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Consideraţii generale
Primele argumente privind necesitatea studierii relaţiei majoritari-minoritari etnici în
Dobrogea de Nord se conturează de la primele observaţii privind structura etnică a zonei.
Având în vedere pe de o parte circumstanţele istorice ce au modelat permanent peisajul
uman din arealul studiat, prin mişcările de populaţie, prin colonizările spontane sau
organizate de stat şi pendulări de populaţie de o parte şi de alta a Dunării, iar pe de altă
parte poziţia istorico-geografică privilegiată, cu drumuri (mai ales militare) trasate încă din
perioada cuceririi romane de-a lungul fluviului şi zonei litorale, coridor de trecere între
două lumi diferite - Orient şi Occident – nordul Dobrogei a fost în situaţia zonei de pasaj
pentru majoritatea populaţiilor care s-au perindat pe aici de-a lungul timpului.
Indiferent de specialitatea cercetărorului secolului XXI, care se apleacă asupra
arealului Dobrogei de Nord, scrierile sale subliniază o civilizaţie rurală bazată pe fenomene
de aculturaţie, caracterul multietnic, multiconfesional al zonei. Diversitatea etnografică din
Dobrogea este un vast domeniu de cercetare şi este rezultanta succesiunii de multe şi mari
civilizaţii: geto-dacică, celtică, romană, bizantină, otomană şi europeană.
Având pe două laturi Dunărea şi pe a treia Marea Neagră, Dobrogea putea fi folosită
ca zonă strategică, fie pentru apărare, fie pentru consolidarea poziţiei după ce a fost luată în
stăpânire. Drumul râurilor dinspre Carpaţi către Dunăre a alimentat, a menţinut şi a sporit
elementul românesc în mod continuu în timp ce drumul mării a adus civilizaţia şi
colonizarea greacă, iar drumul stepelor din nord şi al podişului din sud a fost utilizat de
migratori, ocupanţi vremelnici sau de durată, stăpânitori mai mult sau mai puţin
civilizatori. Aceasta a dus şi la o mare densitate istorică a pământului Dobrogei, studiată de
arheologi. Constantin Brătescu în 1928 scotea în evidenţă o convergenţă a drumurilor către
Dobrogea, provincie ocrotită sub aripa Dunării de Jos.
Confruntarea, trecerea atâtor seminţii, succesiunea mai multor stăpâniri, convieţuirea
îndelungată a mai multor neamuri au determinat pe de o parte păstrarea specificului unor
etnii ca reacţie de conservare, dar şi interferenţe fireşti realizate în timp fără voinţa
comunităţilor, indivizilor de rând sau a liderilor.
Haotica dezvoltare a zonei înainte de 1877, multitudinea de populaţii care au locuit
aici (unele sunt astăzi doar cifre în statistici sau nume pe crucile cimitirelor), fiecare având
un mod de viaţă caracteristic şi habitudini culturale variate, dispersarea localităţilor
determinată de varietatea formelor de relief sunt doar câteva din dificultăţile pe care
cercetarea noastră a trebuit să le depăşească.
În ce priveşte publicarea unor sinteze sau studii privind minorităţile naţionale şi
respectiv problematica minorităţilor în România au fost încercate şi în trecut. Cele asupra
minorităţilor din Dobrogea sunt realizate sub forma unor studii sau articole cuprinse în
seria Analele Dobrogei, în volumul de autor al lui M. D. Ionescu (1904) şi în alte scrieri
până în perioada comunistă. După 1990 se reiau cercetările privind minorităţile odată cu
dezbaterile politice coroborate cu articolele din presa culturală şi cotidiană. Se poate
susţine că dezvoltarea teoretică şi apariţia unei doctrine a minorităţilor naţionale s-a produs
într-o mare măsură ca reacţie la evenimentele din spaţiul politic. Primele articole în limba
română care invocau principiile generale ale teoriei minorităţilor au apărut în revistele
culturale post decembriste. Există o întreagă categorie de scrieri care combină analiza şi
militantismul prominoritar începând cu anii ’90 până în prezent. Dintre acestea amintim
câteva cu referire la spaţiul Dobrogei de Nord, contribuţii care se vor regăsi citate şi în
capitolele ce urmează. Paula Popoiu a publicat încă din 2001 o lucrare complexă despre
Dobrogea care cuprinde şi un studiu asupra arhitecturii vernaculare. Autoarea a identificat
şi clasat formele arhetipale, cât şi cunoaşterea şi relevarea a ceea ce se constituie ca
identitate şi specific dobrogean. De asemenea, în analiza monumentelor a ţinut seama de
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opţiunea socială a comunităţii; opţiunea etnică a grupului stabilit într-un alt orizont cultural
decât cel de origine şi opţiunea condiţionată de mediul fizic.1 Volumul Repere dobrogeneNote şi comentarii de teren2 editat în urma proiectului „Coordonate ale convieţuirii
multietnice în Dobrogea” coordonat de Narcisa Alexandra Ştiucă şi derulat în 2001-2003
corobora cercetările specialiştilor de la Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale având ca tematică studiul obiceiurilor din ciclul familial (naşterea,
nunta, înmormântare) şi pe cel al sărbătorilor de peste an într-o abordare complexă de tip
antropologic. În 2007, Steluţa Pârâu3, tratează în capitolul Dobrogea – spaţiu al locuirii
interetnice şi al multiculturalităţii fenomene specifice locuirii interetnice identificând
similitudini, diferenţe, influenţe şi intereferenţe, aculturaţie, asupra spaţiului de locuit şi a
portului popular, dar şi aspecte ale interetnicităţii şi interculturalităţii la familia etnic mixtă.
Ofelia Văduva în 2010 a coordonat volumul Valori identitare în Dobrogea – Hrana care
uneşte şi desparte. Demersul ştiinţific porneşte de la ideea că hrana locuitorilor Dobrogei
reflectă comunicarea interculturală existentă în istoria acestui spaţiu.
Aflată în permanentă schimbare socială, politică şi economică, trecând de la
proprietatea privată la etatizarea comunistă şi iar la retrocedare, concesionare, dezvoltarea
uneori forţată a turismului după ce, doar în câţiva ani aprox. 70% din suprafaţa judeţului
Tulcea a fost declarată rezervaţie naturală de interes naţional; arealul dobrogean este în
continuă transformare. Sunt noi reglementări frontaliere, apar instituţii noi, fiecare cu
reglementări şi propriile corpuri de control. Perioada de preaderare şi post-aderare UE a
deschis noi oportunităţi de finanţare. În multe localităţi nord dobrogene, dincolo de
caracteristicile etnice locale, în cercetările de teren de după 2003 am remarcat încercări de
reanimare identitară, crearea, la iniţiativa unor lideri comunitari, unor ansambluri
folclorice, înfiinţarea de asociaţii locale ale minorităţilor care au în statutul de organizare:
posibilitatea de a învăţa limba maternă şi de a avea şcoli cu predare în această limbă,
precum şi alte instituţii de educaţie şi cultură în limba maternă; promovarea istoriei,
culturii, obiceiurilor si tradiţiilor etniei; editarea de publicaţii în limba maternă şi dreptul de
a avea edituri şi tipografii proprii şi acces la mass-media locală şi centrală; cultivarea unor
relaţii frăţeşti cu naţiunea mamă, precum şi cu diaspora, de care etnicii din România sunt
legaţi prin comunitatea de limbă, prin tradiţii culturale, istorice şi spirituale, fără a leza
loialitatea faţă de patria lor, Romania; efectuarea de studii şi cercetări ştiintifice privind
istoria, folclorul, viaţa socială, religia, tradiţiile şi obiceiurile etnicilor din Romania. Toate
aceste „inovaţii” se transmit prin intermediul statusurilor ajungând să aducă modificări în
viaţa individului majoritar şi/sau individului minoritar.
De asemenea, raportul minoritate-majoritate a trezit interesul mai multor specialişti
sociologi, psihologi, istorici, antropologi ş.a. Modul cum au apărut grupurile minoritare,
cum s-au dezvoltat, care sunt condiţiile când un asemenea grup poate fi considerat
minoritate naţională şi etnică, care sunt şansele membrilor acestuia să-şi prezerve
caracteristicile identitare specifice sunt subiecte tratate în diverse studii de specialitate. Ne
propunem particularizarea acestor fenomene şi prezentarea lor aşa cum s-au manifestat şi
se manifestă ele în spaţiul Dobrogei de Nord.
Simpla necunoaştere a „celuilalt” poate cauza, de foarte multe ori, neînţelegeri în
relaţiile din cadrul unei comunităţi. Materialul intitulat Relaţia majoritari - minoritari în
nordul Dobrogei, doreşte să contribuie la eliminarea acestui deficit de cunoaştere, prin
oferirea de informaţii despre contribuţia, în timp, a minorităţilor din zona mai sus
menţionată la formarea acestui ţinut unic, dar şi contextul realităţii complexe a societăţii de
1
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azi, reprezentată de coexistenţa diferitelor identităţi etnice şi credinţe. Este ştiut că pentru a
supravieţui ca entitate culturală minorităţile naţionale urmăresc permanent obţinerea
drepturilor egale cu cele ale majorităţii, dar totodată şi dreptul de a avea libertatea de a-şi
păstra şi dezvolta cultura specifică, la fel cum şi majoritatea îşi păstrează şi dezvoltă
cultura proprie. Astfel, minorităţile naţionale au nevoie nu doar de drepturi egale, ci şi de
acceptarea alterităţii lor, respectiv a dreptului de a fi diferite. Cunoaşterea istoriei comune
tuturor acelora care convieţuiesc de secole pe teritoriul actual al Dobrogei poate asigura
acest aspect.
În ceea ce priveşte lucrarea de faţă putem afima că rezultatele investigaţiilor de teren,
în cele opt localităţi ale Dobrogei de Nord care au constituit zona eşantion a cercetării
noastre, aduc noi informaţii asupra mutaţiilor rapide din mediul rural. De asemenea,
studierea arhivelor primăriilor combinată cu studierea arhivelor unor instituţii şi a
izvoarelor arheologice a permis cunoaşterea şi înţelegerea circumstanţelor istorice de
formare şi evoluţie a spaţiului analizat. După o regionalizare a Dobrogei de Nord din punct
de vedere geografic, sunt scoase în evidenţă raporturile etnice stabilite pe parcursul istoriei
Dobrogei având drept ani de referinţă:
- 1878 – ca an ce a deschis perioada de accelerare şi accentuare ireversibilă a
elementului românesc;
- 1940 – ca an care a deschis o nouă perioadă de schimbări în structura etnică prin
plecarea îndeosebi a bulgarilor şi germanilor;
- 1989 – ca an ce a deschis posibilitatea afirmării/asumării identităţii etnice
minoritare.
În acest context s-a simţit nevoia explicării sensului conceptual din perspectiva
raportului majoritar-minoritar, teorii asupra construcţiei identităţii, conştiinţa etnică,
sentimentul identităţii şi apartenenţei culturale, aculturaţie, alteritate, ş.a.
Comunităţile minorităţilor din mediul rural dobrogean şi-au construit propria
identitate ca urmare a unor realităţi social-istorice după cum urmează: reducerea canalelor
de informare etnoculturală cu etnosul matern, pierderea unor părţi a tradiţiilor culturale
strămoşeşti, rezistenţa la influenţa culturii străine, interacţiunea dintre tradiţie şi inovaţie.

