudstjänsten. 
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I nattens mörker stod Wassilij och jag ett par minuter vid hans fars grav och sedan 
gick vi hem. Jag bestämde mig för att åter besöka kyrkogården nästa dag för att 
i dagsljus ännu en gång se gravarna, där de döda som det berättats om under 
begravningskalaset låg.
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GRAVARNA PÅ SFIŞTOFCAS KYRKOGÅRD 

I skymningen nästa dag öppnade jag med viss möda den igenrostade 
kyrkogårdsgrinden. I träden runt kyrkogården hördes kvällsbrisen susa bland 
löven och kvällssolens purpurfärgade ljus gav Sfiştofcas kyrkogård ett rödgyllene 
skimmer. Bakom det stora åttkantiga träkorset som stack upp högt över de andra 
gravarna mitt på Sfiştofcas kyrkogård, finns ett par mycket gamla gravar vars enkla 
träkors sedan länge murknat och fallit omkull. Nu växer högt gräs på dessa gravar 
och jag är inte säker på om det fortfarande finns någon i Sfiştofca som minns vem 
som vilar i de mycket gamla gravarna. 

På kyrkogården i Sfiştofca råder en mycket lugn och fridfull stämning. De flesta 
gravarna är ovårdade eftersom de anhöriga flyttat eller föredrar att minnas den 
döde hemma hos sig. Tecknen på förgänglighet syns tydligt i form av omkullfallna 
träkors, bleknade inskrifter och rostiga metallstängsel. 

De flesta korsen på Sfiştofcas kyrkogård är av trä, några få är av metall. Man finner 
framför allt vita eller omålade, dvs. träfärgade kors, och utöver det även ett par blå 
och gröna kors. 

Ett par gravar är omgärdade av staket, men de flesta gravarna är bara utmärkta med 
ett fristående kors utan staket. Det finns ett par gravar där det står ett gammalt, 
oftast mycket rostigt metallbord. Detta metallbord används vid ”refrigerium”, en 
måltid som intas vid graven till ära för den döde. Under refrigerium brukar den 
dödes anhöriga ställa en skål med blandning av honung och kokta vetekorn på 
metallbordet vid den dödes grav. Därefter går deltagarna i sorgeföljet fram en i 
taget till graven, gör korstecken, ber en kort bön som förbön för den döde och 
intar sedan en sked av vete- och honungsblandningen. Efter intaget av refrigerium 
gör deltagarna i sorgeföljet åter korstecken, bugar vid graven och överlåter platsen 
vid metallbordet till nästa sörjande. 

Kyrkogårdens mittpunkt utgörs av ett cirka två meter högt träkors. På detta kors 
finns ett tak där ytterligare tre små träkors är uppsatta på jämnt avstånd från 
varandra. Gångarna på Sfiştofcas kyrkogård är till största delen helt övervuxna 
med gräs och mellan de enstaka gravarna växer många träd som särskilt under 
heta sommardagar gör kyrkogården till en skuggrik och behaglig plats för ro och 
eftertanke. 
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Fjodors grav, den förste som det berättades om under begravningskalaset, ligger 
inte på Sfiştofcas kyrkogård. Fjodor dog på sjukhuset i Tulcea och gravsattes på de 
gammaltroendes kyrkogård i Tulcea. Jag hoppas att Fjodors grav i Tulcea vårdas 
av någon vänlig själ och att folk ibland stannar vid hans grav och läser hans namn 
på gravstenen. Kanske har Fjodor fortfarande släktingar i Tulcea som tar hand om 
graven.

På Nikifors grav står ett mörkbrunt träkors märkt med födelse- och dödsdag. 
Mot korset lutar en bukett av konstgjorda blommor och på resten av graven ligger 
det orangea konstgjorda blommor till minne av den döde. Graven är vårdad och 
förmodligen är det Nikifors fru Irina som tar hand om den.

