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PLURAL IDENTITIES AND COSMOPOLITISM IN THE ETHNICAL GROUPS
FROM DOBROGEA (1900-1950)
Enache Tuşa, Assist. Prof., PhD, ”Ovidius” University of Constanţa

Abstract: Within the research, I have tracked the evolution of different ethnic and political identities in
Dobrogea as well as interferences, interconnections between these populations across times and in
connection with other identities being involved in political, economical and cultural relations. Across
the years, Dobrogea represented an important trading center and of commerce between Occident and
Orient fact that stimulated the progress of the province between the Danube and the Black Sea. As
many populations have succeeded, over the years, through the Transdanubian province, we encounter
a very heterogenous, unique ethno-cultural mosaique within the Romanian space entailing certain
peculiarities in accordance with the spiritual and material culture of every community. That is why I
underwent the actual scientific demarche that materializes in the present research that intends to
submit customs and traditions from Dobrogea. This varied cultural space that penetrated the
collective mental of ethnic groups that have been living here for centuries.
Keywords: ethnics community collective mental, ethnic groups, colonizations, cultural influence,
cosmopolite area;

Regimul politico-juridic de stat independent după 1878 are drept consecinţă pentru
România instalarea administraţiei proprii în Dobrogea şi crearea unor instituţii specifice
pentru administrarea noului teritoriu dobândit creionându-se astfel un climat propice pentru
afirmarea culturală a grupurilor sociale dobrogene prin creşterea numărului de şcoli, apariţia
primelor ziare şi constituirea societăţilor culturale. Încercarea de a implanta un sistem politic
de influenţă franceză, sistem pe care statul român l-a preluat şi l-a aplicat după 1859 odată cu
realizarea Unirii Principatelor, a creat în Dobrogea o cultură plurală care a avut ca efect
crearea unui spaţiu public cosmopolit.
Am construit raţionamentul acestui studiu pe o ipoteză ce încearcă să demonstreze
modul în care a fost inversat raportul demografic prin care românii devin majoritari, cum este
introdusă cultura socială şi autoritatea politică a statului român în Dobrogea şi cum influenţele
occidentale modifică cultura socială, deşi acest teritoriu fusese otomanizat timp de aproape
jumătate de mileniu. În acelaşi timp studiul prezintă în care a fost perceput de către
identităţile1 sociale existente la acel moment în Dobrogea fenomenul colonizărilor derulate
În domeniul ştiintelor sociale, în special al antropologiei, identitatea este un concept strategic, utilizat în
diferite moduri sau sensuri. În general folosirea „identităţii sociale” este foarte variată referindu-se la modurile
în care indivizii şi comunităţile se localizează în interacţiunile reciproce. Identitatea unui actor social înseamnă
mai mult decît o listă de referinţe externe şi obiective care să ne permită să răspunem la diferite întrebări de
genul:cine este actorul social, ce existenţă are el, care este proiecţia lui? Aceasta înseamnă că factorii
psihologici, psihosociali, şi culturali sunt esenţiali în definirea nucleului identităţii politice.Potrivit lui Pierre
Bourdieu ,sistemele de simboluri caracterizează orice câmp al identităţii, precum familia sau locul de muncă. În
acest mod simbolurile sunt parte a reprezentării sociale,împreună cu cu practicile de semnificare cu referire la
practicile de dominaţie. Printre altele, segregaţia şi discriminarea sunt mijloace ale creării distincţiei interioritateexterioritate a grupului social,necesar pentru generarea sensului,esenţial dealtfel în ceea ce priveşte nucleul
identitar. Identitatease defineşte, în general, prin organizarea concretă şi sinteza comprehensivă a elementelor,
reprezentărilor simbolice, care pot fi abordate prin categoriile totalităţii sociale: fenomenele demografice,
mentalitate, organizaţii şi activităţi sociale,istorie.Fiecare societate poate fi caracterizată prin anumite categorii,
împărtăşite de fiecare dintre membrii săi. Această coerenţă împreună cu sentimentul apartenenţei la un anumit
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de statul român. Practic avem de-a face cu succesiunea a două sisteme sociale şi filosofii
politice repezentative: una specifică Imperiului Otoman care îşi fundamenta sistemul politic
pe Coran şi un sistem social specific culturii occidentale unde statul fusese secularizat şi
laicizat. Dimensiunea socială şi culturală a acestei succesiuni de sistem a constituit o
preocupare importantă a cancelariilor occidentale care au intervenit la San Stefano şi Berlin
pentru a reglementa situaţia politică şi reconfigurarea echilibrului de putere în a doua jumătate
a seolului al XIX-lea. Fenomenele sociale care s-au produs în Dobrogea au avut rolul de a
modifica în mod definitiv compoziţia etnică, structura demografică, raportul instituţional şi
sistemul de adminitraţie în Dobrogea. Influenţele culturale care au existat în Balcani au
construit un tip unic de geografie mentală şi identitară în spaţiul dobrogean care defineşte
specificul acestui areal cultural şi politic. Prin intermediul acestui studiu cercetăm modul în
care spaţiului socio - cultural dobrogean este unic în spaţiul românesc element care dă un
element de originalitate acestei componente teritoriale a României contemporane.
Acest studiu analizează modul în care au ajuns să locuiască în spaţiul dobrogean
populaţii precum: românii, turcii, tătarii, germanii, italienii, ruşii-lipoveni, bulgarii, evreii,
grecii, armenii, rromii (ţiganii). În economia acestui capitol definim împrejurările în care au
ajuns aceste populaţii în Dobrogea şi modul în care ponderea acestor grupuri a evoluat
oscilând în favoarea uneia sau a alteia dintre aceste comunităţi2Era o etapă dificil de parcurs
dacă avem în vedere doar un singur aspect, foarte important, acela al modelului politic
românesc care nu era specific spaţiului dobrogean aşa cum susţinea presa din provincie3.
În acest spaţiu, timp de aproape cinci secole, stăpânise Imperiul Otoman care reuşise
să creeze un sistem politic fundamentat pe principii religioase şi anume pe prescripţiile
Coranului4 dar şi o cultură politică şi administrativă care era rudimentară în raport cu modelul
pe care statul român îl preluase şi încerca să-l aplice. Acum imperativul îl constituia
compoziţia etnică a Dobrogei care trebuia să devină românească în contextul şi sub presiunea
sistem de simboluri şi forme ale imaginarului colectiv social fac ca societatea să fie mai mult decât un simplu
grup, care este doar o sumă a indivizilor cu determinări asemănătoare.Cu toate acestea, de vreme ce nucleul
identitar nu poate fi definit doar printr-o categorie sau un set de reguli, fiecare membru al societăţii poate face
parte dintr-un subgrup,care se poate indentifica prin categorii diferite de cele ale majorităţii socieţăţii. Există
diferite subgrupuri sociale,fiecare întemeindu-se pe o anumită definire a identităţii, în funcţie de setul de
categorii exprimate în reprezenterea socială, împărtăşite de membrii grupului. Seturile de categorii pot varia,
având ca bază genul, rasa sau etnicitatea, Colţescu G. (coord.)(2005), Vocabular pentru societăţi plurale,Editura
Polirom, Iaşi, pp.128-133.
2
Martonne, E., (1902)La Valachie, essai de monographie geographique, Paris, Armand Colin, 1902; Pentru o
mai fidelă reprezentare a realităţilor din Dobrogea sfârşitului de secol XIX a se consulta, Kogălniceanu, V. M.,
(1906), Chestiunea ţărănească, Bucureşti, Joseph Gobl, pp.76-84,
3
În special ziarul denumit Constanţa, o publicaţie foarte importantă din teritoriul dobrogean în perioada 18901905 ce apărea ca o continuare a revistei „Dobrogea” aşa cum rezultă din articolul de fond al ziarului
„Constanţa” din 6 febr.1894; Publicaţii precum: Curentul Dobrogei, Cuvântul, Dacia, Deşteptarea Dobrogei,
Eroii neamului dezbăteau problemele locale, interesele dobrogene în accepţiunea administraţiei româneşti.
4
Gheorghe Brătianu, pe baza unor izvoare bizantine, avansa ideea conform căreia încă din secolul al XII-lea
Dobrogea era semi-turcizată etnic prin pecenegi şi cumani. Cert este că numărul turcilor şi al tătarilor a crescut
foarte mult după cucerirea otomană din secolul XV. Tătarii au fost aduşi în număr foarte mare în perioada
secolelor XV-XIX tocmai pentru ca în Dobrogea să fie posibilă crearea unei lumi islamice prin comportament
politic, administrativ, religios şi la nivelul mentalului comunităţii. Tătarii erau diferiţi ca limbă de turci (deşi
înrudită ca origine) şi tradiţii însă şi-au pierdut limba proprie pe parcurs ce s-au islamizat adoptând-o pe cea a
coreligionarilor musulmani, în speţă turco-osmană. Brătianu, Ghe.(1988),Marea Neagră, Ediţia V, îngrijită de
Victor Spinei, vol. I, Bucureşti, EdituraMeridiane, pp. 327-329; a se consultaşi Marius Sala, IoanaVintilă
Rădulescu (coord.-1981), Limbile Lumii, Bucureşti, EdituraAlbatros, pp. 251-254.
