
CULTURA POLITICÃ ÎN CADRUL IDENTITÃÞILOR
ETNO-POLITICE DOBROGENE

ENACHE TUªA*

Abstract. The article presents the political culture of the ethno-political
identities in Dobrogea in the nineteenth century. It surprises comparatively
the status of the different ethnies (especially Romanian and Turkish) from
Dobrogea during the administration of both Ottoman and the Romanian.
The article points out that this status was influenced by the economic,
administrative and legal regime of this province.
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Trãsãturile esenþiale ale vieþii culturale, politice ºi sociale din Dobrogea în
timpul stãpânirii otomane au fost determinate de regimul economic, adminis-
trativ ºi juridic islamic difuzat în aceastã provincie. Practic, în Dobrogea seco-
lului XIX vorbim de Turcia în sine ºi de un teritoriu care era parte a Imperiului
cu toate drepturile care decurgeau de aici. Fondând un imperiu pe temeliile fos-
tului stat selgiucid, turcii au continuat tradiþia socialã ºi culturalã pe baza unor
noi concepþii musulmane. Schimbãrile de ordin social ºi politic la turcii otomani
au prilejuit schimbãri corespunzãtoare ºi în domeniul culturii politice, care evo-
lueazã paralel cu organizarea administrativã a statului. Viaþa socialã a fost îmbo-
gãþitã ºi diversificatã de tradiþiile ºi obiceiurile aduse de grupurile de populaþii
nord-pontice de origine turcã. Viaþa culturalã din Dobrogea avea foarte puþine
elemente asemãnãtoare cu cele ale populaþiilor creºtine datoritã faptului cã aici
trãia o numeroasã populaþie musulmanã. Abia dupã anexare Dobrogea începe sã
cunoascã un proces de îmbogãþire a culturii ºi folclorului, precum ºi a manifes-
tãrilor religioase altele decât cele musulmane. Elemente comune se gãsesc mai
ales în cultura popularã, uºor de vehiculat, reflectând astfel încã un aspect al re-
laþiilor dintre românii dobrogeni ºi cei de dincolo de fluviu. Un important aport
la construcþia culturii politice l-a avut Rusia þaristã, care a încercat prima organi-
zare administrativã începând cu Regulamentele Organice de dupã 1830.1 Încã
din epoca regulamentarã, remarcã pe bunã dreptate Stan Apostol ºi Mircea Iosa,
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îmburghezirea s-a fãcut deopotrivã în Principate „prin afluxul persoanelor pro-
venind din medii sociale modeste, dar exercitând profesiuni lucrative într-o ma-
nierã masivã printre privilegiaþi, precum ºi prin cointeresarea marilor boieri în
tranzacþii având caracter financiar ºi comercial. O asemenea categorie socialã
amintea prin privilegii de vechiul regim, dar prin preocupãri economice, prin
modul de stãpânire a moºiilor ºi a averii“.2 Chiar în timpul domniei luiAl. I. Cuza
oficialii ruºii considerau cã Unirea Principatelor ar fi constituit una dintre cau-
zele slãbirii influenþei Porþii Otomane, precum ºi a contracarãrii culturii politice
islamice în teritoriile creºtine dominate de turci.3 Astfel, odatã cu secolul XIX
începuserã sã penetreze elemente de modernism francez4 ce vor constitui viitoa-
rea culturã politicã a Principatelor, care, la rândul lor, au transplantat respectiva
culturã politicã în Dobrogea. În 1848 strategia recuperãrii a vizat, în egalã mã-
surã, sincronismul european (instituþional-politic) ºi decalajele autohtone (soci-
al-economice).5