Vid Kulinas grav står ett träkors där den vita målningen med den röda texten 
redan har flagnat ganska mycket. Än så länge går det att utläsa födelse- och dödsår. 
Precis som Nikifors grav är Kulinas grav fri från ogräs. Mot träkorset lutar samma 
sorts bukett av konstgjorda blommor som smyckar Nikifors grav. Det tyder på att 
Nikifors och Kulinas gravar båda vårdas av Irina, Nikifors fru och Kulinas dotter. 
På Kulinas grav finner vi en liten förtorkad gran som sattes i våras. 

Karps grav fick jag leta efter ganska länge eftersom den ligger i kanten på 
kyrkogården. Korset på hans grav är blått med vit text. Karps namn, födelse- och 
dödsdatum är svåra att läsa då dessa datum skrevs för hand på korset. Hans grav är 
nu helt övervuxen av gräs. Det tyder på att hans familj inte ägnar sig åt att vårda 
graven så mycket. 

Mauras grav letade jag förgäves efter. Jag undrade om Maura kanske begravts i sin 
födelseort Periprava. När jag frågade Wassilij om det berättade han att Maura visst 
låg begravd på Sfiştofcas kyrkogård men att det inte fanns något kors rest på den. 
Därför kan man inte längre finna Mauras viloplats. När jag frågade Wassilij varför 
det inte fanns något kors svarade han mig med en lippovanerlegend som hans 
mamma ofta berättade för honom som liten. Enligt denna legend måste den döde 
bära omkring på sitt kors bortom graven. En del människor vill inte ålägga den 
döda denna börda och avstår därför från ett kors på graven. 
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På Tomas grav står ett ljusbrunt kors med namn, födelse- och dödsår inskrivet med 
svart tydlig skrift. Tomas grav är helt övervuxen med gräs. I det höga gräset bredvid 
korset står en silverlykta. Förmodligen har Tomas fru då och då tänt ett ljus i lyktan 
till minne av sin man. För mer än två år sedan flyttade Tomas fru från Sfiştofca för 
att tillbringa sin sista tid i livet hos sin dotter. Sedan dess är graven övergiven. 

Vid Zenas grav står ett mycket lågt ljusbrunt träkors där namn, födelse- och 
dödsdatum står skrivna i svart. För att kunna läsa skriften på Zenas kors fick jag 
först ta bort en krans av konstgjorda blommor som lagts över hela korset. Graven 
var fri från gräs vilket betyder att hennes barn och kanske väninnor från kören 
vårdar den. Framför korset ligger en uppochnervänd gryta. Denna fick Zena 
förmodligen med sig så att hon skulle kunna förvara mat i den bortom graven. 

Maria är begravd tillsammans med sin man. Graven omgärdas av en betongram 
med ett vitt metallstaket. På betongramen står en gravsten med det äkta parets 
namn, födelse- och dödsdatum. På den nedre delen av stenen står på rumänska: 
”Vi kommer aldrig att glömma er”. På den övre delen av gravstenen finns två 
ingraverade foton med Maria och hennes man. Mellan fotografierna är det 
åttkantiga lippovanerkorset avbildat. På gravstenen finns en vit stenplatta som 
det står en vit lykta på. Till vänster och höger om gravstenen finns två vita kors 
varav Marias är något lägre än hennes mans. På varje kors sitter en blå metallplatta 
med vit inskrift. Denna visar precis som gravstenen namn, födelse- och dödsår. 
Parets grav är nästan fri från gräs. Här finns några konstgjorda blommor som 
utsmyckning. När man ser på den välvårdade och stilfulla graven förstår man att 
Marias anhöriga tänker på henne och hennes man. Meningen på rumänska på 
gravstenen tyder på att Marias anhöriga huvudsakligen talar rumänska och att de 
bara behärskar ryska hjälpligt. 