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ideii de stat modern. România sfârşitului de secol XIX nu se putea încadra în modernitate
conform unor criterii ce definesc evoluţia socială în epocă. Ea se afla cel mult într-o fază de
tranziţie politică şi socială şi înregistra o creştere demografică destul de serioasă. Structura
politică era din ce în ce mai centralizată, iar procesul de decizie politică era concentrat în
mâinile elitei de mari proprietari funciari şi ale atotputernicei birocraţii controlată de marii
proprietari. Principalele oraşe adăposteau un număr din în ce mai mare de oameni educaţi în
cultura burgheză, familiari cu ştiinţa şi tehnologia ţărilor avansate.
Putem să analizăm în acest mod, deoarece scopurile reformelor pot fi considerate ca
având o natură duală: pe de o parte transformarea radicală a sistemului, pe de alta conservarea
sa într-o formă cât de cât acceptabilă. Pentru un stat ca România, a doua jumătate a secolului
al XIX-lea a însemnat un proces de construcţie a apartenenţei, cel puţin teoretică, la civilizaţia
europeană de tip occidental.
Bineînţeles că nu putem vorbi de societate occidentală în România, Serbia sau
Bulgaria5, dar putem spune cu certitudine că desprinderea de modeluloriental a fost destul de
clară la nivelul elitelor care au preluat comanda procesului de construcţie a statului şi de
europenizare. În toate cazurile este vorba de elite care au avut scopuri similare şi anume
transformarea nou-apărutelor state din foste teritorii aflate sub dominaţie rusă sau otomană, în
spaţii autonome, funcţionabile conform regulilor moderne, liberale de tip occidental.
Comparaţia este văzută mai ales din perspectiva semnificaţiei acestor reforme şi a mizelor
acestora cu scopul de a putea observa viziunea asupra modernizării ce a dominat în fiecare
dintre situaţiile în care s-a manifestat acest proces.6Am folosit conceptul de model
occidentalpentru a completa imaginea spaţiului de import al culturii politice şi a modului în
care această cultură politică a reuşit să se impună în Dobrogea de Nord dar şi cea de Sud pe
care statul român a încorporat-o în urma Păcii de la Bucureşti din august 1913.
Astfel zona de sud va fi colonizată după cum vom vedea cu populaţie de origine
românească7 (mai precis cu români şi aromâni). Analizăm în ce măsură s-a produs fenomenul
colonizărilor şi în ce mod au influenţat acest fenomen diferiţii agenţi sociali precum:
economia, administraţia, şcoala, justiţia, biserica, armata etc. În prezentarea de faţă
demonstrăm cum s-a produs acest fenomen în cadrul a două culturi asemănătoare (România şi
Bulgaria) analizat de noi prin metoda comparaţiei şi dacă fenomenul modernizării a avut
şanse de reuşită. Răspunsul acestor întrebări este dezvoltat în paginile ce urmează, dar trebuie
precizat de la bun început că motivele pentru o astfel de comparaţie sunt legate de modul de
înţelegere a fenomenului de modernizare a Europei de Est.

State nou apărute după războiul ruso-turc din 1877 şi după abandonarea unor teritorii din Peninsula Balacanică
după 1878.
6
Livi Bacci, M,(2003), Populaţia în Istoria Europei, traducere de Adelina Vamanu, Iaşi, Editura Polirom, în
special capitolele VI- Marea transformare 1800-1914, pp. 150-180 şi capitolul VII- Sfârşitul unui ciclu, pp.195211, în care autorul descrie procesele sociale fundamentale pe care le cunoaşte teritoriul european între care
amintim: migraţiile , fluctuaţiile demografice, controlul naşterilor, rata mortalităţii.
7
Este vorba de aromânii din statele balcanice care în urma apariţiei statelor naţionale după sistemul de tratate de
la Versailles nu mai aveau o reprezentare politică în statele în care locuiau. În acest caz statul român i-a motivat
încurajând migraţia către Dobrogea de Sud (Cadrilater) şi organizând colonizări prin Oficiul Român al
Colonizărilor instituţie special creată pentru a derula politica de colonizare a statului român a unor populaţii care
aparţineau lingvistic şi genetic de spaţiul de cultură al romanităţii sud-dunărene şi acelei nord-dunărene.
5
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Între 1859 şi 1914 avem un proces liniar, caracterizat prin mecanismul alternanţei la
guvernare a celor două tabere (transformate în partide politice). Statul şi naţiunea sunt
construite aici de sus în jos, prin implementarea unor forme occidentale de către nişte elite
occidentalizate. Rivalitatea dintre liberali şi conservatori s-a tradus prin rivalitatea dintre ideea
importului integral de „formă statală” şi ideea unei dezvoltări originale care să nu provoace
traume economice şi sociale profunde.
Această dezbatere este emblematică pentru construcţia statului şi a naţiunii române.
Dacă modernizrarea s-a produs de sus în jos, cât de profună a fost aceasta? Theodor Rosetti
publică la 1874 studiul Despre direcţiunea progresului nostru, în revista „Convorbiri literare”
şi abordează exact tema modernizării pe verticală precum şi a şanselor de succes ale acesteia.
Era vorba doar de occidentalizarea elitelor, bazată pe deznaţionalizarea poporului român8prin
importul formelor fără fond sau despre un proces de durată, în care construcţia statală se
desfăşura în paralel cu construcţia unei identităţi naţionale europene? Rosetti vorbeşte despre
chestiunea agrară şi despre reformele din 1864 ca despre nişte succese pentru ca apoi să
remarce fractura dintre ţărănime şi lumea urbană. Abia anul 1878 înseamnă pentru România
începutul unui veritabil proces de construcţie statală şi naţională odată cu dobândirea
independenţei statului de sub suzeranitatea otomană. Primii paşi în această direcţie au fost
crearea reglementărilor constituţionale, a unor instituţii administrative şi rezolvarea unor
probleme legate de relaţiile cu vecinii şi de chestiunea otomană.9 Ceea ce face cazul
românesc original şi diferit de cazul statelor balcanice este legat de constituirea elitelor
politice. În România, statul apare ca rezultatul unui proces de construcţie instituţională
dominat de un grup restrâns de birocraţi care au făcut studii în Occident, s-au întors în
Principate unde au penetrat instituţiile statului unde au început procesul de modernizare. De
asemenea, deşi putem vorbi de două facţiuni politice, liberală şi conservatoare, distincţia
dintre acestea este legată de felul în care era văzută chestiunea elaborării proiectului statal.
Liberalii aveau o viziune bazată pe caracterul egalitar al societăţii, care nu era marcată de
diviziuni majore10. Conservatorii în schimb se bazau pe ideea unei elite birocratice bine
instruite care ar fi trebuit să coordoneze întreg procesul de construcţie statalală dar să păstreze
caracterul tradiţional al societăţii. Liberalismul a avut câştig de cauză şi s-a impus în spaţiul
public românesc imprimând dezvoltarea statală a României. În limitele Constituţiei din 1923,
statul naţional era o simplă formă fără conţinut, prin Constituţia din 1938, însă, se încheagă o
nouă ordine de stat în care se impune organizarea prioritară a intereselor naţionale, în care
naţiunea este mai puţin o comunitate juridică sau o colectivitate politică, ci mai mult o
colectivitate spirituală şi organică aşezată pe legea sângelui din care izvorâşte o ierarhie a
drepturilor politice11.

Rosetti, Th., Despre direcţiunea progresului nostru, în Ioan STANOMIR, Laurenţiu VLAD, A fi conservator
(antologie de texte comentate), Meridiane, Bucureşti, 2002, p.69.
9
Ibidem, p. 145.
10
Stokes, G., (2004), Fundamentele sociale ale structurilor politice Est-Europene , în Daniel Chirot
(coordonator), Originile înapoierii în Europa de Est, Corint, Bucureşti, pp. 298-301.
11
Rizescu, V. (2013), Ideology, Naţionand
Modernization: Romanian Developments in Theoretical
Frameworks, Bucureşti,
Editura Universităţii din Bucureşti, p.35, în special partea a-II-a intitulată
Modernization and Sociologies of the Elites, pp.82-105 unde autorul descrie procesul în care s-au constituit
elitele.