CAPITOLUL I : Dobrogea de Nord – cadrul geografic
În prima parte a acestui capitol am avut în vedere delimitarea teritorială în funcţie de
diverse regionări. Astfel, (a) din punct de vedere geologic sintagma Dobrogea de Nord este
utilizată ca sinonim pentru Orogenul nord-dobrogean, cu cele două unităţi tectonice: zona
paleozoică a munţilor Măcin şi zona triasică a Tulcei, ambele fiind acoperite în partea
sudică a Dobrogei de Nord de către bazinul Babadag; (b) Din punct de vedere etnografic şi
în virtutea zonării şi subzonării etnografice a României, Dobrogea de Nord se suprapune
din punct de vedere teritorial judeţului Tulcea, având ca subzonă distinctă Delta Dunării.
(c) Din punct de vedere istoriografic Dobrogea de Nord /Severna Dobrogea (în bulgară)
desemnează teritoriul alcătuit din judeţele Tulcea şi Constanţa, fiind delimitată astfel de
Dobrogea de Sud (numită generic Cadrilater şi alcătuită din fostele judeţe Caliacra şi
Durostor). În literatura de specialitate a epocii de la începutul şi mijlocul secolului al XXlea apare şi sub numele de Dobrogea Veche, în opoziţie cu Dobrogea Nouă (Cadrilaterul),
anexată României în 1913.
În acest studiu aria cercetată şi prezentată sub denumirea de Dobrogea de Nord
respectă perspectiva regionării etnografice, suprapunându-se unităţii administrative a
judeţului Tulcea.
Privită în ansamblul său, Dobrogea de Nord este alcătuită din punct de vedere
geografic din două mari unităţi morfostructurale, contrastante prin morfologia, altitudinea,
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geneza şi vârsta lor – Podişul Dobrogei (Podişul Dobrogei de Nord şi Podişul Dobrogei
Centrale) pe de-o parte, Lunca Dunării, Delta Dunării, Câmpia Dunării şi Complexul
lagunar Razelm pe de altă parte. Fiecare unitate a fost prezentată în studiul nostru având în
vedere elementele componente, aspecte geologice şi geomorfologice, hidrografie,
climatologie, pedologie, biodiversitate dar şi reţeaua de aşezări.

CAPITOLUL II. Cadrul istoric. Succesiunea locuirii
Pentru a putea face observaţii asupra populaţiei din arealul studiat am apelat, iniţial, la
o serie de surse documentare valoroase precum: Arhiva Muzeului de Istorie şi Arheologie
din cadrul Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, reviste din seria Analele
Dobrogei, volume colective precum Dobrogea. Cincizeci de ani de viaţă românească.
1878-1928, Călători străini despre ţările române şi La Dobroudja, precum şi volume de
autori dintre care amintim: C-tin C. Giurescu, Istoria Românilor, Gh. Ştefan (coord.),
Izvoare privind istoria României, A. Rădulescu şi I. Bitoleanu, Istoria românilor dintre
Dunăre şi Mare. Dobrogea, Al. Suceveanu şi Al. Barnea, La Dobroudja romaine.
Astfel, a fost posibil, structurarea capitolului pe mai multe problematici. Unul din
subcapitole a avut în vedere configuraţia populaţiei din mediul rural ce se contura în
Dobrogea de Nord înainte de 1877, refăcută după datele interne sau de provenienţă străină
publicate de: K.F. Peters - Grundlinien zur Geographie und Geologie der Dobroudscha; C.
Allard - La Bulgarie orientale, Mission médicale; Yohann Hinz, Das wandernde
Siebenbürgen.Kronstadt în 1876, Eugéne Pittard – Professeur d’Anthropologie à
l’Universitéde Genéve, La Roumanie- Valachie-Moldavie-Dobroudja, Paris în 1917;
Vasile Stoica în lucrarea The Dobrogea – The roumanians and their lands, New York,
1919, Al. P Arbore, N. Iorga, La Dobrogea Roumaine (1919), C. Brătescu, I. Ionescu, Lj.
Miletici (1922), I. Georgescu (1926), Luca Ionescu (1904), B. Cotov (1921), C. Kelly
(1998), Alexandr Varona (2002), şi care era formată din români, bulgari, germani, ruşi,
ucraineni, găgăuzi, cerchezi.
După 14 Noiembrie 1878, data semnării actului oficial prin care Dobrogea este
integrată statului român, zona cunoaşte o perioadă de dezvoltare şi modernizare. În acest
context elementul românesc creşte, iar cel musulman prin plecări succesive se diminuează.
Campania de islamizare a Dobrogei nu a avut efectul scontat.
Principalele evenimente istorice cu implicaţii în modificarea structurii populaţiei şi
transformarea habitatului Dobrogei sunt: războaiele balcanice, primul război mondial şi
revizuirea frontierelor României în anul 1940, al doilea război mondial urmat de
instaurarea regimului comunist, revoluţia din 1989, integrarea României în Uniunea
Europeană la 1 ianuarie 2007.
Modernizarea economică şi reîncadrarea Dobrogei în circuitele de dezvoltare ale
României şi Europei de după 1878 sunt elemente care au comportat mai întâi o
reorganizare administrativă, apoi elaborarea legilor care să impulsioneze colonizarea
populaţiei româneşti prin împroprietărire şi prin acordarea unor înlesniri cum ar fi:
asistenţă gratuită pentru construirea locuinţei, vânzarea de materiale de construcţie mai
ieftine, acordarea unor avantaje legate de practicarea agriculturii. S-au înregistrat astfel
dezvoltarea zonei, înfiinţarea de noi aşezări (exemple pentru arealul studiat: Făgăraşul
Nou, Ardealu, Carmen Sylva actual Crişan anul înfiinţării 1894 ş.a.) Colonizarea cu
români impulsionată prin legi (ex. Legea organică din 1880, Legea pentru reglarea
proprietăţilor imobiliare din Dobrogea din 3 aprilie 1882, Legea pentru organizarea
judecătorească din Dobrogea din 30 martie 1886, Legea de împroprietărire a luptătorilor
din războiul de la 1877-1878 promulgată la 2 aprilie 1903, Regulamentul pentru
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organizarea serviciului domenial din Dobrogea din 22 aprilie 1903, ) şi ajutoare date celor
care se stabileau aici pentru a-şi construi case şi a lucra pământul, va determina o creştere
spectaculoasă a zonei şi implicit modificarea peisajului arhitectural. Se dezvoltă rapid
aşezările rurale vechi şi se înfiinţează unele noi. Oraşele devin adevărate centre economice,
sociale, culturale ce oferă modele pentru mediul rural această influenţă s-a manifestat în
vestimentaţie, arhitectură, mobilier, etc.
Cadrilaterul s-a dezvoltat ca parte a statului român în componenţa căruia a intrat după
cel de-al doilea război balcanic (1913) şi până în 1940, când revizuirea graniţelor
României, după diclatul de la Viena, a determinat anexarea acestuia de către Bulgaria.
După 1940 s-a produs schimbul de populaţie prin strămutarea sau repatrierea bulgarilor şi
venirea aromânilor, românilor şi meglenoromânilor colonizaţi în Cadrilater după 1925.
În urma colonizărilor libere sau oficiale densitatea populaţiei creşte de la 5-6 locuitori
pe km2 (1878) la cca 10-14 (1880-1900) respectiv 25 locuitori pe km2 în 1913.
Între anii 1878 şi 1918 documentele vremii studiate în arhiva Serviciului Judeţean
Tulcea4 reflectă eforturile de modernizare şi colonizare ale Dobrogei, dorinţa autorităţilor
statului român de a rezolva problemele întâmpinate de localnicii români, bulgari, turci,
tătari, germani, italieni, greci. La 1880 se înregistrau, conform statisticii, 85.685 locuitori
ai judeţului Tulcea din care 25.248 erau români, 21.402 bulgari, 2955 germani, 9730 turcotătari, pentru restul de 26350 nu este menţionată etnia, Iar la 1900 124.429 din care 50.243
români, 26.617 bulgari, 5.532 turco-tătari (scăderea numărului de etcici turco-tătari s-a
datorat repatrierilor), 4.233 germani.
Primul război mondial a adus cu sine noi distrugeri provocate de armatele germane,
bulgare şi turceşti. Arealul studiat era sub administraţia armatei a III-a bulgare, al cărei
comportament asupra populaţiei a fost deosebit de ostil. Au fost distruse arhive şi şcoli
româneşti, iar populaţia românească a fost supusă unui tratament deosebit de aspru, care a
avut drept consecinţă firească diminuarea numărului de locuitori români, situaţie remediată
după război prin reîntoarcerea ţăranilor la vetrele părăsite.
După războiul din 1916-1918 mulţi veterani au venit în Dobrogea pentru pământ şi
au întărit astfel elementul românesc. Important în dezvoltarea şi amplificarea românismului
a fost şi legea împroprietăririi din 1921.
Am considerat important să studiem evoluţia economică a zonei în secolul al XX-lea
considerând-o un element ce aduce noi înţelesuri asupra relaţiei majoritari–minoritari
etnici.
Schimbările ce au avut loc ca urmare a aplicării tratatului de la Craiova din 7
septembrie 1940, în urma căruia populaţia bulgară a evacuat în judeţul Tulcea 55.854 ha
teren agricol şi 6.268 gospodării rurale. Au fost colonizaţi în judeţul Tulcea 8000 de familii
de români (îndeosebi aromâni şi meglenoromâni) aşa cum aflăm din studierea Arhivelor
Naţionale, Serviciul Judeţean Tulcea, Fondul Prefecturii Judeţului Tulcea, Serv.
Administrativ. Legea nr. 912 din noiembrie 1947 privind reconolizarea Dobrogei
împroprietărea coloniştii cu loturi între 5 şi 10 ha şi o gospodărie (casă şi curte) în raport
cu mărimea proprietăţii deţinute în Cadrilater înainte de septembrie 1940.
S-a creat, astfel, o situaţie aparte în satele cu populaţie bulgărească care au devenit
după anul 1945 aşezări cu populaţie predominant aromânească. Aceste sate şi-au păstrat
până la sfârşitul secolului al XX-lea structura, forma, tipul de gospodărie, aromânii
intervenind asupra caracteristicilor iniţiale pe măsură ce familiile lor au prosperat.
Populaţie venită din sudul Peninsulei Balcanice, aromânii sunt de origine latină, ei formând
împreună cu populaţia romanizată de la nordul Dunării un tot al latinităţii orientale.
Principalele ocupaţii din satele aromâneşti rămân şi astăzi agricultura şi păstoritul. În ceea
4
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ce priveşte păstoritul, aromânii mai păstrează din tradiţiile tipului de transhumanţă
practicat în locurile de baştină: modul de organizare al turmei, plata ciobanului, asocierea
proprietarilor de turme, iar în structura gospodăriei se observă că nu se detaşează în mod
deosebit construcţii-anexe pentru adăpostul animalelor. Se cresc îndeosebi oi dar şi capre,
fie în sistem de îngrijire liber (fără păzitor), în perimetrul satului - pentru cei cu un număr
redus de animale, fie în sistem de creştere în turmă vara şi, aparte, acasă, iarna. Îngrijirea în
turmă a oilor de către ciobanii tocmiţi la începutul fiecărui an, se practică şi astăzi.
Treptat, începând din 1965, aromânii, foarte receptivi la modificările ce au loc în
societatea românească, părăsesc în număr mare majoritatea localităţilor rurale în care se
stabiliseră iniţial, preferându-le pe cele urbane din apropiere (Tulcea, Constanţa). Aceste
deplasări definitive au avut drept consecinţă fie distrugerea unui mare număr de gospodării
părăsite sau chiar a unui cartier întreg (Caugagia, Lăstuni), fie popularea lor cu lucrători
agricoli veniţi din Moldova (N. Bălcescu).
În 1926 meglenii sunt strămutaţi în mai multe localităţi din judeţul Durostor, iar după
1940, în urma schimbului de populaţie, meglenoromânii sunt repartizaţi în localitatea
Cerna.
Subcapitolul Sistemul legislativ al drepturilor minorităţilor aduce noi informaţii
asupra temei abordate. Prin adoptarea Legii nr 86 din 6 februarie 1945, emisă de Regele
Mihai, publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 7 februarie 1945, autorităţile comunale şi
judeţene din zonele cu peste 30% populaţie minoritară acceptau orice scripte şi orice
declaraţie în limba minorităţii fără traducere. Statul român asigura învăţământul în limba
maternă în şcolile primare, secundare şi superioare. La examene limba folosită era cea în
care s-au predat disciplinele de studiu. Minorităţile au fost încurajate să revină la
manifestările identitare. În toate localităţile unde trăiau ucraineni au fost înfiinţate şcoli
elementare în care învăţământul se desfăşura în limba ucraineană (ex. Letea, Sf. Gheorge,
Caraorman). Arhivele şcolilor din respectivele localităţi păstrează cataloagele scrise în
limba ucraineană din acele vremuri.
Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a marcat restrângerea comunităţilor
greceşti prin confiscarea abuzivă a bunurilor şi supunerea unui regim orientat spre
asimilarea forţată.
Anii 1960 au adus trecerea de la principiile internaţionalismului proletar la sistemul
naţional caracteristic comunismului, ca proiect asimilaţionist. Dirijismul politic a dus la
schimbări în toate domeniile. La instaurarea comunismului Dobrogea rurală se afla într-o
situaţie specială din punct de vedere al proprietăţii funciare. Datorită densităţii scăzute
avea cea mai mare resursă funciară pe cap de locuitor, dar cu un nivel tehnologic şi o
productivitate scăzute. Structura de organizare a satului, peisajul rural a fost modificat.
În ciuda legislaţiei privitoare la drepturile minorităţilor naţionale, având standarde
înalte practica naţional-comunismului a afectat sever statutul comunităţilor minoritare în
deceniile opt şi nouă.
Perioada postcomunistă aduce noi provocări la adresa satului tradiţional şi noi
schimbări în structura etnică a satului dobrogean.
Pe fondul legislativ nou la nivel de drept internaţional s-a creat un sistem
internaţional de protecţie a drepturilor minorităţilor naţionale: Declaraţia privind
Drepturile Persoanelor aparţinând Minorităţilor Naţionale sau Etnice, Religioase sau
Lingvistice, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 47/135 din 18 decembrie
1992 şi Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană
a CSCE (Commission on Security and Cooperation in Europe) sunt documente ce au
generat o serie de modificări legislative şi la nivelul României.
De asemenea este important de menţionat faptul că România, prin Legea Nr. 33 din
29 aprilie 1995, a aderat la o serie de drepturi ale minorităţilor.