Evdokia är också begravd med sin man. Kring graven finns ett metallstaket som 
redan rostat. Evdokias kors är vitt med svart inskrift. Hennes mans gröna träkors, 
vars färg redan nästan helt flagnat, är högre. Inskrifterna på de båda korsen är 
nästan oläsliga på grund av rosten. Framför Evdokias och hennes mans kors står 
en metallhink som förmodligen ska vara till för att de döda ska kunna förvara mat 
bortom graven. Evdokias och hennes mans grav har ännu inte blivit övervuxen 
med gräs eftersom den tills nyligen vårdades av en nyss bortgången väninna till 
Evdokia. Men förmodligen kommer graven snart förvildas eftersom alla vänner 
och släktingar till Evdokia och hennes man nu är döda. 
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Erimejs grav ligger på kyrkogården i Sulina eftersom Erimej tillbringade 
sina sista år i Sulina och även dog där. Sulinas kyrkogård består av sex delar 
(islamisk, judisk, rumänsk-ortodox, rysk-ortodox, katolsk, protestantisk) och 
återspeglar den multietniska och multikonfessionella struktur som var så typisk 
för Sulinas befolkning under det osmanska riket. Erimejs grav ligger i den rysk-
ortodoxa delen av kyrkogården i den nordöstra delen av kyrkogårdsområdet.  
Graven omges av ett enkelt vitt metallstaket och på graven finns ett vitt 
metallkors som sitter på en betongsockel. På korset finns en förgylld metallplatta 
där namn, födelse- och dödsår står i svart skrift. På Erimejs grav ligger torkade 
blomsterutsmyckningar. Platsen där man sänkte ner kistan i jorden på är fri 
från gräs och ogräs. Graven sköts förmodligen av Erimejs anhöriga i Sulina. Det 
enkla metallstaketet och likaså metallkorset speglar Erimejs lugna, förnöjsamma 
karaktär.  

På Marcos grav står ett vitt träkors på namn, födelse- och dödsår i svart 
skrift. Framför korset ligger glasbehållare och en rostig metallgryta.  
Förmodligen är dessa kärl en slags gravgåvor som Marco ska kunna förvara 
mat bortom graven. Marcos grav är helt fri från gräs eftersom hans fru Senovia 
Sepatkina vårdar den kärleksfullt. 

Anna dog i Sfiştofca men hennes anhöriga beslöt att begrava henne i Sulina. 
Trots att jag letade flera gånger på den rysk-ortodoxa delen av Sulinas kyrkogård, 
kunde jag inte finna Annas grav. Kanske blev även hon jordfäst utan kors enligt 
lippovanernas sägen.  

Av alla de döda som det berättades om under begravningskalaset hade Nadjeschda 
den största och mest iögonenfallande graven. Hon begravdes i en familjegrav. Runt 
graven finns ett vitt metallstaket som flera små metallkors är fästa på. 
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Nadjeschdas gravsten är en vit stenskulptur med ett infällt åttkantigt kors av svart 
sten. Det åttkantiga korset är det enda som lippovanerna erkänner. På den vita 
stenskulpturen finns ett foto av Nadjeschda, hennes namn och födelse- respektive 
dödsår ingraverat. På stenskulpturen finner man dessutom på rumänska inskriften 
”Här vilar våra dyra kära föräldrar – vi glömmer er aldrig”. Gravstenen är utsmyckad 
med många kransar av konstgjorda blommor och olika glasskulpturer som ligger 
framför gravstenen. Bakom gravstenen ser man andra anhörigas vita metallkors. 
Familjegraven är knappt bevuxen med gräs eftersom den vårdas av Nadjeschdas 
dotter som bor i Sfiştofca. 