8
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Statul naţional în formula Constituţiei din 27 februarie 1938 se va baza pe distincţia
juridică şi politică între românii de sânge şi cetăţenii români”.12 Astfel se punea problema
între cetăţenii care urmau să facă parte din corpul social român ca subiecţi ai naţiunii şi parte
a corpului politic vizat de noua constituţie13. Vor fi date mai multe decrete lege care vor face
distincţia dintre anumiţi cetăţeni împărţiţi conform criteriilor confesionale vizaţi fiind evreii
care se găseau şi în Dobrogea. În viziunea acestor decrete-lege, vor fi socotiţi evrei: cei de
religie mozaică, cei născuţi din părinţi de religie mozaică, cei care s-au convertit la creştinism,
dar ai căror părinţi sunt nebotezaţi şi aparţin cultului mozaic, creştini născuţi din mamă
creştină şi tată de religie mozaică nebotezat sau cei născuţi din mamă de religie mozaică în
afara căsătoriei. Odată ce calitatea de evreu va fi stabilită, legea îi va împărţi pe aceştia în trei
categorii. Din prima, vor face parte, evreii veniţi în România după 1918, în cea de-a doua
categorie, vor fi incluşi cei naturalizaţi prin lege individuală până la 30 decembrie 1918, cei
naturalizaţi colectiv ca urmare a participării la Războiul de Independenţă din 1877, cei ce au
locuit pe teritoriul Dobrogei şi au beneficiat de naturalizare ca urmare a legilor din 1877,
1909, 1912 şi cei care au luptat în războaiele României, în principal în prima linie. Excepţie
au făcut evreii prizonieri sau dispăruţi individual, răniţii, cei decoraţi sau citaţi cu ordin pentru
actele de eroism întreprinse sau urmaşii celor căzuţi la datorie. În cea de-a treia categorie, se
va încadra masa compactă a populaţiei evreieşti din teritoriul Vechiului Regat românizaţi
colectiv prin legile din 1919, legi care erau garantate de Constituţia din 1923. Pentru evrei din
categoriile 1 şi 3 vor exista restricţii în privinţa accederii acestora la funcţiile publice. Astfel
aceştia nu puteau fi: avocaţi, experţi, membri în consiliile de administraţie ale întreprinderilor
de orice fel, comercianţi în comunele rurale, militari, editori de cărţi, ziare, reviste, jucători în
asociaţiile sportive, oameni de serviciu în instituţiile publice. Sintetizat sectorul public pentru
aceştia va fi aproape în totalitate închis iar statul român va avea importante clivaje de ordin
religios, etnic, economic şi politic care vor constitui baza viitoareinaţiuni.14
Grupuri etnice dezinteresate de Dobrogea în perioada de stăpânire otomană încep să se
aşeze după 1880 printre care amintim italienii care vin motivaţi de cererea de forţă de muncă
din Dobrogea şi evreii care îşi sporesc numărul de trei ori (ajung de la 1100 la 4500 în doar 20
de ani) dat fiind potenţialul economic şi comercial care se profila în teritoriul dobrogean.
Poulaţia de origine bulgară şi ruşii-lipoveni din Dobrogea au un spor demografic de 50 % în
intervalul de timp 1878-1895.În aproape două decenii se produc mutaţii care nici măcar nu
puteau fi închipuite în ultimii ani ai stăpânirii otomane. Astfel se înregistrează un spor
demografic atât la nivel urban cât şi rural, care suferă unele modificări în timpul războaielor
balcanice dintre anii 1912-1913; mulţi bulgari, sârbi, albanezi şi turci vor emigra în această
perioadă din Dobrogea datorită stării de război.Aruncând o privire generală asupra locuitorilor
acestei provincii, care sunt în cea mai mare parte tătari, turci şi alte etnii, lipsiţi de cea mai
mică cultură intelectuală, Constantin Pariano se întreba „dacă vom ajunge vreodată să facem
din această provincie un colţ de ţară curat românesc? [...] Când vom ajunge noi să facem din
ei adevăraţi soldaţi români spre a-şi apăra patria lor, ei care consideră ca o nelegiuire a-şi

12

Ibidem, p. 38.
Andreescu , G.(2004), Naţiuni şi Minorităţi, Iaşi, Editura Polirom, pp.51-68.
14
Dungaciu, D. op.cit.p. 56.
13
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vărsa sângele pentru ghiauri?”15 Se impune să precizăm unele aspecte legate de populaţia din
Dobrogea înainte de momentul independenţei (1878) invocând datele ce ne-au fost lăsate de
Ion Ionescu de la Brad. Acesta a efectuat în anul 1850 o călătorie în Dobrogea la solicitarea
guvernului turc din acea vreme, ocazie cu care va elabora o excepţională lucrare monografică
intitulată:Excursiune agricolă în câmpia Dobrogei, considerată de specialişti ca fiind primul
studiu etnografic al unei provincii româneşti. Astfel, autorul a constatat în excursia sa că
raportul între resursa funciară şi cea umană, dominantă este prima ceea ce a avut drept
consecinţă un continuu aflux de populaţie.
Sub aspect etnic, Ion Ionescu de la Brad observa faptul că turcii şi românii sunt cei
mai numeroşi şi mai vechi locuitori ai acestui teritoriu, fiind urmaţi de tătari, bulgari, cazaci şi
lipoveni veniţi din Rusia, nemţi şi greci într-un număr considerabil de redus faţă de celelalte
etnii. Există date conform cărora înainte de izbucnirea Războiului din 1877, în judeţul
Constanţa existau 226 sate în care locuiau 17.468 de familii române, turco-tătare, bulgare şi
armene însă nu există o împărţire exactă pe etnii. În Tulcea erau înregistrate la acea dată 119
sate cu o populaţie de 15.971 formată din români, bulgari, turci, tătari şi lipoveni (acelaşi
amestec nedefinit de etnii). Politica demografică a reprezentat o constantă preocupare a
statului român, fiind percepută de oamenii politici şi opinia românească drept o necesitate
economică şi socială de interes naţional, pentru susţinerea românismului în zonă.
Dinamica demografică a populaţiei se explică şi prin acţiunile întreprinse de statul
român dintre care amintim: colonizările masive de după 1878, modernizarea portului
Constanţa, încurajarea apariţiei întreprinderilor industriale, răscumpărarea lucrărilor de la
compania engleză privind calea ferată şi serviciul sanitar al oraşului care la început s-a
confruntat cu mari lipsuri în privinţa dotării şi a respingerii de către populaţia musulmană a
reprezentanţilor acestui serviciu.16
Astfel, şi sub raport demografic (economic nici nu se pune problema vreunei comparaţii între
cele două judeţe)17, Constanţa este net superioară Tulcei, devenind în scurt timp metropola
Dobrogei. Regresul Tulcei în această perioadă este pus pe seama faptului că a fost izolată de
Constanţa, localnicii cerând insistent o cale ferată prin care să se facă legăturile dintre cele
două oraşe. Politica de consolidare a românismului în Dobrogea prevedea printre altele şi un
Pariano, C. D. (1905), Dobrogea şidobrogenii, Constanţa, Tipografia „Ovidiu”, p.19.
Extrem de popular şi apreciat în epocă este medicul Marin Sadoveanu, tatăl scriitorului Ion Marin Sadoveanu,
pentru a cărei numire ca medic al oraşului intervin peste 60 de cetăţeni ai oraşului, semnatari ai unei petiţii datată
14 noiembrie 1896. Aceştia scriu primarului de atunci că acesta „a lăsat cea mai frumoasă impresiune de
îngrijirea ce da bolnavilor. Sperăm, domnule primar, că atât d-voastră, cât şi întregul consiliu comunal
recunoaşte îndestul calităţile d-lui Marinescu Sadoveanu, veţi interveni pentru a se aproba numirea lui, în care
toţi cetăţenii au încredere.” La acea dată, în funcţia de primar se afla Mihail Coiciu care dă următoarea rezoluţie
cererii mai sus amintite: „Fericit că am putut de mai înainte înţelege sentimentele cetăţenilor şi intervenind deja
la minister în acest sens, se va anexa la dosar această petiţiune”. A se confrunta datele la Arhivele Naţionale
Constanţa, fond Primărie, dosar 1/1896, f. 32-33.