În proclamaþia de la Islaz se revendicau atât egalitatea drepturilor politice,
Adunarea legislativã aleasã prin vot universal ºi un domnitor asemenea unui
preºedinte (cu mandat de cinci ani), cât ºi desfiinþarea rangurilor ºi împroprie-
tãrirea prin despãgubire a clãcaºilor pentru care s-a constituit apoi Comisia pro-
prietãþii.6 În septembrie 1848, în perspectiva intervenþiei strãine, au fost mobi-
lizate inclusiv masele þãrãneºti din jurul capitalei, fãrã a se mai reuºi însã înar-
marea ºi organizarea lor. Era, deci, un mod de a coagula corpul social care urma
sã defineascã conceptul de naþiune românã. Acest deziderat paºoptist s-a realizat
în 1859 prin intermediul peronalitãþii lui Alexandru Ioan Cuza. O nouã etapã po-
liticã care s-a consumat la momentul 1877 încerca sã transfere un întreg set de
simboluri identitare ºi instituþionale în Dobrogea, spaþiu strãin de 500 de ani de
valorile europene ºi de practica culturii civice.7 Ideea mobilizãrii populare avea,
pe lângã acþiunile militare, ºi un sens social, inserându-se în proiectul general de
trecere, de la naþiunea de supuºi la naþiunea de cetãþeni. În ceea ce priveºte as-
pectele de culturã româneascã din Dobrogea, existã ºi numeroase elemente ori-
ginale de culturã politicã, unele reprezentând realitãþi politice specifice. La 1880,
cunoscutul folclorist Theodor T. Burada culegea un numãr mare de poezii
populare din satele româneºti din Dobrogea, consemnând ºi o serie de obiceiuri
ºi comportamente caracteristice acestui spaþiu. Remarcabilã e balada Tudor Tu-
doraº pentru frumuseþea imaginilor, cât mai cu seamã pentru aspectele istorico-
politice reale pe care le reflectã. În timpul stãpânirii otomane, românii dobrogeni
considerau ºcoala ºi biserica drept instituþiile menite a uni comunitatea în ser-
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virea intereselor ei ºi ale întregii naþiuni. ªcoala ºi biserica au fost cei mai im-
portanþi factori de rãspândire a culturii româneºti în Dobrogea. Cultura scrisã,
respectiv aducerea cãrþilor bisericeºti din Þara Româneascã, Moldova sau Tran-
silvania încã din secolul al XVII-lea sau poate chiar de mai demult, dovedeºte
cã românii din Dobrogea cunoºteau ºi foloseau scrisul. Acestea au fost primele
forme de exprimare a unei culturi politice chiar ºi a unei subordonãri faþã de
autoritatea existentã la un moment dat sau altul în Dobrogea. Dacã am lua în cal-
cul rata foarte mare a analfabetismului, raportarea din punct de vedere politic al
spaþiului dobrogean ar fi greu de stabilit, din cauza faptului cã existã foarte pu-
þine documente care sã ateste acest aspect.8 Totuºi avem informaþii despre un
anumit tip de dominaþie ºi subordonare politicã asupra etniilor dobrogene exer-
citate de cãtre Imperiul Otoman, care stãpânise pânã la 1878 Dobrogea. Conºti-
entizarea culturii politice a comunitãþii musulmane se producea pe filiera reli-
gioasã care se raporta la Coran ºi prescria norme specifice de supunere a indivi-
zilor de origine musulmanã cât ºi a membrilor celorlalte etnii. În ceea ce priveºte
restul etniilor trãitoare în Dobrogea, acestea erau supuse unor imperative de or-
din administrativ9, nefiind dominate de spiritul religios care motiva populaþia
musulmanã. Deosebirile de raportare a grupurilor etnice la realitatea politicã a
fost influenþatã de un fenomen complex care avea ca principale particularitãþi:
cunoaºterea, religia, arta, morala, legile ºi cutumele specifice fiecãrei comunitãþi
în parte. Astfel, în cazul comunitãþilor de religie creºtinã, cultura politicã avea
alte semnificaþii, dat fiind faptul cã existau mari diferenþe de percepþie socialã ºi
identitarã. Imperiul Otoman a încercat sã populeze Dobrogea cu pescari turci, et-
nie care sã creeze un model cultural islamic în zona lacului Razelm, însã nu a
reuºit; turcii au adus alþi coloniºti, între care arabi, tãtari, þigani ºi lazi10. În acest
tip de relaþie, gãgãuzii se pare cã sunt rude ale lazilor.11 Chiar ºi în acest context
au putut fi construite biserici, dar fãrã turle ºi fãrã clopote, de exemplu, la Ostrov
sau Aliman12. Cu toate aceste aspecte, în Dobrogea, sub stãpânire otomanã, n-a
avut efecte totale niciodatã acest proces oficial de islamizare dat fiind faptul cã
membrii comunitãþilor creºtine au pãstrat cu strãºnicie tradiþiile etniilor proprii.
În secolul al XIX-lea are loc o încercare de modernizare a Dobrogei, stãpânirea
otomanã introducând un set de reforme (odatã cu domnia lui Medgid-Abdul),
prin organizarea Dobrogei într-o þarã de margine, întoarsã cu arma cãtre duºman.
Dupã 1855 însã provincia a fost transformatã printr-un experiment de moderni-
zare dupã modelul capitalismului apusean: cãi ferate, Comisia Europeanã a Du-
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nãrii, construirea de oraºe, legea privind proprietatea funciarã otomanã, exact pe
linia Europei acelui timp. Vorbim, astãzi, despre un model interetnic dobrogean,
însã acest model a fost o moºtenire otomanã. Niciodatã Statul Român n-a avut o
minoritate etnicã mai loialã, mai credincioasã din punct de vedere politic decât
turcii ºi tãtarii13. Semnificativ este faptul cã dupã 1878 turcii n-au trimis niciun
comisar pentru apãrarea drepturilor etniilor musulmane din Dobrogea, au avut
deplinã încredere în români. Mai mulþi politicieni români, cum ar fi Mihail Ko-
gãlniceanu sau prefectul Remus Opreanu, au fost decoraþi cu înalte ordine tur-
ceºti pentru atitudinea lor faþã de turcii ºi tãtarii din Dobrogea, intratã sub stãpâ-
nire româneascã. Legea din 1880 referitoare la administraþia Dobrogei ºi la înca-
drarea ei în constituþia româneascã ºi în statul român aratã o deplinã libertate ºi
înþelegere a problemelor etnice, legea din 1882 privitoare la proprietãþile agrare
de asemenea, o înþelegere cãtre toate minoritãþile etnice. În acelaºi timp, toate
cultele etniilor care locuiau în Dobrogea au fost tratate cu toleranþã ºi înþelegere,
fapt care explicã existenþa lãcaºurilor de cult reprezentând populaþia protestantã
ºi catolicã, biserici ale comunitãþii bulgare ºi armeneºti, moschei ºi geamii ºi, nu
în ultimul rând, sinagogi israelite de cult spaniol ºi occidental.