På Lazers grav står ett mörkbrunt kors där namn, födelse- och dödsår, liksom 
bokstäverna I. N. R. I., Kristus initialer, står med vita bokstäver. Lazers kors är något 
större än de flesta andra korsen på Sfiştofcas kyrkogård. Det står på en träsockel 
som slagits ner djupt i den sandiga marken. På en av korsets armar hänger en krans 
av konstgjorda blommor. Framför korset ligger även en bukett av konstgjorda 
blommor. Fram tills nu har Lazers grav vårdats av hans son Alexander eftersom 
denne bodde i Sfiştofca under en längre tid för att återhämta sig från arbetet som 
matros. Nu har Alexander tagit arbete som matros igen på ett fartyg i Medelhavet 
och därigenom kommer förmodligen Lazers grav snart se övergiven ut.  
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På Wassilijs far Sergejs grav står ett ljusbrunt träkors med namn, födelse- och 
dödsår i vita bokstäver. Precis intill Sergejs grav ligger två andra släktingars gravar. 
På Sergejs grav finns knappt något gräs. Förutom sonen Wassilij har han också 
andra anhöriga i Sfiştofca, vilka besöker och vårdar hans grav ibland. På Sergejs 
grav ligger stålringen efter en konstgjord blomkrans kvar som alla blommor lossnat 
från och nu ligger utströdda över Sergejs och hans släktingars gravar. Det faktum 
att den trasiga blomkransen ännu inte tagits bort från Sergejs grav tyder på att 
graven vid denna tidpunkt inte hade besökts av någon på länge.
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SFIŞTOFCAS FRAMTID 

Tecknen på förgänglighet syns inte bara på kyrkogården i Sfiştofca utan även i 
hela byn. På byns tomma gator finns det många förfallna lerhus som efterhand ofta 
används som skydd av vildhästar och kor. På fälten intill de förfallna husen kan 
man ofta finna gamla leksaker som vittnar om att det bodde många barn i Sfiştofca 
för några årtionden sedan. Nu ligger dessa leksaker – oftast gammaldags dockor 
eller figurer från filmer som sedan länge fallit i glömska i det fuktiga gräset där 
de sjunker längre och längre ner i samma sandiga mark som även resterna av de 
förfallna lerhusen sjunker allt längre ner i. 

På en äng söder om Sfiştofca, mitt bland gamla träd och halvt förfallna badhytter 
kan man fortfarande tydligt se betonggrunden till ett litet hotell som aldrig 
byggdes. Denna grund visar att det för någon tid sedan fanns en del personer i 
Sfiştofca som ville satsa på turism och blåsa nytt liv i byn, vilket tyvärr inte lyckades.
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Inte bara husen utan även invånarnas språk och religion håller på att försvinna. 
Nästan alla unga har flyttat till städerna och där talar de ofta inte ryska längre och 
går heller inte till de gammaltroendes gudstjänster. För barnen till många av dem 
som lämnat Sfiştofca är det ofta svårt, om inte omöjligt, att identifiera sig med 
lippovanernas språk och religion, vilket medför att lippovanernas kultur upphör 
med deras generation. Även i Sfiştofca är det nu allt färre byinvånare som besöker 
gudstjänsten regelbundet. Några gamla kvinnor håller fortfarande fast vid de 
gammaltroendes religiösa ordning och går i kyrkan flera gånger om dagen, men 
majoriteten av byinvånarna begränsar kyrkobesöken till stora religiösa helgdagar 
som bara infaller ett par gånger om året. 

Frågan är alltså hur byn Sfiştofca och lippovanernas kultur, språk och religion i 
Sfiştofca kommer att utvecklas i framtiden. En möjlighet vore att Sfiştofca, som nu 
är infört som kloster i de officiella kyrkoböckerna, utvecklas till en ren vallfartsort 
för lippovanerna och eventuellt även andra troende. Byn har en stor imponerande 
kyrka med en mängd gamla och mycket värdefulla ikoner att beskåda. Dessutom 
ger det öppna landskapet och Donaudeltats skönhet orten en säregen tjusning och 
en närapå helig stillhet och fridfullt lugn. 