17
Despre importanţa economică a Dobrogei, în general şi a Constanţei, în special, Vasile M. Kogălniceanu
remarca următoarele: „Astăzi, când avem Dobrogea, când posedăm măreţul pod peste Dunăre şi când portul
Constanţa devine din zi în zi tot mai mult un centru comercial considerabil, azi abia ne putem da seama în
deplină cunoştinţă de cauză de extraordinara însemnătate a Dobrogei pentru noi. Fără Dobrogea am fi fost o
ţară cu aripile tăiate. Graţie Dobrogei am căpătat un drum la Mare, şi, astfel, întregul nostru comerţ de export
şi o bună parte din cel de import, au luat drumul apei – aşa cum a dorit şi prevăzut Mihail Kogălniceanu în
1880 – asigurându-ne libertatea economică cea mai deplină”. A se consulta şi Vasile M. Kogălniceanu,
Dobrogea 1879-1909. Drepturi politice fără libertăţi, Bucureşti, Editura Librăriei Socec, 1910, pp. 82-84.
15
16
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program legislativ şi economic de împroprietărire a familiilor de români care se stabileau în
această parte a ţării. Proprietatea funciară în Dobrogea avea un total de 615.819 hectare 18 şi
era revendicată de către noua stăpânire a fi întreţinută şi exploatată. De fapt agricultura
continua să rămână, pentru perioada de început a stăpânirii româneşti, cea mai importantă
sursă de venituri în Dobrogea. Judeţul Constanţa număra 6.910 kilometri pătraţi, iar Tulcea
8.713 kilometri pătraţi.
Se impunea, deci, o cultură oficială nu cunoscută de celelalte etnii existente în
Dobrogea pe care acestea să o adopte aculturându-se. Cultura politică de esenţă românească,
din provincia amintită, era cu totul străină de mentalul comunităţilor existente în spaţiul
amintit. Statul român a început după 1878 o politică de colonizări masive a populaţiei
româneşti din celelalte provincii româneşti pentru a conferi Dobrogei o consistenţă
românească.19
Semnificativ este textul lui Toma Ionescu din 1928 care susţine că :„ Se împlinise un
sfert de veac de când Dobrogea se anexase la România pentru a asigura proprietatea acestei
provincii şi contopirea ei cu patria-mumă, ţara îşi impusese tot felul de sacrificii. [....]
Preocuparea de căpetenie a tuturor bunilor români a fost de a face din Dobrogea una dintre
cele mai înfloritoare provincii româneşti [....]. S-a pretins acestor foşti luptători (în Războiul
de Independenţă n.ns.) ca la o vârstă înaintată să vie să colonizeze o provincie, li s-a cerut să
rupă cu trecutul lor, prin aceea că li s-a impus obligaţiunea de a se stabili în satele
dobrogene pentru a le popula şi a face o provincie românească.20
Interesul statului român a fost unul preponderent. Practic s-a apreciat în epocă că
Dobrogea a reprezentat cea mai reuşită colonizare a statului român . Este elocvent faptul că
interesul românesc a primat dar în acelaşi timp a fost şi o afirmare a rolului unui stat care
încerca să se poziţioneze în noul raport de forţe pe plan internaţional şi în acelaşi timp să
creeze impresia că era singurul în măsură să decidă în problemele care priveau zona pontică a
noii provincii. După ce acordase atât de mult ajutor Rusiei în războiul acesteia cu Poarta,
România a fost silită să accepte Dobrogea, o provincie înapoiată economic şi străină din punct
de vedere etnic de populaţia românească în schimbul retrocedării celor trei judeţe din sudul
Basarabiei: Cahul, Bolgrad şi Ismail care asigurau Rusiei controlul Gurilor Dunării.21

Aceasta era împărţită în:a) propietatea mare (de la 100 hectare în sus), b) proprietatea mijlocie (între 25 şi
100 hectare) c) proprietatea mică (între 1 şi 25 hectare). Din întreaga proprietate particulară dobrogeană,
aproape 2 treimi (392.786 hectare) se afla în posesiunea românilor şi o treime (223.033 hectare) reprezenta
proprietatea celorlalte etnii minoritare la un loc.Preţul proprietăţii rurale era variabil: pentru pământurile
cultivabile preţul minim era de 150 lei şi cel maxim de 400 lei pe hectar. Arendările se făceau pe termene scurte,
începând cu un an minim şi până la trei ani maxim, deoarece proprietarii credeau în creşterea valorii pământului
lor, în fiecare an.
19
În acest caz este relevant pentru cercetarea noastră aspectul teoretizării conceptului de identitate în spaţiul
românesc ca teritoriu naţional prin atribuirea unei similitudini cu teoria lui Benedict Anderson care dă tonul
unei întregi direcţii de cercetare în acest domeniu ce teoretizează un fenomen de atribuire de semnificaţii
specifice curentului deconstructivist Abraham, Fl.(2008),Celălalt în constituţionalismul românesc, în, Vasile
Ciobanu, Sorin Radu, (coord.)„ Partide politice şi minorităţi naţionale în secolul XX” vol. III, Editura TehnoMedia, Sibiu , 2008, p.30.
20
Ionescu,T.(1928), Studiu asupra proprietăţii şi a colonizărilor din Dobrogeaîn Dobrogea cincizeci de ani de
vieaţă românească, Fundaţia Cultura Naţională, Bucureşti, pp.272-274.
21
Pavlowitch, S.K., op.cit., p. 114.
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În schimbul acestei concesii şi acceptării condiţiilor ruseşti statul român primea
15.600 km2din Dobrogea otomană. În consecinţă secolul al XIX-lea (secolul naţiunilor) găsea
în Dobrogea o populaţie foarte diferită din punct de vedere etnic şi cultural22.
În această provincie se stabiliseră turci, tătari, germani, bulgari, armeni.23Dobrogea
avea o populaţie redusă şi sărăcită pentru că suferise de pe urma războaielor care se
desfăşuraseră în acea zonă şi pentru că a fost în mai multe rânduri teatru de operaţiuni
militare. Lucian Boia, comentând realităţile etno-demografice şi confesionale din Dobrogea
susţine că:„Dobrogea a fost un mozaic etnic şi cultural ieşit din comun. Nicăieri într-un
spaţiu atât de restrâns nu se putea întâlni în Europa un asemenea amalgam de limbi, religii şi
moduri de viaţă [...]. În număr mai mare sau mai mic, erau reprezentate toate naţionalităţile
Europei şi ale Orientului apropiat.24Provincia era extrem de înapoiată din toate punctele de
vedere şi integrarea nu era simplă. Diversitatea etnică excepţională ca regulă etnografică
generală pe care tocmai am enunţat-o, l-au făcut pe balcanistul Robert Lee Wolf să numească
Dobrogea veacului al XIX-lea, un muzeu etnografic al Europei.25Deşi în deceniile de după
alipire a adus multe beneficii odată cu dezvoltarea agriculturii şi a portului Constanţa, în
epocă, schimbul care fusese o condiţie a recunoaşterii independenţei nu a produs
entuziasm.26În anul 1921 în sesiunea ordinară a adunării deputaţilor, s-a propus un proiect de
lege pentru schimbarea denumirilor comunelor şi cătunelor din Dobrogea.Spre exemplu,
Legea 3472 din 23 iulie 1921, cunoscută şi ca „Legea pentru organizarea Dobrogei Nouă” a
avut un caracter limitat, prin intermediul acestei legi au fost schimbate o serie de denumiri
de origine turcească în toponime cu rezonanţă românească. Procesul de românizare a
denumirilor localităţilor din Dobrogeaa fost lent şi nesistematic27.
Revenind la procesul de românizare putem spune că au avut loc modificări de
structură etnică datorită faptului că se derulaseră mai multe etape de colonizări cu populaţie
românească din zonele cu preponderenţă numerică mare ale României. S-au produs mutaţii la
nivel de etnii în teritoriul dobrogean în sensul că populaţia de confesiune islamică a scăzut
puţin câte puţin (turcii şi tătarii) iar populaţiile de confesiune creştină au fluctuat ca număr în
raport cu zonele de migraţie în Dobrogea.
Germanii, evreii şi armenii au avut o evoluţie constantă în sensul că s-au constituit în
grupuri compacte care nu au putut fi aculturate datorită opoziţiei destul de mari a membrilor
acestor etnii care nu înţelegeau de ce trebuiau să-şi lase tradiţiile şi cultura şi să fie asimilaţi
de către populaţia românească.28 Cea mai notabilă creştere au avut-o etniile de confesiune
creştin-ortodoxă: români, ruşi, bulgari, greci, ascendent având populaţia românescă rezultat al
colonizărilor repetate derulate de autorităţi.29 Ca o comparaţie natalitatea Dobrogei era cea
Giurescu, C.C.(1979), Continuitatea populaţie iromanice în Dobrogea, în, De la Dunăre la Mare, Ediţia a II-a,
Galaţi, pp. 9-11.
23
Kolarz,W,(2003), Mituri şi realităţi în Europa de Răsărit, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 147.