Dupã ce am creionat acest tablou al situaþiei ºi realitãþilor etnice din spaþiul
dobrogean, este necesar sã amintim faptul cã nu exista o culturã politicã în sen-
sul clasic al termenului. Viaþa politicã este absentã cu desãvârºire imediat dupã
1878, fapt determinat ºi de lunga administraþie otomanã care a impus o ordine
politicã proprie, precum ºi de absenþa drepturilor politice ale dobrogenilor pe o
perioadã de 31 de ani, pânã în 1909. Absenþa componentei vieþii politice a fost
motivatã probabil ºi de gradul redus de educaþie al locuitorilor din spaþiul
dobrogean, dar ºi de temerea statului român cã mulþi membri ai comunitãþilor ar
putea acþiona politic împotriva spiritului românesc14. Cei mai vizibili indivizi
din spectrul politic erau românii, dupã care urmau turcii ºi tãtarii, secondaþi de
bulgari ca element de configuraþie etnicã. Alt element introdus în teza noastrã,
cu ajutorul analizei unor teoreticieni15 ai modernizãrii statului, este decalajul
cultural-instituþional.16 Practic valorile culturale ale indivizilor dintr-o colectivi-
tate genereazã anumite reguli care la rândul lor creeazã instituþii menite sã ghi-
deze comportamentul acestora ºi sã întãreascã aceste valori. Astfel, aceste insti-
tuþii conferã o ordine structuratã ºi coerentã a societãþii în care se petrece acest
proces. Oamenii creeazã însã ºi instituþii pe baza unor valori culturale ºi ideolo-
gice (valori care includ ºi idealuri ale indivizilor) cãtre care tinde un anumit mo-
del politic.17 Diferenþa dintre valorile culturale naturale ºi instituþiile naturale ºi
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valorile culturale ideologice ºi instituþiile create de acestea reprezintã decalajul
cultural instituþional. Aºa s-au petrecut lucrurile ºi în Dobrogea, dat fiind siste-
mul instituþional al statului otoman, unde exista o culturã politicã patriarhalã do-
minatã de Coran care nu a adus schimbãrile dorite. Sau, folosind terminologia
lui Hofstede, putem vorbi de diferenþa dintre valori dorite (naturale) ºi valori de
dorit (create)18. Societãþile au avut de ales între ordinea naturalã ºi regulile afe-
rente, precum ºi regulile impuse de instituþiile create. Din aceastã alegere provin
decalajul cultural-instituþional ºi elementele de raportare ale unui model care
imitã pentru definire un alt model, de regulã superior. În cadrul acestui proces
apare corupþia, cu toate formele ei, situaþie care este datã de alegerea unei socie-
tãþi, a unui grup de a se ghida mai curând dupã regulile instituþiilor naturale ºi
dupã ordinea naturalã, decât dupã cadrul instituþional creat pe baza unui model
politic.19 Grupul dominant dintr-o societate îºi va impune cadrul instituþional
dupã propriile sale preferinþe ideologice, aºa cum a fost cazul administraþiei oto-
mane în Dobrogea. În societãþile care recunosc drepturi politice diferenþiate ale
grupurilor avem reprezentarea clarã în comunitatea politicã, nu doar calitatea de
indivizi ci ºi virtutea apartenenþei la un anumit grup etnic. Rolul spaþiului politic
este de a conserva o formã de cetãþenie diferenþiatã ºi de a asigura în cadrul aces-
teia un tratament egal al membrilor fiecãrei etnii de cãtre puterea politicã. În spa-
þiul dobrogean nu a existat o culturã politicã româneascã imediat dupã 1878 din
cauza faptului cã nu au existat instituþii care sã promoveze ºi sã consolideze un
model de raportare culturalã asupra spaþiului politic. Astfel se ajunge la aborda-
rea tradiþionalã din punct de vedere antropologic, dat fiind faptul cã existau ele-
mentele unei societãþi cu raportare la tradiþii clar conturate. Antropologia politicã
construieºte totalitatea socialã pornind de la practicile sociale ºi de la situaþiile
pe care le studiazã20 ºi pe baza unei culturi politice îºi construieºte un anumit
model de guvernare. Demersul de tip antropologic cunoaºte prin urmare un pro-
ces de reevaluare ºi prezintã un interes de cunoaºtere de tip structural21. Oricare
dintre grupurile sociale ce aparþin spaþiului multietnic sunt interesate de pãstra-