8

Cadrul instituţional legat de protecţia minorităţilor naţionale este constituit astăzi,
astfel: (a) la nivel guvernamental – Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi
departamentele specializate pentru minorităţi din cadrul unor ministere precum Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, etc; DRI are ca atribuţii elaborarea
politicilor guvernamentale pentru minorităţi, propunerea unor acte normative în domeniul
protecţiei minorităţilor şi urmărirea punerii în practică a reglementărilor legale şi a
politicilor din acest domeniu; (b) Consiliul Minorităţilor Naţionale (CMN) – a rezultat din
reorganizarea, în 1997, a fostului Consiliu pentru Minorităţile Naţionale, creat la 6 aprilie
1993 ca organ consultativ al Guvernului având ca scop relaţionarea Guvernului cu
organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale; conform
statutului face propuneri privind repartizarea fondurilor alocate în bugetul de stat pentru
protecţia minorităţilor, elaborează proiecte de îmbunătăţire a cadrului legislativ din
domeniul specific, înaintează către Guvern solicitări pentru măsuri cu caracter
administrativ şi finanaciar necesare îndeplinirii competenţelor sale; (c) Consiliul Naţional
pentru Combaterea Discriminării (CNCD) – propune instituirea, în condiţiile legii, a unor
acţiuni sau a unor măsuri speciale pentru protecţia persoanelor şi categoriilor de persoane,
propune Gunernului proiecte de acte normative în domeniul său de activitate colaborează
cu autorităţile publice competente în vederea armonizării legislaţiei interne cu normele
internaţionale în materie de nedescriminare, colaborează cu alte autorităţi publice pentru
asigurarea eliminării tuturor formelor de descriminare, urmăreşte punerea în practică a
dispoziţiilor normative ce privesc nediscriminarea, primeşte petiţii şi sesizări referitoare la
încălcarea dispoziţiilor normative referitoare la principiul egalităţii şi nedescriminării, le
analizează, adoptă măsurile corespunzătoare şi comunică răspunsul reclamanţilor (pot fi
persoane fizice şi juridice) elaborează studii privind respectarea principiului egalităţii şi
nediscriminării, publică materiale în domeniu, colaborează cu organizaţiile
nonguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului, constată şi sancţionează
contravenţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.37/2000; (d) Avocatul Poporului – a
fost înfiinţat în 1997 prin Legea nr. 35/1997 pentru a proteja drepturile şi libertăţile
cetăţenilor împotriva abuzului sau ingerinţelor autorităţilor publice.
Toate aceste tratate, norme, legi pe care Guvernul le-a emis după ‘90 au permis
organizarea administrativă a grupurilor etnice. S-au format partide politice care să
reprezinte interesele unor minorităţi. S-au putut manifesta liber elitele culturale, politice,
economice, administrative ale minorităţilor naţionale. Aceste organizaţii s-au extins prin
organizarea de filiale judeţene, municipale şi comunele.
Subcapitolul Identitatea religioasă a etniilor prezintă mărturii ale practicării: cultului
creştin ortodox de majoritatea locuitorilor din cele mai vechi timpuri aşa cum le-am găsit
în studiile lui G. Ilinoiu, A. Rădulescu, Victor Baumann, Mircea Păcurariu; Cultului
romano-catolic practicat în general de italieni şi germani; cultului creştin de rit vechi
avându-i ca reprezentanţi pe lipoveni (pentru a detalia normele acerstui cult am consultat
autori precum Melchisedek, Alexandr Varona, Filip Ipatiov, Victor Vascenco), cultului
baptist, cultului adventist, creştinii după evanghelie, cultului musulman practicat în
Dobrogea de turci, tătari şi unii ţigani, cultului mozaic, dar şi alte manifestări religioase
disidente.
Considerăm că datele colectate în urma recensămintelor pot avea erori, ele fiind
influenţate de dreptul la privatitate comunitară şi obligaţia celorlalţi de a o respecta, de
corectitudinea relaţiilor interetnice, sau a funcţionarului care completează chestionarul, etc.
Cu toate acestea sunt informaţii ce nu pot fi ignorate într-un studiu asupra populaţiei şi de
aceea le-am acordat o atenţie deosebită.
De asemenea, am considerat clasificarea aşezărilor rurale din Dobrogea de N după
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1878 pe criteriul etnic importantă pentru acest areal, străbătut şi populat pe perioade mai
mici sau mai mari de diverse etnii, pentru a facilita analize viitoare.