24
Boia,L.(2002), România- ţară de frontieră a Europei, Ediţia I, Bucureşti, Humanitas, p.17.
25
Wolff,R. L. (1956), The Balkans in our time, Washington, p.14.
26
O altă condiţie pentru recunoaşterea de jure a fost excluderea oricărei discriminări religioase legale. Articolul
7 al Constituţiei României excludea necreştinii de la naturalizare.Acest fapt îi privea pe musulmanii primiţi
odată cu anexarea Dobrogei, dar îi afecta în primul rând pe imigranţii evrei. Ibidem, p. 126
27
Craiu, O.C. Revista Română de Sociologie,serie nouă, anul XXIII, nr. 1–2, Bucureşti, 2012, p.120.
28
Ionescu, M. D. (1886), Problema originii etnice în Dobrogea, Constanţa, p. 37.
29
Mişcarea populaţiei României în anul 1914, Bucureşti, 1915, pp. 7-15.
22
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mai ridicată din ţară ceea ce definea o populaţie destul de tânără în raport cu celelalte zone ale
României.Referindu-se la începuturile administraţiei româneşti în Dobrogea, Luca Ionescu,
unul dintre primii prefecţi ai judeţului Tulcea susţinea că: „conglomeratul etnic ce am găsit la
aşezarea noastră, s-a topit la căldura aceluiaşi ideal. Nici cluburi politice, nici comitete
secrete, nici colectări de fonduri, nici corespondenţe la ziare străine, nici un fel de lucrare,
făţişă sau ocultă, pentru a zdruncina ordinea publică, ori pentru a susţine aici ori aiureaagitaţiuni în defavoarea noastră”30Era un prim aspect al modului în care guvernanţii
înţeleseseră să aplice modelul politic menit să convingă etniile de loialitate dar şi de intenţiile
bune ce erau nutrite faţă de acestea.
Conform unui autor31 românii sunt băştinaşi şi permanenţi în acest ţinut de la
momentul în care a fost încorporat Imperiului Otoman deşi tot timpul sunt în minoritate iar
respectivul autor afirmă că: „nu cunoaştem prea bine situaţia elementului românesc din
Dobrogea în vremurile tulburi ale Evului Mediu şi mai ales în primele începuturi ale epocii
turceşti; documentele lipsesc aproape cu desăvârşire iar cele pe care le avem sunt puţine şi
sunt prea laconice însă din ele reiese faptul că românii sunt locuitorii din totdeauna ai
acestor locuri”.32 Marin Ionescu Dobrogeanu afirmă într-o lucrare de referinţă pentru
Dobrogea că„ un sâmbure românesc trebuie să fi existat în Dobrogea înaintea colonizării ei
cu locuitori români veniţi din stânga Dunării”33 Pe de altă parte surse34 fără subiectivism
menţionează faptul că: „după razboi (1877 n.n.) apare o transmutare a raporturilor etnice în
sensul că mulţi etnici de origine musulmană (turci şi tătari n.n.) părăsesc ţara, fapt urmat şi
de mare parte din cazacii şi cerchezii de pe aceste teritorii. Acest fapt este explicabil prin
instalarea administraţiei româneşti care a cauzat, cum era şi normal, o creştere a imigrării
româneşti. În acest sens guvernele României se arătau preocupate de întărirea acestei
colonizări metodice oferind veteranilor de război locuri de şedere în teritoriul nou dobândit.
Se adaugă faptul că personaje şovăielnice în a-şi manifesta originea s-au descoperit,
sub noii stăpâni ,că ar fi români deşi înainte se declarau altfel”35. Creşterea populaţiei
româneşti a făcut progrese spectaculoase conform unor statistici româneşti, privite de
cercetătorii străini cu o anumită reţinere, datorită faptului că erau motivate de o anumită
dorinţă naţională. Chiar şi în aceste condiţii colonizarea românească ramâne un fapt concret şi
constituie un mare succes. Conform aceloraşi surse36citate:(...) românii declară ei înşişi că au
găsit la faţa locului 32.800 de conaţionali, o cifră ce pare exagerată. Normal că o parte din
creştere era deja urmarea introducerii administraţiei româneşti. În principal însă creşterea
numărului se explică prin emigrarea numeroasă din Valahia şi Moldova. În primii ani
emigrarea s-a produs în număr mare şi spontan. În ţinuturile nou dobândite nu exista încă o
Negulescu, N.(1928), Administraţia în Dobrogea Veche, în,***Dobrogea cincizeci de ani de vieaţă
românească..., p. 729.
31
Dumitru Şandru, Mocanii în Dobrogea, Institutul de Istorie Naţională din Bucureşti., Bucureşti, 1946- unde
autorul menţionează faptul că în toată perioada stăpânirii otomane au existat români în Dobrogea. Autorul îşi
fundamentează informaţiile pe baza anchetelor de teren desfăşurate între 1910 şi 1920 în toate localităţile
Dobrogei unde existau familii de români.
32
Ibidem, p. 10
33
M.D. Ionescu, Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, Bucureşti, Editura Artele Grafice, 1904, p.323.
34
Dr. Paul Traeger ... Bilder aus der Dobroutscha, 1918, tradusă la editura Constant Art în 2008, p. 278.
35
Ibidem
36
Ibidem , p 279.
30
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proprietate funciară care ar fi permis ţăranilor să dobândească o bucată proprie de pământ
iar casele şi satele turcilor şi tătarilor emigraţi stăteau deschise românilor care soseau
continuu...)37. În acelaşi timp guvernele româneşti, din motive politice, au sprijinit constant şi
din răsputeri aşezarea românilor, aducând, în număr mare, veterani de război în Dobrogea şi
favorizându-i în detrimentul celorlalte naţionalităţi. Un exemplu semnificativ pentru acest
aspect avem chiar de la unul dintre oamenii politici importanţi ai acelei perioade: este vorba
de Mihail Kogălniceanu care, într-o cuvântare38ţinută în Camera Deputaţilor la data de 27
februarie 1882, afirma: „Domnilor, care este interesul nostru principal in Dobrogea?
Interesul nostru principal este ca să o populăm , să civilizăm această parte a României de
azi, s-o populăm, o declar, dându-i sufletul, dându-i simţurile româneşti; zicând aşa, d-v.
veţi înţelege că trebue să facem totul ca să ducem acolo mulţi români; ba încă mai mult
decât atât, chiar populaţiunile cari vin acolo singure, cu orice chip să le facem româneşti.
Într-un număr oarecare de ani să facem români chiar şi pe musulmani şi să se deosibească
de români numai prin aceea că unii vor merge la geamie, iar alţii la biserică.”39 Dumitru
Şandru, în lucrarea amintită mai sus, oferă detalii semnificative asupra modului cum au fost
făcute colonizările şi a zonelor de unde au venit românii în Dobrogea. Statul român a început
după 1878 o politică de colonizări masive a populaţiei româneşti din celelalte provincii
româneşti pentru a da provinciei o consistenţă românească40. Semnificativ este textul lui
Toma Ionescu din 1928 care susţine că : Se împlinise un sfert de veac de când Dobrogea se
anexase la România Pentru a asigura proprietatea acestei provincii şi contopirea ei cu
patria-mumă, ţara îşi impusese tot felul de sacrificii. [....] Preocuparea de căpetenie a tuturor
bunilor români a fost de a face din Dobrogea una dintre cele mai înfloritoare provincii
româneşti [....]. S-a pretins acestor foşti luptători (în Războiul de Independenţă n.ns.) ca la o
vârstă înaintată să vie să colonizeze o provincie, li s-a cerut să rupă cu trecutul lor, prin
aceea că li s-a impus obligaţiunea de a se stabili în satele dobrogene pentru a le popula şi a
face o provincie românească.41Interesul statului român a fost unul preponderent. Practic s-a
apreciat în epocă că de fapt Dobrogea a reprezentat cea mai reuşită colonizare a statului
român de până atunci. Este elocvent faptul că interesul românesc a primat dar în acelaşi timp
Paul Traeger descrie realităţile pe care le-a găsit în teritoriu care defineau totuşi o stare de lucruri apropiată de
informaţiile pe care autorul le consemnează în lucrarea amintită.
37

Programul lui Mihail Kogălniceanu asupra Dobrogei, pecare1-a susţinut în mai multe rânduri şi asupra căruia
vommai reveniîn cursul acestei lucrări,cuprindea câteva elemente importante şi anume: naţionalizarea
provinciei, păstrarea tuturor drepturilor, tuturor libertăţilor, tuturor intereselor şi tuturor obiceiurilor celorlalte
naţionalităţi.Toleranţa luiMihail Kogălniceanu a mers pânăacolo încât a cerut ca să se respecte până şi
obiceiurile lipovenilor şi, mai mult chiar, ca aceştia să fie scutiţi de serviciul militar „ca unii pe care religia îi
oprea să poarte armele”. Vasile M. Kogălniceanu, Dobrogea 1879-1909; Drepturi politice fără libertăţi,
Editura Librăriei Socecu, Bucureşti ,1910, p.28-31.