rea unei identitãþi culturale, precum ºi a mecanismelor sociale prin care acestea
se reproduc ca grup. Prin urmare, ºi în spaþiul dobrogean au fost posibile anu-
mite tipuri de comportament care sã defineascã mai multe relaþii de raportare faþã
de autoritatea politicã. Am putea da exemplul bulgarilor, care aveau un model
politic specific organizãrii Principatului Bulgar, sau al grupurilor germane ce
aveau o rigurozitate ºi un tip de administrare net superior celorlalte identitãþi din
Dobrogea datoritã pragmatismului educaþiei germane. Românii care aveau in-
fluenþa fraþilor transhumanþi se raportau strict la modelul cultural specific vechi-
lor rânduieli româneºti. Cultura politicã impusã în 1859 noului stat înfiinþat de
Al. I. Cuza prin preluarea unui model occidental a fost necunoscutã majoritãþii
românilor, care, în parte, erau semianalfabeþi ºi deci nu putea constitui un model
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pentru românii dobrogeni. Italienii nu aveau, pentru început, un tip de raportare
politicã, dat fiind faptul cã ei ajunseserã în Dobrogea pe baza unor considerente
economice ºi abia târziu sunt interesaþi de aspectele politice. Scopurile cerce-
tãrilor de antropologie politicã ºi de antropologie socialã au avut în vedere stu-
diul raportului puterii cu structurile elementare (cele care au în prim-plan ru-
denia).22 Antropologia politicã aratã cã toate societãþile creeazã politicul, creeazã
instituþii ºi în acelaºi timp sunt toate expuse vicisitudinilor istoriei23. Aici sunt
regãsite într-o anumitã mãsurã preocupãrile filosofiei politice româneºti, care or-
doneazã statul în momentul în care acesta încearcã sã modeleze un teritoriu nou
dobândit, cum este cazul Dobrogei dupã 1878. Specificul modelului politic fran-
cez a fost impregnat cu anumite tare ale societãþii româneºti, profund înapoiatã
ºi ruralizatã, care a fost incapabilã sã perceapã la adevãrata valoare politicã con-
stituirea statului român modern24 în 1859. Studiile sociologice din perioada in-
terbelicã definesc aspectele de regres ale societãþii româneºti ºi faptul cã, deºi a
fost importat un sistem politic evoluat pentru acea vreme, cultura instituþionalã
s-a manifestat destul de puþin ºi în cadre restrânse.25 Aducând în discuþie aceastã
viziune, ar fi util, în analiza noastrã, sã integrãm ºi câteva caracterizãri ale socie-
tãþii româneºti care au fost cercetate în perioada interbelicã, printre care amintim
studiile de sociologie ale filosofului ºi sociologului Constantin Rãdulescu-Mo-
tru, ale lui Henri H. Stahl ºi ale lui Dimitrie Drãghicescu. Studiile ºi metodologia
pe care a aplicat-o Rãdulescu-Motru este necesarã pentru a înþelege identitatea
ºi specificul unui popor cu educaþie precarã, dat fiind faptul cã ideologia politicã
ºi cultura socialã româneascã erau dominate de influenþa modelelor occiden-
tale.26 Mai mult, scrierile lui Constantin Rãdulescu-Motru, datate în epoca in-
terbelicã, vin sã ne reîmprospãteze memoria tocmai asupra perioadei de la care
a dorit sã se revendice însuºi modelul politic românesc rezultat în urma împru-
mutului sistemului politic francez. Acea epocã a fost dominatã ºi de integrarea
societãþii româneºti, cel puþin ca model politic, în familia europeanã. Acest de-
ziderat politic era prezent, la nivel declarativ, în mintea tuturor politicienilor ro-
mâni ºi a claselor sociale urbanizate. Exista o fragmentare a societãþii româneºti
pe douã falii dat fiind faptul cã mediul rural trãia dupã legi proprii ºi cutume care
nu puteau fi abandonate, iar mediile urbanizate, deºi foarte restrânse, erau do-
minate de modul de viaþã ºi de valorile Occidentului27. Înainte de a începe des-
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25 Dimitrie Drãghicescu, Din psihologia poporului român: introducere, Bucureºti, Editura Albatros,
1996, pp. 81-84.
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Bucureºti, 1963, pp. 143-147; a se vedea ºi Daniel Chirot, Schimbarea într-o societate perifericã, Editura Co-
rint, Bucureºti, 2002, pp. 175-179.