CAPITOLUL III: Sate eşantion
Analiza structurii şi dinamicii unui areal din perspectiva relaţiei majoritari-minoritari
se poate realiza în două moduri: fie plecând de la cea mai mică unitate cu identitar cultural
(individul) şi ajungând la grup, mulţime de grupuri şi în final întregul teritoriu cercetat, fie
descompunând grupul văzut ca întreg într-un complex de etnii de diverse niveluri,
interconectate în mod sistemic.
Eşantionarea itemilor s-a realizat cantitativ şi calitativ. Principalele probleme în
procesul de eşantionare a subiecţilor au apărut în momentul în care am încercat includerea
de itemi din toate straturile sociale, dar am constatat pe teren disponibilitate doar din partea
anumitor indivizi. Cercetarea minorităţilor a fost influenţată de următorii indici de
accesibilitate: educaţia, situaţia socială, abilităţile lingvistice. Este, de asemenea, de luat în
calcul faptul că s-a dorit obţinerea maximului de informaţie despre comunitate în minimum
de timp alocat convorbirii. Este posibil ca dorind să placă, să fascineze, uneori subiecţii
filtrează informaţia despre sine şi despre comunitatea căreia îi aparţin, construiesc cu orice
preţ o identitate socială pozitivă care poate deforma şi deturna conţinutul autentic al
prezentării de sine. Este posibil ca nedeţinând codurile de comunicare proprii unei
intimităţi culturale (cultural intimacy după M. Herzfeld) la nivelul analizei să apară
neadevăruri datorate în mare parte exaltării informatorului la momentul respectiv. De aceea
s-a revenit la itemi/informatori cu diferite prilejuri.
Referitor la cercetarea etnologică, Narcisa Ştiucă (2007) sublinia printre altele,
imposibilitarea cercetării fenomenului folcloric fără cercetare directă, de teren, cu caracter
instituţionalizat. Autoare consideră succesul unei anchete de teren influenţat de angajarea
relaţiilor interpersonale şi de comunicare: sociabilitatea şi flexibilitatea, respectul şi
aprecierea valorilor Celuilalt, tactul şi răbdarea.
Pentru realizarea acestui capitol, din raţiuni economice în completarea chestionarelor
s-au folosit informaţii dobândite în campanii de cercetare realizate în proiectele:
a) Promovarea participativă a multietnicităţii dobrogene; finanţat de Fundaţiile
Charles Stewart Mott şi King Boudoin prin Centrul de Resurse pentru Diversitate
Culturală, Cluj – Napoca,( aug. – nov. 2003) – consultant muzeograf.
b) Dobrogea zonă de locuire interetnică, finanţat de AFCN (aprilie-octombrie 2007)
c) DOBROCULT. Protejarea, dezvoltarea si promovarea produselor culturale cu
relevanta la nivel european, in scopul dezvoltarii durabile a spatiului rural din zona
Dobrogei, finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; ROR – Institutul de Etnografie si
Folclor „Constantin Brăiloiu”; ROR – ICEM Tulcea; ROR –Institutul National de
Cercetare-Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” Constanţa (INCD); UOC – Universitatea
Ovidius Constanţa (2006-2008), cercetător Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea.
d) PUZZLE, finanţat cu sprijinul Comisiei Europene prin Programul Anul European al
Dialogului Intercultural 2008 şi al Ministerului Culturii şi Cultelor, derulat de RNMR
(mai- august 2008), cercetător/muzeograf.
e) Mozaic etnic, finanţat AFCN (aprilie - octombrie 2008), cercetător/muzeograf.
f) MEMOCULT. Memoria culturală a colectivităţii, finanţat AFCN (aprilie-octombrie
2010), cercetător/muzeograf.
g) REGIOCULT/ Identităţi culturale în România şi Republica Moldova, finanţat prin
Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, finanţat
de Uniunea Europeana prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate şi
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Parteneriat; co-finanţat de statele participante în program (30 martie 2011 - 29 martie
2012), derulat de ICEM Tulcea şi partenerii săi; consultant local/cercetător România.
h) Armonia convieţuirii în formare profesională, co-finanţat din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
(ianuarie-mai 2012; iulie-septembrie - 2013), expert pe termen scurt –muzeograf.
În cercetarea desfăşurată în judeţul Tulcea s-a avut în vedere clasificarea satelor în
funcţie de componenta etnică realizată în capitolul anterior. Astfel, s-au selectat
următoarele comune:
- Beidaud aflată în zona Podişului Casimcei este una din localităţile din care după 1940
au plecat bulgarii şi s-au aşezat aromânii;
- Cerna – aşezare situată în zona de contact dintre Munţii Măcinului şi aria
depresionară, una din cele mai mari comune ale zonei, după 1940 au plecat bulgarii şi
s-au aşezat meglenoromânii;
- Greci – localitate situată la poalele Munţilor Măcin, singura localitate rurală din
Dobrogea de Nord cu etnici italieni;
- Izvoarele - se află în depresiunea Izvoarele – Alba, componentă a Podişul NiculiţelTrestenic, este singura localitate rurală din Dobrogea de Nord cu etnici greci;
- Jurilovca – localitate de pe malul vestic al Lacului Razim cu etnici ruşi-lipoveni;
- Mahmudia - se situează pe malul drept al Dunării, în zona de racord dintre Dealurile
Tulcei (Dealurile Beştepe) şi îngusta luncă a Dunării ce se dezvoltă pe malul braţului
Sfântu Gheorghe, reprezentând o poartă de intrare în Delta Dunării, aici s-au aşejat în
timp diferite grupuri etnice astăzi formează comunităţi etnice alături de români, ruşiilipoveni, ucrainenii şi turcii (ultimele două aproape de dizolvare);
- Murighiol - are un relief variat (întinderi de apă şi zone mlăştinoase – în sud; câmpie şi
trepte litorale cu relief de dune; dealurile Tulcei desfăşurate de-a lungul Dunării), fiind
situată pe malul braţului Sfântu Gheorghe, aici s-au aşezat în timp ucraineni, turci şi
tătari.
- Slava Cercheză şi Slava Rusă (localitate componentă a comunei Slava Cercheză) sunt
singurele aşezări ruso-lipoveneşti din Dobrogea care nu sunt situate în proximitatea
unor unităţi hidrografice majore, ci sunt situate în partea central-estică a Podişului
Babadag, în subunitatea Podişului Slavelor, pe cursul văii râului Slava, într-o zonă
pitorească, înconjurată de dealuri cu păduri de foioase.
Pentru fiecare comună s-au completat informaţii privind: localizare şi cadru natural,
istoricul aşezării şi populaţia, structura aşezării şi gospodăria, ocupaţii şi meşteşuguri,
portul popular, alimentaţia, obiceiuri – sărbători -viaţa socială. Informarea

CAPITOLUL IV : Relaţia minoritate-majoritate din perspectiva
ştiinţelor comunicării
Pentru realizarea analizei conceptuale am consultat volumele publicate de Carmel
Camilleri (1998), T. Cozma (2001), M. Segalen (2002), Achim Mihu (2002), G. Ferréol,
G.Jucquois (2005), P. Bonte, M. Izard, (2007), P. Dobrescu, A. Bargaoanu, N. Corbu
(2007), N. Saramandu, M. Nevaci (2009), A. Gavriliuc (2011), dar şi articole coroborate în
volumele Psihologie socială - Aspecte contemporane (1996) Euromentor-Studii despre
educaţie (2010) termeni precum: etnie– etnicitate, minoritate, aculturaţie, alteritatea,
globalizarea/mondializarea, dialogul intercultural, multilingvismul.
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Convieţuirea şi schimbul între culturi s-a realizat urmând patternuri culturale,
atitudinale şi comportamentale. Existenţa omului nu poate fi gândită şi realizată în afara
grupurilor sau interacţiunilor sociale.
Clifford Geertz (2001) definea cultura ca pattern-ul transmis istoric al înţelesurilor
întrupate în simboluri, oferind răspunsuri la problemele vieţii, precum şi mijloace sau
modele de interacţiune cu mediul, de interrelaţionare, orientând individul printr-un sistem
de tradiţii religioase şi folclorice. „In any case, the culture concept to which I adhere has
neither multiple referents nor, so far as I can see, any unusual ambiguity: it denotes an
historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited
conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate,
and develop their knoweledge about and attitudes toward life.”
Fiecare membru al unei societăţi este modelat şi format după structurile societăţii în
care trăieşte şi, uneori, după criterii ce scapă voinţei şi controlului conştient al individului.
Din prima clipă a existenţei sale copilul este introdus într-o realitate modelată social ce
există în mod obiectiv, independent de voinţa şi existenţa nou-născutului. Fiinţă umană
porneşte la drum condusă de familia sa, intră într-un labirint al relaţiilor sociale prin
intermediul cărora îşi însuşeşte şi interiorizează valori fundamentale comune, simboluri,
reprezentări colective, aşteptări, modele comportamentale, scheme de relaţionale
considerate bune în câmpul social al fiinţării sale, în relaţiile pe care le stabileşte cu
membrii comunităţii/societăţii în care trăieşte.
În viaţa tradiţională, etapele ciclului vieţii sunt marcate prin diverse ritualuri care
evidenţiază momentele importante, momente ce presupun transformări în viaţa individului.
Modul de desfăşurare al acestor ritualuri este stabilit de familie, grup sau societate ca
întreg. Acest sistem controlează modul în care se face tranziţia şi asigură pregătirea
adecvată a individului în trecerea de la o etapă la alta.
În modernitate procesul nu este la fel de simplu şi clar. Sursele de informare sunt
multiple şi adesea contradictorii încercând să capteze atenţia individului sugerându-i ce
comportament să imite, ce căi de acţiune sunt importante şi ce semnificaţie să atribuie
evenimentelor.
Cercetările acestor fenomene de formare a omului în funcţie de mediul în care se
dezvoltă (familie, societate) au determinat dezvoltarea unor adevărate teorii care în ştiinţa
comunicării sunt grupate sub denumirea de teoriile influenţei directe şi indirecte.
Din perspectiva populaţiei minoritare, prin socializare se dobândesc calităţile
necesare pentru a putea comunica, gândi, rezolva probleme folosind tehnici acceptate de
întreaga comunitate şi în general pentru a realiza modalităţile unice de adaptare la mediul
personal. Din punct de vedere al populaţiei majoritare, socializarea îşi aduce membri la un
anumit nivel de conformare, astfel încât ordinea socială, caracterul ei previzibil şi
continuitatea societăţii să poată fi menţinută.
Procesul de dobândire prin care noii membri ai unei societăţi interiorizează toate
aspectele culturii lor este denumit de către antropologi cu ajutorul termenului enculturare.
De asemenea, prin intermediul procesului de enculturaţie, se împrumută inferenţe de
bază, cele mai multe implicite, referitoare la toate aspectele interacţiunii cu mediul
sociocultural înconjurător, interpretăm tot ceea ce ne înconjoară şi interacţionăm în funcţie
de experienţele noastre fundamentale. Una dintre cele mai importante funcţii ale culturii
este aceea de a genera sens experienţei, de a atribui un rost traseului nostru biografic, pe
baza reperelor valorice ale societăţii, şi cuprinde destinul social al individului.
În prezent, după cum afirmă C. Geertz, societăţile monoculturale sunt deja un
fenomen istoric datat, căci sunt imposibil de menţinut din pricina liberei circulaţii a
oamenilor pe întregul cuprins al lumii. Astfel, „apar societăţile mozaic în care elemente ale
culturii autohtone se îmbină (uneori insesizabil) cu aspecte ale culturii altor grupuri”.
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Societăţile multiculturale sunt societăţi sociale plurale, în care diferitele straturi etnice,
confesionale, generaţionale se alătură în cadrul unui context istoric determinat.
Disponibilitatea reciprocă a grupurilor implicate este una pasivă, rutinieră, angajată fără
prea multe relaţii consistente de schimb şi cooperare. Această aglutinare a reperelor
axiologice nu exclude existenţa unui set comun de valori şi principii legate de identitatea
civică, dincolo de identitatea etnică sau religioasă.
Comunităţile interculturale includ grupuri etnice, religioase, culturale care nu numai
că convieţuiesc în acelaşi spaţiu dar au învăţat şi să cultive relaţii deschise de interacţiune,
reciproc reconpensatoare, respectând valorile, tradiţiile şi modurile de viaţă ale fiecăruia.
Urmând o discriminare semantică clarificatoare sugerată de Charles Taylor (1998)
multiculturalul descrie specificul interacţiunii dintre actanţi sociali (indivizi singulari sau
grupuri) care trăiesc unii alături de ceilalţi (registrul dominant este caracterul mixat,
adiţionat al legăturii identitare), spre deosebire de intercultural, care circumscrie
interacţiunile în care actanţi ce relaţionează trăiesc unii împreună cu ceilalţi (registrul
dominant fiind cel al partajării, schimbului şi negocierii identitare).
Propunem folosirea termenului enculturare pentru a defini procesul prin care
individul din grupul etnic minoritar îşi dobândeşte tradiţiile, limba, utilizarea artefactului
material şi întreaga colecţie de legende mituri, folclor şi crezuri populare. Dacă oamenii
trec de la un grup la altul, are loc procesul numit aculturare prin care individul dobândeşte
credinţele Celuilalt printr-o resocializare a sa.
Aceste procese sunt explicate de următoarea schemă:

Individ
(Membru al grupului minoritar)
enculturare

Grup minoritar

Individ
(Membru al grupului majoritar)
aculturare
enculturare

Grup majoritar

În ambele cazuri individul este supus unui proces de învăţare/dobândire de noi forme
de comportament care în studiile de specialitate sunt explicate de teoria modelării5. Pe
scurt, acest proces constă în mai multe etape, care pot fi rezumate în următorii termeni:
- individul (membru al grupului minoritar sau majoritar; observatorul) observă un
individ aparţinând celuilalt grup (modelul);
- observatorul se identifică cu modelul, adică începe să creadă că este la fel ca şi
modelul, doreşte să fie ca modelul sau consideră modelul atractiv şi demn de a fi
imitat;
- observatorul conştientizează că acel comportament observat sau descris va fi
funcţional. Adică, persoana ajunge să creadă că acel comportament va aduce
rezultatul dorit, dacă este imitat într-o anumită situaţie.
- Individul îşi aminteşte acţiunile modelului, atunci când se confruntă cu împrejurări
relevante şi reproduce comportamentul ca reacţie la acea situaţie.
- Urmează executarea acţiunii reprodusă în situaţia relevantă de stimuli, îi aduce
individului satisfacţie, consolidând legătura dintre el şi noul grup.

5

L. M. DeFleur, S. Ball-Rokeach, op.cit.,p. 214-220
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Apar două situaţii: una în care individul reproduce întocmai comportamentul
dobândit şi atunci rezultă fenomene de aculturaţie şi alta în care individul reproduce parţial
comportamentul şi atunci intervine alterarea.
Asimilarea se referă la fuziunea culturală în care două grupuri se amestecă astfel
încât devin o singură entitate. În acest caz, graniţele grupului devin mai permeabile.
Sociologul american Milton G. Gordon (1964) distinge şapte dimensiuni ale
asimilării: culturală, structurală, maritală, de identificare, atitudine receptivă (absenţa
prejudecăţii), comportament receptiv (absenţa discriminării) şi atitudine civică (absenţa
conflictului de valori şi de putere).6
Asimilarea este naturală atunci când are loc în relaţiile directe dintre grupurile etnice
eterogene. Ea apare din nevoia de consolidare a vieţii sociale, economice şi culturale
comune. Căsătoriile mixte sunt calea principală de realizare a asimilării naturale.
Există şi asimilarea forţată, un sistem de măsuri guvernamentale sau politice privind
învăţământul, cultura şi alte sectoare ale vieţii sociale ce au ca scop accelerarea artificială a
proceselor de asimilare prin reprimarea sau limitarea în utilizarea limbii şi în exprimarea
valorilor culturii minorităţilor. În acest sens menţionăm un aspect surprins în localitatea
Mahmudia începând cu anii 1950 când după cum declară învăţătoarea A. E.: „am început
alfabetizarea şi cu cei mici şi cu cei mari. Mi-a fost greu că-ci cei mai mulţi lipoveni nu
ştiau deloc româneşte, dar au învăţat repede că au vrut şi erau deştepţi.”7
Gabriel Tarde (sociolog francez, autorul unor studii de referinţă pentru cercetătorii
ştiinţelor comunicării. Amintim volumele: “Les lois de l’imitation sociale” (Legile
imitaţiei sociale) (1890), “La logique sociale” (Logica socială) (1894), “L’oposition
universelle” (Opoziţia universală) (1895), “Le public et la foule” (Publicul şi mulţimea),
“L’opinion et la conversation” (Opinia şi conversaţia)-1901. Terry N. Clark îl numea în
1969 “Unul dintre primii trei sociologi ai Franţei din secolul al XIX-lea” ), elaborează o
teorie de cercetare a influenţelor sociale manifestate între indivizii membrii unui grup
pornind de la trei categorii principale: invenţia/inovaţia, imitaţia şi opoziţia. Autorul
consideră imitaţia procesul fundamental de difuzare a inovaţiei, în opinia sa, imitaţia
presupune acceptarea, chiar dacă nu se reduce la ea, imitaţia însemnând şi un efort
suplimentar de “a fi la fel” sau de “a face la fel”.
Evident, aceste etape ale dezvoltării sunt strâns legate între ele şi, în fond, alcătuiesc
un tot, un model explicativ circular. Invenţiile – creaţiile indivizilor talentaţi (de cele mai
multe ori aparţinând elitelor) – sunt diseminate în sistemul social prin intermediul
procesului de imitaţie, asemenea valurilor concentrice pe suprafaţa unui lac; valul se
propagă până spre limitele lacului, în cazul nostru ale sistemului, dacă între timp nu
întâlneşte alte valuri, care sunt rezultatul altei invenţii. Din întâlnirea lor poate rezulta o
nouă invenţie, care, la rândul ei, este supusă unui proces de imitaţie, până când „valul” pe
care îl generează întâlneşte alt obstacol ş.a.m.d.
Examinarea acestor trei procese, cu deosebire a modului în care operează ele în
cadrul grupurilor, fie ele majoritare sau minoritare, prezintă pentru demersul nostru o
importanţa specială, ajutându-ne să demonstrăm legătura existentă între membri grupului şi
modul în care are loc difuzarea unei inovaţii/invenţie (materială sau imaterială). Astăzi
specialiştii în comunicare o numesc teoria difuzării.
Invenţia/inovaţia este punctul de plecare al acestui pattern circular al dezvoltării.
Termenul de invenţie este utilizat în sensul său cel mai larg. Pe măsură ce societatea este
mai avansată şi se desprinde de constrângerile naturale, inovaţia devine un factor esenţial
al dezvoltării. Sunt două principii care guvernează activitatea de creaţie – principiul
6