Eventuellt skulle Sfiştofca inte bara kunna vara en intressant vallfartsort utan även 
en originell mötesplats för konstnärer, författare och andra intellektuella. Ortens 
lugn och avskildhet kan verka mycket inspirerande för dessa och ge upphov till 
intressanta diskussioner och skapandet av visioner för framtida projekt. Det 
finns olika möjligheter för Sfiştofca att utvecklas, men vi vet inte hur denna by i 
Donaudeltats östra utkant kommer att te sig i framtiden.  
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DE GAMMALTROENDES HISTORIA I KORTHET

På 1600-talet upplevde Ryssland ett ekonomiskt och kulturellt uppsving under 
tsar Aleksej Michajlovitj under vilket tsaren försökte genomföra Rysslands 
traditionella anspråk. Några av tsarens viktigaste frågor gällde att bli erkänd som 
rättmätig arvtagare till den bysantiske kejsaren och enda rättrogne härskaren på 
jorden. Dessutom skulle den kyrkliga ritualen göras enhetlig och prästerskapets 
bildningsnivå förbättras. För att göra den kyrkliga ritualen enhetlig utfärdade 
tsaren reformer och valde patriarken Nikon till ledare för detta. Till följd av 
reformerna reviderades de liturgiska böckerna och de liturgiska traditionerna 
ändrades på många områden, men trossatserna inom den rysk-ortodoxa kyrkan 
förblev oförändrade. 

Revideringen av de liturgiska böckerna betraktades av troende som en stor synd, 
då de menade att ritualen, som övertagits från grekerna i samband med kristnandet 
av Rus 988, var helig och därför inte fick ändras. Utgåvan av de korrigerade 
böckerna 1653 utlöste en våg av bestörtning hos stora delar av det ryska folket. 
Många protester riktades till tsaren där tsaren ombads dra tillbaka reformerna för 
att rädda sig själv och det ryska folket från fördärv. Reformernas motståndare såg 
sin huvudmotståndare i patriark Nikon och gjorde honom ansvarig för den olycka 
som drabbat det ryska folket på grund av reformerna. 

Protesterna mot Nikons reformer flammade först upp i Moskva och spreds därifrån 
vidare till den ryska landsorten. Först hoppades reformmotståndarna kunna sätta 
sig upp emot patriarken, men under de följande åren insåg de att majoriteten 
av det ryska folket böjde sig inför Nikons direktiv och att den ryska ortodoxin 
för alltid avvikit från sin traditionella väg. Detta gjorde att reformmotståndarna 
anslöt sig till gruppen gammaltroende och beslöt att motsätta sig den reformerade 
staskyrkans läror. De gammaltroende hyllade antiken och de gamla traditionerna 
och försökte inordna samhälls- och familjelivet i de gamla traditionerna. Dessutom 
avböjde de gammaltroende alla slags framsteg, var fientligt inställda till allt nytt 
och utländskt och såg alla ritualer från tiden före Nikons reformer som heliga och 
ofelbara. 

De gammaltroendes viktigaste symbol har blivit korstecknet med två fingrar. Vid 
korstecken med två fingrar sätter man pek- och mellanfingret intill varandra och 
böjer mellanfingret lätt så att toppen på pek- och mellanfingret är i linje med 
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varandra. Genom detta korstecken uttrycks Kristus mänskliga och gudomliga 
natur. Det lätt böjda mittfingret illustrerar himlavalvet som den plats som Jesus 
Kristus gudomliga natur utgår från och pekfingret symboliserar Kristus mänskliga 
natur. Toppen på pek- och mellanfingret är i linje med varandra och uttrycker 
att den gudomliga och mänskliga naturen finns i lika stor del i Kristus. De övriga 
tre fingrarna viks ihop i handen och symboliserar Guds treenighet. Till skillnad 
från de gammaltroendes korstecken med två fingrar använder Nikons anhängare 
korstecken med tre fingrar, där tummen, pek- och mellanfingertoppen sätts 
samman som om man skulle ta en nypa salt. Enligt de gammaltroende står det 
tredje fingret för en tredje natur hos Kristus som inte kan finnas. På grund av detta 
avvisar de gammaltroende detta korstecken som syndigt. 