crierea, putem identifica în epocã douã probleme care au definit sistemul politic
românesc: anume demagogia politicienilor ºi ineficienþa administrativã a insti-
tuþiilor, precum ºi specificul satului românesc cu practicarea unui tip de agri-
culturã arahaic, medieval.28 Precum afirmã ºi C. R. Motru, însuºirile sufleteºti
ale unei populaþii sunt condiþionate de trei factori principali: de fondul biologic
ereditar al populaþiei, de mediul geografic ºi de caracteristicile instituþionale do-
bândite de populaþie în timpul evoluþiei sale istorice.29 În fondul biologic putem
include acele caracteristici genetice care reglementeazã funcþiile vieþii vege-
tative ale unei populaþii. În mediul geografic putem include clima, natura solului,
posibilitatea de producþie, natura graniþelor. În ultimul factor putem identifica,
susþine Motru, caracterele instituþionale, prin aceasta înþelegându-se acele „ma-
nifestãri aparþinând experienþei istorice a populaþiei care, prin tradiþie, se repetã
în mod constant în decursul unei lungi durate de timp“30. Cutumele, limbajul,
obiceiurile morale, juridice ºi anumite trãsãturi naþionale se regãsesc aici. Po-
poarele care au ajuns la o consistenþã a acestor caractere instituþionale, spune
C. R. Motru, sunt capabile de culturã naþionalã, adicã popoare creatoare de origi-
nalitate sufleteascã în istoria omenirii.31 În concluzie, dacã nu existã un puternic
caracter instituþional, nu existã nici o finalitate spiritualã proprie a societãþii.
Modelul aplicat de cei care administrau politic Dobrogea a impus o altã orientare
politicã decât modelul occidental, astfel cã exista un decalaj cultural ºi institu-
þional major în raport cu celelalte grupuri din provincie, care trebuiau sã se con-
formeze modelului dominant32. Astfel a apãrut fenomenul de corupþie în cadrul
importului de sistem care s-a manifestat în cazul politic românesc ºi, prin extra-
polare, în Dobrogea.33 A fost necesarã impunerea unui mecanism de eliminare a
corupþiei, însã acest aspect nu a fost definit ca o prioritate politicã, fiind lipsit de
consistenþã administrând pentru simplul motiv cã abia existau funcþionari care sã
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29 Constantin Rãdulescu-Motru, Psihologia poporului român ºi alte studii de psihologie socialã, Bucureºti,
Paideia, 1999, p. 11.