C. Rus, Relaţiile culturale din România – o perspectivă psiho-sociologică în vol. Interculturalitatea.
Cercetări şi perspective Româneşti, Presa Cluj-Napoca, Ed. Universitară Clujană, 2002, p. 48-56
7
subiect anchetat A. E., n. 1930, învăţătoare în Mahmudia din 1953, consemnat I. Titov, 25 martie 2009
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acumulării şi al substituirii. O descoperire apare pe fondul acumulărilor anterioare. Chiar
şi cele mai importante descoperiri sunt strâns condiţionate de altele, de mai mică
importanţă, dar care o întemeiază şi o fac posibilă. Cele mai frecvente creaţii sunt cele care
combină într-o sinteză nouă elementele deja acumulate. În acelaşi timp, sunt invenţii care
substituie ceea ce a fost până atunci, care inaugurează o nouă direcţie, un nou tip de
evoluţie. Sunt mai multe condiţii favorizante ale inovaţiei la nivel social, consideră Gabriel
Tarde, din care amintim stratificarea socială, pentru că asigură timp liber pentru elitele
sociale şi permite o comunicare strânsă între ele. Elitele fiind de multe ori cele care
acumulează şi difuzează inovaţiile. De asemenea, elitele sunt sursă de modele pentru restul
societăţii.
Divizarea invenţiilor/inovaţiilor în cele care substituie şi cele care cumulează îl
conduce pe Tarde la două tipuri de logici: invenţiile care se substituie întră în concurenţă
cu cele anterioare şi instituie o „logică a duelului”; cele care sunt rezultatul unor acumulări
pot funcţiona fără a le înlocui pe cele anterioare, au o natură complementară şi conduc la o
„logică a convieţuirii”. Istoria societăţilor, precizează sociologul, este o suită de „dueluri
logice”. Un exemplu, la nivelul celor două etnii avute în vedere, ar fi “disputa” între pânza
de casă şi cea industrială. Românii au renunţat mai greu la pânza ţesută pe când ruşiilipoveni nu au avut asemenea nostalgii, aceasta şi pentru că veneau în Dobrogea dintr-o
zonă unde pânza industrială era utilizată deja.
Tarde este preocupat de relaţia dintre invenţii şi numărul acestora, pe de o parte, şi
impactul lor social, pe de alta. El subliniază, folosind termenii vremii, că societatea are
nevoie de o perioadă de asimilare, de un răgaz pentru a se obişnui cu noutatea presupusă de
o invenţie. Existenţa prea multor invenţii, difuzarea lor rapidă pot duce la tensiuni, la
dificultăţi de acomodare, la respingerea nu numai a inovaţiei, ci chiar a ideii de inovaţie.
Foarte important este că sesizând complexitatea acestei relaţii, sociologul francez vorbeşte
pe perioade de timp mari de un gen de alternanţă: perioade de mare frecvenţă şi intensitate
a inovaţiei sunt urmate de altele menite să „raţionalizeze” folosirea lor, demers foarte
important şi pentru stabilitatea şi, am spune noi, pentru confortul social. Un exemplu
verosimil la nivelul societăţii contemporane româneşti constă în deschiderea finanţărilor
externe nerambursabile care a generat un număr mare de invenţii (proiecte). Societatea
românească este încă în perioada de asimilare a acestor invenţii şi la nivelul unor anumite
statusuri sociale (ex. profesiunea, educaţia, vârsta , poziţia într-un grup), sunt neînţelese şi
chiar respinse.
De cele mai multe ori aceste inovaţii au apărut ca o formă obligatorie de adaptare a
purtătorilor vechii culturi la noile condiţii de existenţă socială şi economică (elemente
lingvistice, materiale industriale utilizate la confecţionarea costumului tradiţional,
materiale de construcţie a casei etc.).
Un moment crucial, aş spune, în dezvoltarea identităţii etnice în Dobrogea
postdecembristă a fost crearea cadrului legislativ şi conturarea unui sistem de protecţie a
minorităţilor naţionale. Pe acest fond legislativ s-au constituit mai întâi organizaţiile nonguvernamentale: Comunitatea Ruşilor-Lipoveni din România(1990), Uniunea Democrată
Turcă Musulmană din România (29 decembrie 1989) scindată apoi în o sciziune în cadrul
comunităţii turco-tătare din ţara noastră, ca urmare a creării Uniunii Minoritare Etnice
Turce din România (U.M.E.T.R.) şi a Uniunii Democrată Turcă din România (UDTR),
Uniunea grecilor din România astăzi cu numele de Uniunea Elenă din România (1990),
Uniunea Ucrainenilor din România, Asociaţia Italienilor din România, ş.a.
Aceste asociaţii au ca obiective principale păstrarea limbii, păstrarea şi dezvoltarea
identităţii etnice.
Pe lângă aceste formaţiuni un rol deosebit de important pentru formarea/păstrarea
identitarului etnic l-a avut şi îl are biserica.
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Considerăm în demersul nostru, liderii respectivelor asociaţii aparţinând minorităţilor
fiind elita generatoare de idei/inovaţii acceptată de toţi membri etniei şi care a generat la
nivelul comunicării cu membrii societăţii influenţe directe şi indirecte.
Existenţa unor programe cu finanţare externă nerambursabilă ce se adresează
minorităţilor au condus în ultimii ani la organizarea de festivaluri multietnice, acţiuni
culturale de tipul „Zilele multietnicităţii” etc. care au generat, la rândul lor, o efervescenţă
în comunităţile săteşti. Asistăm astfel la adevărate creaţii vestimentare, muzicale, de
gastronomie a căror provenienţă este greu de stabilit.
De asemenea, dezvoltarea turismului în zona Dobrogei reprezintă un motiv de
conservare şi chiar de reinventare a tradiţiilor lipoveneşti prin implicarea localnicilor,
uneori organizaţi în ansambluri artistice, în prezentarea unor programe artistice pentru
turişti.
Nu este uşor să faci distincţia între invenţia propriu zisă şi primele stagii ale
imitaţiei, mai ales când este vorba despre invenţiile nonştiinţifice, cum ar fi modul de
petrecere a timpului liber, alimentaţia ş.a. Elitele inovează dar şi conservă. O elită este
sursă de inovaţii, dar şi de modele de comportament. De îndată ce o elită încetează să
asigure conducerea în acest sens mai complex, declinul este inevitabil. Unitatea unei
societăţi – unitatea de convingeri, de atitudini fundamentale – provine şi din capacitatea
elitei de a fi cu adevărat o sursă de imitaţie. Aceasta pentru că în mediul rural încă
funcţionează „judecata satului” sau „gura satului”.
O altă condiţie favorizantă este însăşi comunicarea ca „antecedent al creaţiei”. Cu cât
este mai mare izolarea, cu atât numărul de invenţii scad, precizează Tarde. Într-o
comunitate închisă canalele de penetrare a inovaţiei fiind reduse.
Una dintre cele mai importante „legi” prin care imitaţia duce la răspândirea unei
inovaţii este formulată tot de Tarde: cu cât o inovaţie este mai apropiată de alte lucruri
deja imitate şi, deci, instituţionalizate, cu atât are şanse mai mari să fie la rândul ei
imitată. Este uşor să accepţi plugul de fier după ce l-ai utilizat pe cel de lemn; sau telefonul
mobil după ce ai utilizat unul fix. Cu cât o invenţie este mai aproape de dominantele unei
culturi cu atât are mai multe şanse să fie imitată şi invers: cu cât ea este mai depărtată de
aceste dominate cu atât şansele de a fi preluată scad. De exemplu preluarea unor
compoziţii muzicale sau a unor elemente vestimentare.
În mod logic invenţia se transmite dinspre locul creaţiei spre cercurile mai apropiate,
urmând ca, după aceea, să cuprindă cercuri tot mai depărtate. Din punct de vedere al
individului, imitaţia este mai întâi filtrată mental şi sufleteşte. Procesul de imitaţie se
declanşează în interiorul său, prin examene intelectuale şi afective complexe. După aceea,
pune în mişcare resorturi materiale care să susţină preluarea, însuşirea inovaţiei respective.
Nu copiază forma, ci mai întâi trebuie să fie pătruns de acea idee, de spiritul cuprins într-un
proiect sau a unui mod de viaţă.
În mod normal, trebuia să se declanşeze un proces de imitaţie dinspre majoritate spre
minoritate, sunt însă situaţii când imitaţia se produce invers, adică dinspre minoritate spre
majoritate cum ar fi preluarea de către români a «băii lipoveneşti».
Un alt tip de lege „extralogică”8 este aceea potrivit căreia imitaţiile se transmit prin
intermediul statusurilor: ele coboară de la statusurile superioare (elite din punct de vedere
profesional, educaţional, elite într-un grup social) către cele inferioare. De exemplu
activitatea desfăşurată de asociaţia Comunităţii Ruşilor Lipoveni din România a generat,
considerăm noi, necesitatea înfiinţării în teritoriu de noi ansambluri artistice lipoveneşti,
dar stabilirea repertoriului a revenit membrilor comunităţii respective. Aceştia au înţeles
8

Legi extralogice – imitaţia se propagă de la păturile de sus spre păturile de mai jos ale societăţii sau are
loc sub influenţa obiceiurilor, moravurilor, tradiţiilor etc. Maria Palicica, Francisc Albert, Sociologie şi
educaţie, Timişoara, Ed. Eurobit, 2002, p. 19
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uneori să interpreteze melodii cântate în spaţiul românesc traducând versurile în limba
rusă.
Prin imitaţie, societatea se omogenizează, cunoaşte procese interferente care o ajută
să progreseze.
Activismul local manifestat de liderii comunităţii, fie ei etnici majoritari sau
minoritari, cu scopul de a implica întreaga comunitate se manifestă prin: eforturi
administrative de a atrage fonduri şi de a mobiliza resursele autohtone; încercările de a
prospera realizând pe lângă activităţile tradiţionale proiecte economice, proiecte de
dezvoltare locală profitabile; organizarea unor evenimente care să motiveze asocierea şi
participarea voluntară la acţiuni comune cu efecte benefice asupra întregii comunităţi.
Efectul acestor iniţiative locale se observă mai mult în acţiunile cu caracter social
instituţionalizat. La nivelul manifestărilor sociale tradiţionale din viaţa de familie (nuntă,
botez, înmormântare, clacă ş.a.) se observă că ajutorul între oamenii din sat se manifestă
mai mult în virtutea relaţiilor de rudenie şi de vecinătate. Târgurile organizate săptămânal
reunesc comercianţi locali din satele vecine precum şi din judeţele limitrofe. Pe lângă
funcţiile sale comerciale şi economice are rolul de a aduna oamenii la un loc, de a prilejui
apropierea şi comunicarea. Hramul bisericii este de asemenea prilej de întâlnire a tuturor
membrilor comunităţii. Dacă la slujbă participă cei uniţi prin credinţă la ospeţele de după
participă toţi doritorii.
Conform teoriei disonanţei : dacă o invenţie este prea depărtată de obişnuinţele
anterioare şi zdruncină confortul nostru, atunci ea are toate şansele să fie respinsă.
Opoziţia ia forma unei adaptări la condiţiile schimbătoare ale mediului. Dacă ne
folosim de exemplul valurilor concentrice prin care se difuzează o inovaţie, am putea
spune că atunci când un val, de fapt procesul de imitaţie simbolizat de el, este mult mai
puternic decât valul pe care îl întâlneşte, atunci se produce o înghiţire a valului mic,
costurile fiind minime. Esenţial este că opoziţia nu este neapărat negativă, că ea prilejuieşte
procese adaptative extrem de importante, examinări şi reexaminări ale ideilor aflate în
conflict, îmbogăţiri care conduc la o consolidare de fond a poziţiilor ce se întâlnesc în
cadrul raporturilor de opoziţie. Am putea considera o astfel de situaţie la nivelul
comunităţilor de turci şi tătari care deşi sunt uniţi de aceleaşi credinţe la nivel instituţional
au preferat să se organizeze separat.
Dincolo de aceste teorii cu care operează ştiinţele comunicării, în urma investigaţiilor
de teren desfăşurate în satele eşantion, am considerat că în prezent putem face o analiză a
relaţiei majoritari-minoritari din perspectiva etnologică la nivelul raportului români - ruşilipoveni. Au fost analizate aspecte etno-lingvistice, portul popular, arhitectura, alimentaţia,
sistemul obiceiurilor tradiţionale.