39
Ibidem , p . 31
40
Înacest caz este relevant pentru cercetarea noastră aspectul teoretizării conceptului de identitate în spaţiul
românesc ca teritoriu naţional prin atribuirea unei similitudini cu teoria lui Benedict Anderson care dă tonul
unei întregi direcţii de cercetare în acest domeniu ce teoretizează un fenomen de atribuire de semnificaţii
specifice curentului deconstructivist Florin ABRAHAM, Celălalt în constituţionalismul românesc, în, Vasile
Ciobanu, Sorin Radu, (coord.),Partide politice şi minorităţi naţionale în secolul XX, vol. III, Editura TehnoMedia, Sibiu , 2008, p.30.
41
Toma Ionescu, Studiu asupra proprietăţii şi a colonizărilor din Dobrogea în Dobrogea cincizeci de ani de
vieaţă românească, Fundaţia Cultura Naţională, Bucureşti 1928, pp.272-273
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a fost şi o afirmare a rolului unui stat care încerca să se poziţioneze în noul raport de forţe pe
plan internaţional şi în acelaşi timp să creeze impresia că era singurul în măsură să decidă în
problemele care priveau zona pontică a noii provincii. Prima lege românească în care există şi
dispoziţii referitoare la la stabilirea regimului proprietăţii pe teritoriul dobrogean este Legea
pentru organizarea Dobrogei42 publicată în Monitorul Oficial nr. 57 din 2 martie 1880.
Această lege a fost numită de către Mihail Kogălniceanu „Constituţia Dobrogei”, cuprinzând
de fapt realitatea în cel mai realist mod, căci pentru noua provincie a Statului Român aceasta a
jucat rolul unei legi fundamentale43.
Legea a fost promulgată la 9 martie 1880, dată la care înceta regimul regulamentelor
ad-hoc şi începea regimul excepţional care a durat până în 1909. Această lege va fi legea după
care se va conduce Dobrogea timp de 30 de ani până ce va fi integrată definitiv cu statul
român noul stăpân al provinciei. Problema este cu atât mai complicată cu cât această lege era
una cu totul extraordinară referindu-se doar la Dobrogea. Sistemul politic român nu avea
suficientă maturitate pentru a impune o cultură politică dominantă care să poată impune o
administraţie eficientă şi competentă. Astfel a fost creată această lege ca o improvizaţie a unui
sistem care nu avea o viziune pe termen lung ci doar o decizie de moment în ceea ce priveşte
ordonarea acestei provincii şi încorporarea ei în cadrul Statului Român înfiinţat cu două
decenii mai devreme. De la 1859 şi până la 1880 trecuseră doar 20 de ani timp insuficient
pentru a putea structura un sistem politic care să poată impune o cultură politică superioară
celei pe care o aveau comunităţile etno-politice dobrogene. Totul a fost improvizat şi făcut din
mers pentru că nu existau strategii de acţiune pe termen lung iar clasa politică din epocă era
divizată între adepţii unirii Dobrogei cu România şi cei care respingeau această idee. În acest
sens legea din 9 martie 1880 prevedea în articolul 3 alineatul II : O lege specială va
determina conditiunile cu care locuitorii vor putea exercita drepturile lor politice şi cumpăra
imobile rurale în România propriu zisă44, şi alineatul III „O altă lege va statua
reprezentaţiunea locuitorilor Dobrogei în Parlamentul Român”.45Pentru a se înlesni
colonizarea Dobrogei statul român a introdus mai multe legi menite nu numai să atragă
populaţia de origine românească ci şi să motiveze aşezarea de acest spaţiu a cât mai mulţi
români care în decurs de trei decenii au schimbat harta socială, demografică şi culturală a
Dobrogei unde statul român a creat condiţiile de implantare a unui sistem politic de influenţă
europeană. Astfel Legea din 9 martie 1880 prevedea: drepturile şi obligaţiile locuitorilor,
regimul proprietăţii reglementat de autorităţile române,raporturile diferitelor culte cu statul,
sistemul militar şi regimul juridic al locuitorilor existenţi în Dobrogea.46În 1882 apare o altă
Această alcătuire juridică cuprindea şapte capitol şi 68 de articole şi reglementa chestiuni ce priveau :teritoriul,
drepturile dobrogenilor, administraţia din provincie, instituţiile judeţene, organizarea judecătorească, finanţele şi
puterea armată, Ibidem, p. 263.
43
Despre acest aspect M. Kogălniceanu afirma atunci când era atacat pe fondul presupunerilor că ar fi partizan al
înţelegerii cu Rusia: Datoria mea ca ministru de externe era să ştiu, după cum datoria unui bun medic este să
facă o bună diagnoză. Kogălniceanu ştia prea bine cuprinsul acordului de la Reichstadt care prevedeau clauze
prin care urma să fie anexată Dobrogea de către România şi se interesa permanent de perspectivele de
dezvoltare, de valoarea şi posibilităţile Dobrogei. Vasile Hîncu, Kogălniceanu, Editura Tineretului, Bucureşti,
1960, p. 295.
44
Toma Ionescu, op.cit. p. 265.
45
Mihail Vlădescu-Olt , Constituţia Dobrogei , Bucureşti , Tipografia Dor. P. Cucu, 1908, p. 120-122.
46
Legea cuprindea mai multe articole dintre care amintim articolul 3 care prevedea că: „Toţi locuitorii din
Dobrogea care în ziua de 11 aprilie 1877 erau cetăţeni otomani devin şi sunt cetăţeni români.”Articolul 13 din
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reglementare organică românească anume Legea din 3 aprilie1882 în materia instituţiei
proprietăţii imobiliare din Dobrogea constituindu-se practic o strânsă relaţie „între calitatea
de român şi cea de proprietar sau cultivator47”. Legea din 1882 cuprindea practic dispoziţii
care favorizau românii în Dobrogea în sensul că: „numai românii pot să aibă proprietate
imobiliară rurală. Românii din Vechiul Regat stabiliţi în Dobrogea şi românii din alte state au
acelaşi drept prin recunoaşterea şi naturalizarea fără stagiu, prin un vot al Parlamentului”48.
Astfel erau motivaţi românii care se stabileau în Dobrogea care, de fapt, erau motivaţi să se
aşeze în Dobrogea ca parte a unui amplu proces de colonizare dacă am lua în calcul şi faptul
că naturalizarea şi acordarea cetăţeniei se făcea „doar printr-un vot al Parlamentului”49. În
momentul în care Parlamentul a adoptat legile de împroprietărire numeroşi oameni politici au
profitat de această reglementare şi au cumpărat pământ în Dobrogea la preţuri foarte mici pe
fondul exproprierii populaţiei musulmane. Oameni politici precum Mihail Kogălniceanu,
Scarlat Vârnav, Ioan Neniţescu, şi alţii au devenit mari proprietari de terenuri în provincia nou
înfiinţată.50 Totodată au fost date asigurări de către autorităţi că proprietatea va fi declarată
sacră şi inviolabilă acest aspect fiind necesar pentru a defini spiritul de deschidere politică şi
de motivaţie pentru etniile care locuiau alături de români în Dobrogea. Au fost făcute
împroprietăriri după originea etnică şi după numărul pe care îl constituia comunitatea după
origine, ştiut fiind faptul că mulţi erau veniţi în Dobrogea cu ocazia diferitelor migraţii şi
colonizări a unor comunităţi şi în urma unor evenimente care au contribuit decisiv la
configuraţia socială şi etnică a Dobrogei.51
aceeaşi lege reglementa instituţia proprietăţii :„Numai locuitorii aflaţi în Dobrogea în ziua de 11 aprilie 1877 şi
îndrituiţi de legile otomane, Românii şi acei îndrituiţi prin articolul 7 din Constituţiunea României, pot cumpăra
imobile rurale în Dobrogea. Această stipulaţiune nu împiedică legea ce se va face în privinţa stabilirei de
colonii agricole pe domeniile statului din Dobrogea”. M. Vlădescu- Olt, op. cit. p. 57; a se vedea şi Ioan N.
Roman, Proprietatea imobiliară rurală din Dobrogea; condiţiunea ei juridică în legislaţia otomană, română şi
bulgară în „ Dobrogeacincizeci de ani de vieaţă românească”, Editura Cultura Naţională, Bucureşti 1928, p.
290.