30 Constantin Rãdulescu-Motru, Scrieri politice, Bucureºti, Editura Nemira, 1998, p. 79.
31 Ibidem, p. 80.
32 Un exemplu edificator pentru acest aspect este limbajul prin care comunitãþile defineau Judecata tur-

ceascã, care era împãrþitã dupã modul în care cineva plãtea sau avea hatâr. Turcii mai bine încãlcau legea decât
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vil. Unul dintre împricinaþi venind cu câteva zile mai înainte de înfãþiºare a dat o sumã de bani, pentru ca sã
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va a celui-lalt cãci a venit mai înainte. Eu nu pot fi ºarlatan sã iau bani de la amândoi.“, M. D. Ionescu,
Dobrogia în pragul veacului al XX-lea, Editura Tipo Moldova, Iaºi 2010, ediþie anastaticã, p. 358.

33 Pentru acest aspect, a se consulta Peter Gunst în Daniel Chirot, Originile înapoierii în Europa de Est,
Bucureºti, Editura Corint, 2004, capitolul: Sistemele agrare ale Europei Centrale ºi de Est, pp. 78-81.



administreze anumite servicii ºi nu pentru monitorizarea sau descoperirea celor
corupþi. Relevant este cazul din comuna Toxof, unde „prin anul 1932 când numle
localitãþii s-a schimbat din Toxof în Grãdina primarul era un tãtar... neºtiutor de
carte, având la brâu parafa cu numele lui, aplicând-o, când era cazul, unde îi arã-
ta notarul, care era român ºi care era singurul funcþionar ce ºtia carte“.34 Se poate
deduce, deci, cã dupã aproape de jumãtate de secol (1877-1932) multe dintre sa-
tele dobrogene aveau serioase probleme cu alfabetizarea ºi cu ºtiinþa de carte,
deºi se fãcuserã eforturi serioase de cãtre statul român în domeniul învãþã-
mântului dobrogean. Atunci când existã un grup dominant într-un spaþiu politic,
acesta este cel care decide impunerea unor instituþii ce trebuie sã reflecte prefe-
rinþele acelui grup dominant. Instituþiile ajung sã se confrunte cu problema ale-
gerii unui set de valori care s-o caracterizeze. Totuºi într-un spaþiu multicultural
cum este cazul Dobrogei se va distinge un grup dominant care, pânã la urmã, îºi
va extinde controlul asupra instituþiilor, dar ºi care va constitui un anumit tip.
Între timp, grupurile din societate adoptã regulile instituþiilor naturale ºi devin
corupte iar corupþia se generalizeazã la nivelul întregii societãþi.35 Este greu de
spus cum va acþiona, în acest moment, mecanismul de eliminare al corupþiei. Im-
punerea setului de reguli dominante ºi eliminarea fenomenului corupþiei vor re-
flecta preferinþele culturale ale cadrului instituþional general care încearcã a-
ceastã impunere. Practic, în Dobrogea avem, conform teoriei lui Samuel Huntington,
o ciocnire a civilizaþiilor în sensul cã dupã 1878 a existat o suprapunere a douã
sisteme politice ºi de administraþie. Un prim sistem, cum am mai afirmat pe
parcursul lucrãrii, se raporta la un nivel de înapoiere serioasã ºi aparþinea Im-
periului Otoman, care nu reuºise sã se reformeze deºi fãcuse eforturi importante
în acest scop.36 Cel de al doilea sistem care participã la aceastã ciocnire a civi-
lizaþiilor este modelul politic european, modern ºi secularizat, care funcþiona pe
baza unei culturi superioare ºi a unui pronunþat aport civic. Este vorba în cazul
nostru de modelul francez, care era extrem de bine organizat ca reprezentare ad-
ministrativã, dar care copiat fiind în Principate a fost neînþeles de cãtre elitã, care
nu avea experienþã politicã, cu excepþia unui grup restrâns37. Acelaºi model po-
litic francez preluat de Cuza a fost aplicat de cãtre domnitorul Carol I, dupã
1878, în Dobrogea, care era total nepregãtitã pentru o astfel de organizare poli-
ticã dat fiind gradul de înapoiere insituþionalã ºi culturalã.Astfel, teoria lui Huntington
ne aratã cum existã niveluri de corupþie pentru diferite þãri ºi cum în anumite pe-
rioade corupþia este mai extinsã: „Corupþia poate fi mai extinsã în unele culturi
faþã de altele, dar în cele mai multe þãri pare sã fie cea mai extinsã în fazele de
modernizare rapidã“38. Huntington susþine cã civilizaþiile (sau culturile) sunt
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35 Ibidem.
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37 Vlad Georgescu, Istoria ideilor politice româneºti (1369-1878), Munchen, 1987, p. 150.
38 Samuel Huntington, Ciocnirea civilizaþiilor ºi refacerea ordinii mondiale, traducere de Radu Carp,