Concluzii
Principalele evenimente istorice care au generat structura etnică a Dobrogei de astăzi
sunt: războaiele balcanice, primul război mondial şi revizuirea frontierelor României în
anul 1940, al doilea război mondial urmat de instaurarea regimului comunist, revoluţia din
1989, integrarea României în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007.
Modernizarea economică şi reîncadrarea Dobrogei în circuitele de dezvoltare ale
României şi Europei de după 1878 sunt elemente care au comportat mai întâi o
reorganizare administrativă, apoi elaborarea legilor care să impulsioneze colonizarea
populaţiei româneşti prin împroprietărire şi prin acordarea unor înlesniri cum ar fi:
asistenţă gratuită pentru construirea locuinţei, vânzarea de materiale de construcţie mai
ieftine, acordarea unor avantaje legate de practicarea agriculturii. Legea organică din 1880
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proclama că toţi locuitorii Dobrogei sunt egali înaintea legii, se bucură de toate drepturile
cetăţeneşti şi pot fi numiţi în funcţii, fără deosebire de origine şi religie.
La 1880 se înregistrau, conform statisticii, 85.685 locuitori ai judeţului Tulcea din
care 25.248 erau români, 21.402 bulgari, 2955 germani, 9730 turco-tătari, pentru restul de
26350 nu este menţionată etnia, Iar la 1900 124.429 din care 50.243 români, 26.617
bulgari, 5.532 turco-tătari (scăderea numărului de etcici turco-tătari s-a datorat
repatrierilor), 4.233 germani.
Legea de împroprietărire a luptătorilor din războiul de la 1877-1878 promulgată la 2
aprilie 1903 oferea celor în drept loc de casă (2000 m) şi teren de cultură (8 ha), scutiri de
impozite pe 5 ani, materiale de construcţie pentru case, inventar agricol. Pământul astfel
obţinut nu putea fi înstrăinat timp de 30 de ani. În 1912 ofiţerilor participanţi la războiul de
independenţă şi urmaşilor lor li se dădea posibilitatea de a cumpăra în Dobrogea locuri de
pământ cultivabil până la 150 ha. Acest fapt explică creşterea demografică înregistrată în
perioada imediată.
Cadrilaterul s-a dezvoltat ca parte a statului român în componenţa căruia a intrat după
cel de-al doilea război balcanic (1913) şi până în 1940, când revizuirea graniţelor
României, după diclatul de la Viena, a determinat anexarea acestuia de către Bulgaria.
După 1940 s-a produs schimbul de populaţie prin strămutarea sau repatrierea bulgarilor şi
venirea aromânilor, românilor şi meglenoromânilor colonizaţi în Cadrilater după 1925.
În urma colonizărilor libere sau oficiale densitatea populaţiei a crescut de la 5-6
locuitori pe km2 (1878) la cca 10-14 (1880-1900) respectiv 25 locuitori pe km2 în 1913.
Din punct de vedere etnic şi mai ales al distribuţiei minorităţilor în satele nord dobrogene,
erau în perioada 1878-1940:
1) Sate monoetnice – (a) Sate româneşti (români dicieni - Dăeni, Văcăreni, Turcoaia,
Luncaviţa, Garvăn, ş.a; români mocani - Făgăraşu Nou, C.A.Rosetti, Casimcea, Rahmanu,
Topolog, ş.a) şi (b) Sate lipoveneşti (Slava Rusă, Carcaliu, Sarichioi, Sfiştofca, Peliprava)
2) Sate multietnice, în care, pe lângă populaţia băştinaşă românească, s-au succedat în timp
diverse etnii:
(a) Sate cu populaţie eterogenă - Murighiol, Mahmudia, Izvoarele, Greci, Chilia Veche,
Sf.Gheorghe.
(b) Sate cu populaţie predominant turcească şi tătărască până la retragerea lor - Alba Accadân, Turda - Armutli, Lunca - Canlîbugeac, Caugagia, Mineri - Câşla, Fântâna Oilor Coium Punar, Cloşca - Dautcea, Horia - Ortachioi. Vechea structură etnică se modifică
prin sosirea moldovenilor, muntenilor şi bulgarilor în locul turcilor.
(c) Sate cu bulgari -Zebil, Ceamurlia de Jos, Sălcioara, Vişina, N. Bălcescu, Lăstuni,
Panduru, Baia, Iulia, Beidaud.
(d) Sate cu lipoveni -Slava Cercheză, Jurilovca, ş.a.
(e) Sate cu germani (cu „mahala nemţească”) - Malcoci, Ciucurova, Cataloi, Atmagea.
(f) Sate cu ucraineni: Dunavăţu de Sus şi Dunavăţu de Jos, Sf. Gheorghe, Murighiol,
Prislav (Nufărul), Pârlita (Victoria), Caraorman, Ciucurova, Teliţa, Igliţa, Tulcea Veche,
Azaclău (I. C. Brătianu), Crişan.
Ca urmare a aplicării tratatului de la Craiova din 7 septembrie 1940, populaţia
bulgară a evacuat în judeţul Tulcea 55.854 ha teren agricol şi 6.268 gospodării rurale. Au
fost colonizaţi în judeţul Tulcea 8000 de familii (români, aromâni, meglenoromâni). Legea
nr. 912 din noiembrie 1947 privind reconolizarea Dobrogei împroprietărea coloniştii cu
loturi între 5 şi 10 ha şi o gospodărie (casă şi curte) în raport cu mărimea proprietăţii
deţinute în Cadrilater înainte de septembrie 1940.
După anul 1940 transformările sociale, economice determină mutaţii şi în cadrul
compoziţiei etnice a satelor, astfel încât pentru această perioadă stabilim:
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1) Sate monoetnice – (a) Sate româneşti (români dicieni - Dăeni, Garvăn, Luncaviţa,
Turcoaia, Văcăreni, ş.a; români mocani - Făgăraşu Nou, C.A.Rosetti, Casimcea, Rahmanu,
Topolog, ş.a sate aromâneşti - Beidaud, Sarighiol de Deal, Ceamurlia de Sus, Vasile
Alexandri, Stejaru, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, Lăstuni) şi (b) Sate lipoveneşti
(Slava Rusă, Carcaliu, Sarichioi, Sfiştofca, Peliprava);
2) Sate multietnice, (a) Sate cu populaţie eterogenă (Mahmudia, Ciucurova, Murighiol,
Chilia Veche, Sf.Gheorghe, Izvoarele, Greci, Crişan);
b) Sate cu populaţie majoritar lipovenească întâlnim la Slava Cercheză, Jurilovca, ş.a.
Cadrul legislativ prominoritar creat prin adoptarea Statutul Naţionalităţilor
Minoritare în 1945 codifica noua viziune internaţionalistă a puterii instalate în România şi
asigura standarde formale înalte pentru drepturile minorităţilor naţionale. Minorităţile au
fost încurajate să revină la manifestările identitare. În toate localităţile unde trăiau
ucraineni au fost înfiinţate şcoli elementare în care învăţământul se desfăşura în limba
ucraineană (ex. Letea, Sf. Gheorge, Caraorman).
Sfârşitul celui de-al doilea război mondial a marcat restrângerea comunităţilor
greceşti prin confiscarea abuzivă a bunurilor şi supunerea unui regim orientat spre
asimilarea forţată.
Anii 1960 au adus trecerea de la principiile internaţionalismului proletar la sistemul
naţional caracteristic comunismului, ca proiect asimilaţionist. Dirijismul politic a dus la
schimbări în toate domeniile. La instaurarea comunismului Dobrogea rurală se afla într-o
situaţie specială din punct de vedere al proprietăţii funciare. Datorită densităţii scăzute
avea cea mai mare resursă funciară pe cap de locuitor, dar cu un nivel tehnologic şi o
productivitate scăzute. Structura de organizare a satului, peisajul rural a fost modificat.
În ciuda legislaţiei privitoare la drepturile minorităţilor naţionale, având standarde
înalte practica naţional-comunismului a afectat sever statutul comunităţilor minoritare în
deceniile opt şi nouă.
Perioada postcomunistă aduce noi provocări la adresa satului tradiţional şi noi
schimbări în structura etnică a satului dobrogean.
Pe fondul legislativ nou la nivel de drept internaţional s-a creat un sistem
internaţional de protecţie a drepturilor minorităţilor naţionale: Declaraţia privind
Drepturile Persoanelor aparţinând Minorităţilor Naţionale sau Etnice, Religioase sau
Lingvistice, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a ONU 47/135 din 18 decembrie
1992 şi Documentul Reuniunii de la Copenhaga a Conferinţei pentru dimensiunea umană
a CSCE (Commission on Security and Cooperation in Europe) sunt documente ce au
generat o serie de modificări legislative şi la nivelul României. Pactul internaţional cu
privire la drepturile civile şi politice (PIDCP) este un tratat internaţional multilateral,
semnat şi de România, permite oricărei persoane aparţinând unei minorităţi naţionale,
etnice, lingvistice sau religioase să înainteze plângeri, singură sau împreună cu alţi membri
ai comunităţii, împotriva oricărui stat ce a semnat Protocolul Opţional. De asemenea,
România a aderat la o serie de drepturi ale minorităţilor dintre care amintim încurajarea
utilizării şi a limbii minoritare pentru denumirile locale, pentru denumirile străzilor şi alte
indicaţii topografice destinate publicului; încupajează participarea persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale la viaţa culturală, socială şi economică şi la treburile publice, în
special la acelea care le privesc direct, ş.a.
Cadrul instituţional legat de protecţia minorităţilor naţionale este constituit astăzi, la
nivel guvernamental, prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice (DRI) şi
departamentele specializate pentru minorităţi din cadrul unor ministere precum Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Culturii şi Cultelor, etc; cu rol consultativ al Guvernului
a fost creat Consiliul Minorităţilor Naţionale (CMN); pentru propunerea de legi pentru
protecţia persoanelor şi categoriilor de persoane a fost creat Consiliul Naţional pentru
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Combaterea Discriminării (CNCD) şi pentru a proteja drepturile şi libertăţile cetăţenilor
împotriva abuzului sau ingerinţelor autorităţilor publice a fost înfiinţat în 1997 Avocatul
Poporului. Toate aceste tratate, norme, legi pe care Guvernul le-a emis după ‘90 au permis
organizarea administrativă a grupurilor etnice. S-au format partide politice care să
reprezinte interesele unor minorităţi. S-au putut manifesta liber elitele culturale, politice,
economice, administrative ale minorităţilor naţionale. S-au creat organizaţii la nivel
naţional ce s-au extins prin organizarea de filiale judeţene, municipale şi comunele.
Astăzi, pentru a fi grup minoritar nu e suficient să aparţii unui grup social, el trebuie
să îndeplinească mai multe criterii: să fie reprezentat politic; atitudinea membrilor
majorităţii să se caracterizeze printr-un set de norme care valorizează negativ anumite
trăsături fizice sau culturale specifice; minoritatea să aibă conştiinţa identităţii sale; a fi
membru al respectivei minorităţi nu presupune alegere, ci este un dat; se caracterizează
prin endogamie. Naţionalismul etnic se identifică prin: rădăcini comune, moştenire,
ataşament emoţional, unitate prin statut, regula majorităţii etnice, fraternitate, naţiunea
creează persoana. Fiind în strânsă legătură cu naţionalismul civic care se identifică prin:
lege, alegere, ataşament raţional, unitate prin consimţământ, pluralism democratic,
libertate, persoana creează naţiunea.
Evoluţia societăţii, după 1989, a produs o schimbare de atitudine a liderilor
minorităţilor, ce a condus la invenţii/inovaţii, imitaţii şi opoziţii, care s-au difuzat printre
membri grupului. Activismul local este prezent la liderii minoritari cu scopul de a implica
întreaga comunitate în diverse activităţi.