47
Gheorghe Plastara, Anexion et Naţionalite. Lois organiques de la Dobroudja, Bucarest, 1916, f.e., p.16.
48
Romulus Seişanu, Dobrogea, Gurile Dunării şi Insula Şerpilor, Editura Universul, Bucureşti, 1928, p.203
49
Ibidem.
50
Acest aspect este recunoscut până şi de fiul lui M. Kogălniceanu ,Vasile M. Kogălniceanu, care într-o lucrare
numită, Dobrogea 1878-1909. Drepturi politice fără libertăţi, Bucureşti, Ed. Librăriei Socec, 1910,descrie
modul profund imoral în care au fost făcute împroprietăririle .
51
Statistica din 1880, ladoi ani după anexare, constată aşezarea în Dobrogea a unei populaţii de 139,669 suflete,
care se împărţea, după naţionalităţi, în ordinea importanţei numerice a fiecăreia, precum urmează: 43.671
Români, 29.476 Tătari, 24.915 Bulgari, 18.624 Turci, 8.250 Lipoveni, 4.555 Ruşi, 4.015 Greci, 2.461 Nemţi,
1.762 Evrei, 702 Ţigani, 508 Armeni şi 730 locuitori aparţinînd altor naţionalităţi. Românii,care alcătuiau încă
de pe atunci grupul etnic cel mai numeros, vor fi stăruit, desigur, şi în Dobrogea, în număr mai restrîns, după
cum au stăruit în toată Dacia Traiană. Istoric, însă, se constată că ei au trecut necontenit în Dobrogea, de prin
secolul al XlV-lea pînă în al XlX-lea, aşezîndu-se de preferinţă de-a lungul malului drept al Dunării, unde-i
găsim şi astăzi în mase compacte. Românii ardeleni au început să vină şi ei în Dobrogea, uneori ca simpli
păstori de turme, alteori ca anumiţi colonişti, din vremuri destul de îndepărtate, în urma primelor mişcări
revoluţionare ardelene din 1477 şi 1514, şi mai numeroşi încă în urma ultimelor mişcări revoluţionare din 1784
şi 1848, îndeletnicindu-se mai ales cu creşterea vitelor.
Tătariiau năvălit pe plaiurile Dobrogei în mai multe rânduri, pe la mijlocul veacului al XVII-lea; dar deprinşi a
trăi numai din prăzi şi jafuri, pe urma războaielor, nu s-au putut hotărî să se aşeze aici şi să se apuce de muncă;
cei care trăiesc acum în Dobrogea sînt veniţi din Rusia de miazăzi, de la 1856 , în urma războiului Crimeii,
dobîndind dreptul de aşezare, colonişti, şi proprietăţi imobiliare rurale.
Bulgarii din Dobrogea, în cea mai mare parte, au venit, în urma războiului din 1828, din Basarabia, unde Ruşii îi
aduseseră cu gînd să populeze Bugeacul şi s-au aşezat, ca şi colonişti, mai cu seamă în regiunea lacului Razelm.
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S-au produs şi abuzuri faţă de populaţia musulmană prin faptul că au fost subevaluate
proprietăţile acestora din urmă sau că au fost aduşi colonişti români din mai multe zone ale
Vechiului Regat care au fost introduşi în casele musulmanilor. În partea meridională a
Dobrogei, populaţia musulmană era superioară celorlalte etnii în special faţă de bulgari.
Până la începutul secolului XX turcii şi tătarii au fost superiori numeric în raport cu
bulgarii situaţie care s-a inversat după 1900. Astfel o sursă nord-americană pro-bulgară indica
în anul 1919, în Cadrilater, o majoritate absolută turco-tătară, mai precis 51% în raport cu
43,2% bulgari.52Cadrul instituţional a contribuit la relaţii interetnice bune şi multe dintre
normele legislative de atunci au fost benefice, cum ar fi acceptarea de către stat a înfiinţării
unei şcoli musulmane. Seminarul musulman din Medgidia a fost o instituţie care a creat un tip
de spiritualitate în cadrul comunităţii musulmane şi în relaţiile etnice şi culturale, iar
intelectualii formaţi aici au fost cei care au transmis timp de generaţii cultura, tradiţia, valorile
turco-tătarilor, nume care şi azi au sonoritate în viaţa comunităţilor musulmane. Însă toate
aceste elemente nu erau suficiente pentru a crea un model solid de cultură politică. Nucleul
cultural dobrogean a fost dominat de modelul de administraţie românească însă reprezentarea
mentală, cel puţin pentru început a fost una a ocupaţiei şi a intenţiilor negative. Acest aspect
este relevant de mai mulţi autori din epocă printre care şi Constantin Pariano care făcea o
cercetare generală asupra locuitorilor acestei provincii, susţinea că:„aceştia sunt în cea mai
mare parte tătari, turci şi alte naţiuni, lipsiţi de cea mai mică cultură intelectuală”, autorul se
întreba „dacă vom ajunge vreodată să facem din această provincie o ţară curat românească?
[...] Când vom ajunge noi să facem din ei adevăraţi soldaţi români spre a-şi apăra patria lor,
ei care consideră ca o nelegiuire a-şi vărsa sângele pentru ghiauri?”53
Majoritatea membrilor acestor etnii interpretau colonizările masive ale guvernelor
româneşti de după 1878 ca o măsură de asimilare a celorlalte etnii de către populaţia
românească din ce în ce mai numeroasă.
Turciiau început să se aşeze în Dobrogea în a doua jumătate a secolului al XV-lea, adică la o sută de ani după
cucerirea Constantinopolului, şi s-au dedat la aceleaşi îndeletniciri ca şi locuitorii creştini, pe care i-au găsit
aşezaţi în Dobrogea.
Lipoveniiau trecut în Dobrogea în urma prigonirilor religioase la care erau expuşi în Rusia pe timpul lui Petru cel
Mare şi Ecaterinei a-II-a. Ruşiierau Cazacii din desfiinţatul regat al Poloniei, veniţi în Dobrogea la 1709, sub
conducerea Zaporojilor, şi cărora Sublima Poartă, în schimbul unul contingent de oameni şi cai ce se obligau să
aducă în caz de război, le-a recunoscut organizaţia militară, dîndu-le pămînt şi dreptul de a pescui în Dunăre,
pînă cînd Hatmanul lor Kladky, în războiul din 1828, trădând cauza Porţii şi trecînd la Ruşi, Cazacii rămaşi mal
departe în Dobrogea au pierdut privilegiile ce li se acordaseră, fiind trataţi ca simpli raiale.
Greciierau în parte vechi locuitori al Dobrogei, descendenţi ai coloniştilor din porturile Mării Negre, parte mai
de curînd veniţi din Turcia, Grecia şi chiar din România.
Germaniis-au aşezat în Dobrogea cam la acelaşi epocă cu Tătarii, în urma războiului Crimeii, venind din Rusia
meridională, unde fuseseră aduşi către sfîrşitul veacului al XVIII-lea, din Bavaria şi Suabia.
Evreiişi Armeniisînt, ca şi Grecii, unii vechi locuitori ai Dobrogei, raiale turceşti, alţii veniţi din alte părţi, poate
şi în vederea perspectivei pe care le-o oferea comerţul din ce în ce mai înfloritor. Celelalte naţionalităţi, care
dealtfel şi numeric însemnau prea puţin, nu prezintă nici un interes din punctul de vedere al împrejurărilor,
cărora se datorează aşezarea lor în Dobrogea; a ne ocupa de ei în cercetarea noastră ar fi să ne ocupăm mai mult
de cazuri individuale, decît de o problemă cu caracter demografic.
52
Alberto Basciani, Unconflittobalcanico: La contesafra Romania e Bulgaria in Dobrudia del Sud, (1918-1940),
Cosenza, 2001, p. 44.
53
Constantin D. Pariano, Dobrogea şi dobrogenii, Constanţa, Tipografia „Ovidiu”, 1905, p. 19; a se consulta şi
Ion Bitoleanu, Contribuţii la demografia istorică a Dobrogei, în, Stoica Lascu, Constantin Vitanos, (coord.),,
Valori ale civilizaţiei româneşti în Dobrogea, volum dedicat centenarului Şcolii Normale „Constantin Brătescu”
din Constanţa şi aniversării a 115 ani de la reintegrarea Dobrogei la statul român, Constanţa, 1993.