Bucureºti, Editura Antet, 1998, p. 181.



flexibile, fãrã perioade certe de început sau sfârºit. Cu toate acestea, el admite ºi
faptul cã graniþele care împart civilizaþiile sunt ambigue, însã ele sunt reale ºi
importante. Totul se raporteazã la un anumit tip de culturã societalã care mar-
cheazã un spaþiu identitar dominat la rândul lui de o culturã religioasã.

ªi aici, aceastã succesiune de modele în spaþiul balcanic se suþine din prisma
teoriei lui S. Huntington. Practic, cultura religioasã islamicã precum ºi filosofia
instituþiilor fundamentate pe Coran sunt înlãturate lãsând loc culturii creºtine de
rit ortodox, care prelua un teritoriu cu puternice influenþe ºi practici islamice.39
Civilizaþiile nu sunt structuri politice, în viziunea lui Huntington, însã acestea ar
putea reprezenta un numãr de formaþiuni politice cum ar fi naþiunile sau statele.
El susþine religia ca un element intrinsec, fundamental al trãsãturilor culturilor
umane ºi prin urmare a civilizaþiilor ºi foloseºte religia ca o variabilã în definirea
câtorva dintre cele mai proeminente civilizaþii.40 Am putea afirma cã ºi România
în general (ºi Dobrogea în special) se integreazã în acest tip de analizã prin faptul
cã statul a traversat o perioadã de modernizare a întregii societãþi, dar ºi prin ne-
putinþa gãsirii unui mecanism concret de impunere a unor reguli stricte de elimi-
nare sau diminuare a corupþiei instituþionale. Acest lucru aratã eºecul instituþiilor
de impunere politicã care, printr-un tratament discriminatoriu (dupã preferinþele
grupului dominant în acel moment, în societate), selecteazã corupþia ºi corupþii
în special din rândul adversarilor.41 Pentru a ataca însã corupþia, gãsirea cauzelor
economice nu a fost suficientã, este nevoie de o analizã în profunzime, pânã la
acele preferinþe culturale care genereazã alegerea acelor valori naturale ale indi-
vidului (preferinþa pentru ordinea naturalã). ªi aici putem include printre valorile
naturale: cutumele, tradiþiile, regulile de comportament, practicile etc.42

În concluzie, modul în care percepem cultura politicã în Dobrogea sub ad-
ministrare româneascã este influenþatã de faptul cã nu existau practicile specifice
unor instituþii clar definite care sã ilustreze dimensiunea politicã a spaþiului do-
brogean. Totul se raporteazã la nivelul de educaþie al grupului social ºi al spa-
þiului din care face parte acel grup ºi de cultura specificã a zonei politice.
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