Efectul acestor iniţiative locale se observă mai mult în acţiunile cu caracter social
instituţionalizat. La nivelul manifestărilor sociale tradiţionale din viaţa de familie (nuntă,
botez, înmormântare, clacă ş.a.) se observă că ajutorul între oamenii din sat se manifestă
mai mult în virtutea relaţiilor de rudenie şi de vecinătate. Principalul criteriu fiind: „vin eu
la tine ca să vii şi tu la mine” sau „am dat să fie primit”. În comunităţile multietnice vom
întâlni, de exemplu la nunta lipovenească şi vecini sau prieteni români, turci, ucraineni,
precum la Sünnet, nunta de băiat/ nunta de botez a băiatului, din comunitatea turcească vor
participa şi copiii veciniilor români care vin cu daruri la sărbătorit; sau: vecina româncă va
împărţi ouă roşii şi cozonac la vecina musulmană şi va mânca baclavale şi sarailie la
Bairamul dulce de la turci; căci aşa o cere tradiţia universală a reciprocităţii darului.
Bibliografie selectivă:
Surse arhivistice:
Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Fond MAI, comunal, dosar 224/1878
Arhivele Naţionale - Serviciul Judeţean Tulcea:
Fondul Prefecturii Judeţului Tulcea, Serv. Administrativ - Fond Paşapoarte - Străini Colonişti
Primăria comunei Beidaud, Anii extremi: 1921 - 1970, Nr. 113
Primăria comunei Cerna, Anii extremi: 1888 - 1973, Nr. inv. 123
Primăria comunei Greci, Anii extremi: 1932 - 1970, Nr. inv. 139
Primăria comunei (Izvoarele) Regele Ferdinand, Anii extremi: 1937 - 1949, Nr. inv.
165
Primăria comunei Jurilovca, Anii extremi: 1911 - 1970, Nr. inv. 144
Primăria comunei Mahmudia, Anii extremi: 1918 - 1968, Nr. inv. 148
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Pretura plăşii Mahmudia, Anii extremi: 1946 - 1950, Nr. inv. 51
Primăria comunei Murighiol, Anii extremi: 1920 - 1968, Nr. inv. 373
Primăria comunei Slava Cercheză, Anii extremi: 1962 - 1970, Nr. inv. 316
Arhiva Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Arhiva Primăriei Mahmudia: CIOCAN Ion, Monografia Comunei Mahmudia, (manuscris)
Lucrări generale:
*** Artă populară românească, Bucureşti, Ed. Republicii Socialiste România, 1969
*** Călători străini despre ţările române, vol. I, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968
*** România – o Europă în miniatură. Scurtă prezentare a minorităţilor naţionale,
Bucureşti, Departamentul pentru Relaţii Interetnice, Guvernul
României, 2007
*** Catalogul habitatelor, speciilor şi siturilor – Natura 2000 în România, Bucureşti, Ed.
Exclud Prod, 2013
*** Soils of the Romanian Danube Delta Biosphere Reserve, studiu elaborat de ICPDD,
ARBDD, ICPA Bucureşti (Din România) şi RIZA (din Olanda),
1996
ALEXANDRESCU-DERSCA BULGARU M. M., CERNOVODEANU P., Călători
străini despre ţările române, vol. IV, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1972
ALEXANDRESCU Gabriel, Naţiuni şi minorităţi, Iaşi, Ed. Polirom, 2004
ANTIPA Grigore, Însemnătatea politică şi economică a Dunării în viaţa poporului român,
Bucureşti, Ed. Cartea Românească, 1940
BARNEA Alexandru, SUCEVEANU Alexandru, La Dobroudja romaine, Bucureşti, Ed.
Enciclopedică, 1991
BOIA Lucian, România. Ţară de frontieră a Europei, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2002
BONTE Pierre, IZARD Michel (coord.), Dicţionar de etnologie şi antropologie, Iaşi, Ed.
Polirom, 1999
BOUDON R. (coord.), Dicţionarul de sociologie Larousse, Bucureşti, Ed. Univers
Enciclopedic, 1996
BOUGNOUX Daniel, Introducere în ştiinţele comunicării, Iaşi, Ed. Polirom, 2000
BRAUDEL Fernand, Structurile cotidianului, Bucureşti, Ed. Meridiane, 1984
CAILLOIS Roger, Teoria sărbătorii în Eseuri despre imaginaţie, Bucureşti, Ed.
Meridiane, 1975
CHEVALIER Jean, ALAIN Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Volumul I, II, III,
Bucureşti, Ed. Artemis, 1994
COPANS Jean, Introducere în etnologie şi antropologie, trad. de Elisabeta Stănciulescu şi
Ionela Ciobănaşu, Iaşi, Ed. Polirom, 1999
COTEŢ P., Geomorfologia României, Bucureşti, Ed. Tehnică,1973
CUCU V., România – Geografie Umană şi Economică, Târgovişte, Ed. Transversal, 2002
APOSTOL CULEA D., Cât trebue să ştie oricine despre Dobrogea Trecutul-PrezentulViitorul, Bucureşti, Ed. Casei Şcoalelor, 1928
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DANILOV Ilie, Dicţionarul de mitologie slavă, Iaşi, Ed. Polirom, 2007
DEFLEUR L. Melvin, BALL-ROKEACH Sandra, Teorii ale comunicării de masă,
Bucureşti, Ed. Polirom, 1999
DELIÈGE Robert, O istorie a antropologiei, Bucureşti, Ed. Cartier istoric, 2007
DOBRESCU Paul, BARGAOANU Alina, CORBU Nicoleta, Istoria comunicării,
Bucureşti, Ed. Comunicare.ro, 2007
DONIŢĂ N., IVAN D., COLDEA G., SANDA V., POPESCU A., CHIFU T., PAUCĂCOMĂNESCU M., MITITELU D. & BOŞCAIU N., Vegetaţia
României, Bucureşti, Ed. Tehnică Agricolă, 1992
DROGEANU P., Practica fericirii – Fragment despre sărbătoresc, Bucureşti, Ed.
Eminescu, 1986
DUMITRAŞCU Gh., LAZIA L., Dobrogea 1884-1885 în 31 de răspunsuri ale comunelor
la „Chestionarul Haşdeu”, Constanţa, Ed. ExPonto, 2010
ELIADE Mircea, Sacrul şi profanul, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992
ELIADE Mircea, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992
EVSEEV Ivan, Dicţionar de magie, demologie şi mitologie românească, Timişoara, Ed.
Amarcord, 1997
FERRÉOL Gilles, JUCQUOIS Guy, Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor interculturale,
Iaşi, Polirom, 2005
FERRÉOL Gilles, CAUCHE Philippe, DUPLEZ Jean-Marie, GADREY Nicole, SIMON
Michel, Dicţionar de sociologie, Iaşi, Ed. Polirom–Collegium, 1995
FISHMAN Joshua A., Language and ethnicity in minority sociolinguistic perspective,
Philadelphia, Multilingual Matters, 1988
FRAZER James George, Creanga de aur (ed. rom.), Bucureşti, Ed. Minerva, 1980
GAUSS Karl-Markus, Europeni care se sting, Bucureşti, Ed. Humanitas, 2006
GAVRILIUC Alin, Psihologie interculturală, Bucureşti, Ed. Polirom, 2011
GHINOIU Ion (coord.), Atlasul Etnografic român, Vol. 1, Habitatul, Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2003
GHINOIU Ion, (coord.) Atlasul Etnografic român, Vol. 2, Ocupaţiile, Bucureşti, Ed.
Academiei Române, 2005
GHINOIU Ion, (coord.) Atlasul Etnografic român, Vol. 3, Tehnica populară. Alimentaţia,
Ed. Academiei Române, 2008
GHINOIU Ion, Comoara satelor – Calendar popular, Bucureşti, Ed. Academiei Române,
2005
GILES H., Saint-Jacques, B., Language and Ethnic Relations, Oxford, Pergamon Press,
1979
GIURESCU C. Constantin, Ştiri despre populaţia românească din Dobrogea în hărţi
medievale şi moderne, Muzeul de Arheologie, Constanţa, f.a.
GIURESCU C.Constantin, Istoria Românilor, vol. I, Din cele mai vechi timpuri până la
moartea lui Alexandru cel Bun (1432), Bucureşti, Fundaţia Regală
pentru literatură şi artă, 1946
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GIURESCU C. Constantin, Istoria Românilor, vol. II, Dela Mircea cel Bătrân şi
Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul, Bucureşti, Ediţia a patra,
revăzută şi Fundaţia Regală pentru literatură şi artă, 1943
GIURESCU C. Constantin, Istoria Românilor, vol. III, De la moartea lui Mihai Viteazul
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patra, revăzută şi Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1946
HAMANGIU C., Codul General al României (Codurile şi legile uzuale în viguare 18601903), Vol. I, Codurile, Bucureşti, Ed. Librăriei Leon Alcalay, 1903
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HERZFELD M., Cultural intimacy. Social poetics in the nation state, Londra, Routledge,
1997/2005
GODEA Ioan, Etnologia română contemporană, Lexicon bibliografic ilustrat, Bucureşti,
2002
GODEA Ioan, Arhitectura la români, Vol. I, De la obârşii la Cozia, Oradea, Ed. Primus,
2007
GODEA Ioan, Arhitectura la români, Vol. II, Arhitectura românească în epoca modernă
1700-1900, Oradea, Ed. Primus, 2011
GODEA Ioan, Arhitectura la români, Vol. III, Arhitectura din România între anii 17001900, Oradea, Ed. Primus, 2012
GODEA Ioan, Dicţionar etnologic român, Bucureşti, Ed. Etnologică, 2007
LE BON Gustave, Psihologia mulţimilor, Bucureşti, Ed. Antet, 1995
MARGER M., Race and Ethnic Relations, Wadsworth Publishing Company, Belmont,
California, 1991
MARIAN Simeon Fl., Sărbătorile la români II, Bucureşti, Ed. Fundaţiei Culturale
Române, 1994
MESNIL Marianne, POPOVA Assia, Dincolo de Dunăre. Studii de etnologie balcanică,
Bucureşti, Ed. Paideia, 2007
MIHU Achim, Antropologia culturală, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2002
NEACŞA O., CĂLINESCU N., DUMA A., RĂDULESCU R., SUSAN V., SOARE E.,
Variaţia vitezei vântului deasupra platformei continentale a Mării
Negre, în zona litoralului românesc, Studii şi Cercetări,
Meteorologie, 3, IMH, 1989
NECULAU Adrian, GILLES Ferréol, (coordonatori) Minoritari, marginali, excluşi, Iaşi,
Ed. Polirom, 2006
PALICICA Maria, ALBERT Francisc, Sociologie şi educaţie, Timişoara, Ed. Eurobit,
2002
POP Dumitru, Obiceiuri agrare în tradiţia populară româneascâ, Cluj-Napoca, Ed. Dacia,
1989
POSEA Grigore, Geomorfologia României, Ediţia a II-a, Bucureşti, Ed. Fundaţiei România
de Mâine, 2005
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Dobrogea, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979
SARAMANDU Nicolae, NEVACI Manuela, Multilingvism şi limbi minoritare în
România, Bucureşti, Academia Română, Institutul de Lingvistică
„Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti”, 2009
SEGALEN Martine, Etnologie – Concepte şi arii culturale, Timişoara, Ed. Amarcord,
2002
VAN GENNEP Arnold, Rituri de trecere, Iaşi, Ed. Polirom, 1996
VLĂDESCU-OLT M., Constituţia Dobrogei, Bucureşti, Tipografia Dor. P. Cucu, 1908
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Apărarea Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki, 2005
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Oradea, Ed. Muzeul Ţării Crişurilor, 2007
GODEA Ioan, Apa şi arhitectura de odinioară, Timişoara, Ed. de Vest, 2013
IPATIOV Filip, Ruşii-lipoveni din România, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujană,
2001
MATVEEV Sergiu, Procese etno-culturale în spaţiul carpato-nistrean în secolele II-XIV
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2007
MESSAILĂ Nicolae, Ascendenţă, Bucureşti, Ed. Biblioteca Bucureştilor, 2010
OLTEANU Antoaneta, Civilizaţia rusă. Perioada veche şi modernă, Bucureşti, Ed.
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groupe, la société, Auxerre, Ed. Sciences humaines, 2004
SCURTU Ioan, STĂNESCU-STANCIU Theodora, Scurtu,Georgiana Margareta, România
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SMITH Anthony, National identity, Londra, Penguin, 1991
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Dobrogeană „România de la Mare”, Colegiul Pedagogic „Constantin
Brătescu”, 1993
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