På 1600-talet utvecklades Solovkiklostret till de gammaltroendes centrum. Detta 
stormades 1676 av regeringsstyrkor, vilket blev starten på en stor våg av förföljelse 
i hela Ryssland. De som inte erkände patriark Nikons reformer hotades av tortyr 
och avrättning. Många gammaltroende undvek myndigheternas dödsstraff genom 
att tända eld på sig själva. De värsta förföljelserna av de gammaltroende ägde rum 
under pariark Joakim och varade till hans död 1690. Joakims efterföljare patriark 
Adrian (1690-1700) förmildrade förföljelsen av de gammaltroende och belade 
vidhållande av den gamla tron med klosterinternering istället för med dödsstraff. 
Fram till 1905, då tsar Nikolaus II proklamerade religionsfrihet, fortsatte dock 
förföljelsen av de gammaltroende i det ryska riket, även om intensiteten varierade 
mellan olika epoker. 

De gammaltroende som varken ville anpassa sig till statskyrkan eller utsätta sig för 
martyrskap fann ofta en utväg genom att fly till ensligt belägna områden eller till 
regioner utanför det ryska riket. I slutet på 1600-talet växte en viktig bosättning 
för gammaltroende fram i ett skogsområde vid Kerženec vid Nižnij Novgorod. 
Där uppstod cirka 100 kloster för män och kvinnor där cirka 700 munkar och 
2 000 nunnor bodde. Marken kring klostren bebyggdes av gammaltroende och 
deras familjer. Efter att bosättningsområdet vid Kerženec förlorat sin betydelse 
genom en förföljelsevåg under ärkebiskop Pitirim von Nižnij Novgorod (1719 
– 1738), utvecklades den sydvästryska småstaden Starodub i Brjansk-distriktet 
till ett nytt centrum för de gammaltroende. I slutet på 1700-talet fanns tre 
munkkloster, ett nunnekloster, sjutton församlingskyrkor, sexton allmänna kapell 
och många bönerum och eremitceller i Brjanskdistriktet. Förutom kring Brjansk 
uppstod bosättningsområden med gammaltroende i norra Ryssland och senare 
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även i Sibirien. Centrum för de gammaltroende i norra Ryssland var Epiphanias-
Einödkloster, som uppfördes 1694 vid den lilla floden Sosnovkas mynning i sjön 
Vyg. 

De gammaltroende som inte längre kände sig säkra inom de ryska gränserna, 
flydde framför allt till det österrikiska imperiet eller till Osmanska riket. År 1848 
invigdes den första metropoliten för de gammaltroende i österrikiska Belaja 
Krinica inte långt från den ryska gränsen och där bildades de gammaltroendes 
första biskopssäte. Under metropolit Amvrosij blev området kring Belaja Krinica 
de gammaltroendes viktigaste centrum i Österrike. År 1940 när regionen runt 
Belaja Krinica erövrats av Röda armén, fick de gammaltroendes biskopssäte flyttas 
till den rumänska storstaden Brăila.  

I Donaudeltat inte långt från Brăila låg de gammaltroendes främsta 
bosättningsområde i Osmanska riket. Där grundades i slutet på 1700-talet den 
lilla staden Vilkovo, som numera ligger i den ukrainska delen av Donaudeltat. 
Från Vilkovo flyttade många gammaltroende under de följande årtiondena till 
de mellersta och södra regionerna av Donaudeltat och grundade där byar som 
Periprava, Sfiştofca, Jurilovca och Sarichioi. I Donaudeltat och andra regioner i 
delar av Sydösteuropa kallade man de gammaltroende för lippovaner. Detta namn 
går eventuellt tillbaka på ordet lipa, det ryska ordet för lind, och pekar på att 
de gammaltroende på sin flykt från Ryssland ofta gömde sig i lindskogar för att 
komma undan de ryska myndigheternas förföljelse. 