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Românii au sporit în cifre absolute din anul 1880 şi până în 1908 cu 117.000 de
persoane datorită faptului că au fost colonizaţi pentru a fi împroprietăriţi, în număr mare
locuitori ai Vechiului Regat. Situaţia demografică a Dobrogei se schimbă în doar 28 de ani în
favoarea locuitorilor de origine română fapt ce reiese dintr-un raport al primarului Ion
Bănescu întocmit pentru a fi remis Comisiei pentru acordarea drepturilor politice
dobrogenilor54.Conform raportului respectiv la 1880 existau 157.087 persoane în Dobrogea
dintre care: 50.915 români (32, 4%), 45.902 musulmani (29,2%), 30.643 de bulgari (19,6%),
17.708 ruşi-lipoveni ceea ce însemna un procent de 11,3% estul de 7.5% din populaţie era
reprezentată de: greci 4.271 locuitori, germani 2.736, evrei 1.135, armeni 935 de locuitori55.
Cifre apropiate de cele pe care le-am menţionat ne sunt furnizate de Baronul d` Hogguer la
1879.56Astfel avem procente pentru români 24.167(30,3%), pentru turci şi tătari, 38.370 (36,
5%), pentru bulgari 21, 916 (27,6%).
În anul 1894 recensământul general al judeţului Tulcea înregistra 115.198 persoane,
împărţiţi după religie astfel: 89.182 ortodocşi, 6.813 catolici şi protestanţi, 8.681 musulmani,
3.117 mozaici şi 8.268 de altă religie57. Situaţia populaţiei din Dobrogea în anul 1895 este
expusă de revizorul şcolar Mihail Bănescu. Potrivit datelor pezentate de el, în ţinutul dintre
Dunăre şi Marea Neagră se aflau 295.339 locuitori dintre care: 118.815 români, 42.021 turci,
29.437 tătari, 26.789 ruşi, 11.533 turci, 9.647 greci, 8.779 germani, 4.462 evrei, 2.583 armeni,
1.485 italieni şi 3.778 diverşi58. Numărul locuitorilor Dobrogei a continuat aceeaşi linie
ascendentă, astfel că la Recensământul general al populaţiei din anul 1899 se aflau în acest
teritoriu 267.808 suflete dintre care 141.056 în judeţul Constanţa şi 126.725 în judeţul
Tulcea59. Observăm că numărul populaţiei a crescut cu precădere în judeţul Constanţa.
În cei 15 ani care au trecut de la recensământul precedent, numărul locuitorilor
judeţului Constanţa l-a depăşit pe cel din judeţul Tulcea. Tot în cei 15 ani la care ne raportăm,
sporul înregistrat aici a fost cel mai mare din România, populaţia crescând în medie cu 3% pe
an.60Socotind numărul născuţilor şi decedaţilor în intervalul 1897-1901, media excedentului
de născuţi arăta astfel: pentru judeţul Constanţa cifra de 2.267, şi pentru Tulcea 2.539. Asta
însemna 1,8% media creşterii naturale, iar diferenţa până la procentul de 3% menţionat
anterior era dată de imigraţii ale străinilor căt şi ale românilor din celelalte provincii aşezaţi în
Dobrogea61. Totodată a crescut şi densitatea populaţiei. în judeţul Constanţa media era de 20,4
locuitori pe km. pătrat, iar în Tulcea 14,7 locuitori pe km. pătrat.
Pe baza datelor statistice rezultatele referitoare obţinute cu ocazia recensământului
general de la 1930, evidenţiază, comparativ cu rezultatele recensămintelor prezentate mai sus,
o creştere a populaţiei la nivel judeţean, urban, şi rural atât a românilor, cât şi a minorităţilor.62
54

Limona, R.,op. cit., p. 31.
Seişanu, R.op. cit., p. 192.
56
Hogguer,B. d` (1879) Reseingementssur la Dobroudja, Bucureşti, p. 23. Pentru acest aspect confruntă Roman,
şi I. N.,Pagini din istoria culturii româneşti în Dobrogea înainte de 1877, în, Analele Dobrogei, I, nr. 3, pp.
387-392.
57
S.J.A.N. Constanţa, fond Primăria mun. Constanţa, dosar 6/1895, f.24.
58
Tuşa,E.,Imaginar politic şi identităţi colective în Dobrogea.. p. 170.
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Colescu, L.,op. cit., p. 32.
60
Ibidem, p. 34.
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Ibidem.
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Ibidem, p. 462.
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Între anii 1913 şi 1930 populaţia Dobrogei a crescut cu 153.475 persoane, în procent însemnat
de 23,2%. Cea mai însemnată creştere s-a înregistrat în judeţul Caliacra care a înregistrat un
procent de 43% iar cel mai mic spor în judeţul Tulcea de 8,4%. 63 Creşteri ale populaţiei se
produc şi în anii următori de după 1930 însă fără cifre spectaculoase. După 1920 creşterile
sunt constante timp de cinci ani până la 1925 când încep să crească ajungând la un plus
50.000 de persoane în 1928 ca urmare a colonizării populaţiei de origine aromână şi a
populaţiei româneşti din zonele Olteniei şi a sudului Moldovei. Dacă analizăm creşterea
populaţiei din tabelul prezentat mai sus vedem că după anul 1925 şi până în 1930 sporul
demografic este aproape dublu decât cel de până la 1925 care se situa la un procent de doar
11,2 %.64După anul 1936 populaţia Dobrogei a sporit la 893.739 cu apropape 16.000 de
suflete mai mult ca urmare a migraţiilor către zona Dobrogei de Sud despre care se
consemnează faptul că a cunoscut o înflorire a populaţiei rurale.65 Creşterile de populaţie sunt
constante după 1937 înregistrându-se o creştere de 11% care ar corespunde unui număr de
8000-10.000 de locuitori.66 Astfel la 1937 populaţia teritoriului dobrogean crescuse la
907.588 iar în 1940 datele statistice arată un număr de 911.926 de locuitori.67
Conform altor surse din epocă creşterea demografică s-a situat la un procent de
68
12,7%. În anii 1938-1940 pentru populaţia Cadrilaterului cifrele sunt constante
neânregistrându-se creşteri semnificative de populaţie în aceşti ultimi doi ani de administraţie
românească. După 1940 momentul în care statul român pierde Dobrogea de Sud populaţia
scade dramatic ca urmare a pierderii teritoriului şi ca urmare a exodului populaţiei de origine
germană din Dobrogea către Germania dar şi a populaţiei bulgare compacte din teritoriul
dobrogean care este transferat în cadrul statului vecin de la sud. Prin etepele de colonizare,
prin încurajarea stabilirii aromânilor din Balcani dar şi a românilor din alte provincii,
ponderea elementului românesc a crescut semnificativ până în 1940. Acest caz poate fi
asimilat cu teoria spaţiului identitar exemplificat mai sus cât şi cu arealul unei culturi politice,
în cazul nostru cultura româneacă. Deja în anii 1930 românii constituiau un procent egal cu
cel al bulgarilor (în jur de 37% din totalul locuitorilor). În Cadrilater (Dobrogea de Sud) s-au
stabilit şi români din Timocul bulgăresc ceea ce consolidează cumva elementul de românism
în acest nou spaţiu politic şi administrativ al statului român.
Se poarte observa sporul de populaţie românească în doar trei decenii (1910-1940) ca
urmare a colonizărilor româneşti. La acest aspect se poate adăuga faptul că grupuri compacte
de aromâni din toată Peninsula Balcanică au fost încurajaţi şi ajutaţi să se aşeze în Dobrogea
de Sud (Cadrilater) după 1913. Intenţia clară a statului român era de a aduce aceste comunităţi
compacte de aromâni precum şi de români din zone reprezentative ale Vechiului Regat
precum şi din Balcani în scopul de a le reuni în cadrul României şi pentru ca acestea, la rândul
lor, să acultureze populaţia de origine bulgară şi musulmană majoritară din Cadrilater.
Ciorbea, V.(2005),EvoluţiaDobrogeiîntre 1918-1944, Editura Ex Ponto, Constanţa, pp.242-245.
***Enciclopedia României, vol.II, 1938, apărută sub egida Fundaţiilor Culturale Regale, Imprimeria
Naţională, Bucureşti, 1939, pp.103-105;154-158.
65
Manuilă, S., Georgescu, D. C. (1937),Populaţia Dobrogei, M.O. Imprimeria Naţională, Bucureşti,p.14.
66
***Enciclopedia României, vol.II, 1938, pp. 183-186.
67
Brătescu,C.(1938),Populaţia Cadrilaterului între anii 1878-1938, în, Analele Dobrogei, XIX, vol.II, p.196.
68
Seişanu, R.(1928),Dobrogea. Gurile Dunării şi Insula Şerpilor, Editura Ziarului, Universul, 1928, p. 29-30;
date statistice interesante găsimşi al Constantin Brătescu, Populaţia Dobrogei, în, 1878-1928, Dobrogea
cincizeci de ani de viaţă românească, Editura Cultura Naţională, Bucureşti,1928, p.235-237.
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