Lippovanerbyarna i Donaudeltat upplevde en blomstring på 1800-talet och första 
hälften av 1900-talet. Lippovanerna kunde utöva sin religion fritt i det isolerade 
deltat och bevara sitt språk, sin kultur och sina traditioner. Deras överlevnad var 
säkrad då det fanns gott om fisk i Donau och sjöarna i Donaudeltat att leva av. Efter 
andra världskriget upprättades många fiskkolchoser i Donaudeltat och delar av 
deltat omvandlades till åkrar. Lippovanerna fick till en del ge upp sitt traditionella 
levnadssätt och anpassa sig till den socialistiska samhällsmodellen i den nyblivna 
rumänska folkrepubliken. Många människor flyttade från lippovanerbyarna i 
Donaudeltat för att söka jobb i städerna i närheten. Isoleringen som man valt fram 
till andra världskriget kunde inte längre upprätthållas och många blandäktenskap 
mellan lippovaner och folk med annan tro ingicks. Efter murens fall 1989 uppstod 
fler utvandringsvågor, då de lokala fiskkolchoserna och fiskkonservfabrikerna, 
där många lippovaner hade arbetat, stängdes. Dessutom fick lippovanerna genom 
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öppningen av den rumänska gränsen möjlighet att utvandra till västeuropeiska 
länder och finna bättre betalt arbete där. Idag är majoriteten av invånarna i 
lippovanerbyarna mycket gamla människor, som lever som pensionärer i sina 
hembyar och främst försörjer sig genom subsistensjordbruk. Andelen barn och 
ungdomar är numera mycket låg och förmodligen kommer fler unga flytta under 
de kommande åren på grund av brist på arbetsplatser. Det är alltså osäkert om 
lippovanerbyarna i Donaudeltat kommer att bestå under de kommande årtiondena 
eller hur framtiden ser ut för dessa byar.
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De dödas röster lever vidare: 

http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/01_fjodor.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/04_nikifor.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/07_karp.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/06_kulina.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/08_maura.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/09_toma.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/10_zena.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/11_maria.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/19_evdokia.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/20_erimej.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/24_marco.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/26_anna.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/39_nadja.mp3 
http://www.breiling.org/timemaps/livingvoices/41_lazer.mp3
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Begravningskalas i Sfiştofca
 

Berättelser från Donaudeltat

Sfiştofca är en lippovanerby i östra delen av Donaudeltat. Lippovaner är 
ryska gammaltroende som under sent 1800-tal flydde från religiös förföljelse 
i tsarriket till Donaudeltats isolering, där de kunde utöva sin tro fritt. Under 
ett begravningskalas berättas om fjorton döda byinvånares liv. Deras olika 
levnadsöden ger en bild av vardagslivet i Sfiştofca under andra världskriget och 
tiden under socialismen. Begravningskalaset är inbäddat i en ramberättelse som 
speglar de nutida levnadsvillkoren i byn.

 
 
Författare 
Camillo Breiling (född 1988) är doktorand vid Institut für 
osteuropäische Geschichte der Universität Wien med stöd av ett 
stipendium från Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 
Han arbetar med lippovanerna i Donaudeltat och deras livssituation, 
språk, religion, historia, kultur och identitet.  

 
 
Illustratör 
Robert Petschinka (född 1956) är frilansande konstnär i 
Obermallebarn, Niederösterreich i Österrike. Han förmedlar 
sina kreativa tankar och verksamhet genom kurser, utställningar, 
seminarier, workshops, ateljébesök och konstförmedling. Hans nya 
intresse handlar om att föra samman Donauländernas konstnärer. 
Han är föreståndare för Galerie GrenzArt i Hollabrunn.

 
Båda två var 2011 med och grundade Sfiştofca Art Association i Rumänien och har Donaudeltat 
som specialområde. Bilderna i denna bok ställdes första gången ut på en vernisage i Sfiştofca den 11 
februari 2016 och kan ses i den nybyggda konsthallen i Sulina.


