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Teza de doctorat intitulată Construcția socială a etniilor din Câmpia Birda-Moravita.Studiu 

geografic este structurată în nouă capitole acestea incluzând și capitolul dedicat rezultatelor 

obținute în urma cercetării. Pe lângă capitolele propriu-zise lucrarea mai cuprinde concluziile, 

bibliografia utilizată, anexele, lista de figuri și lista de tabele.  

    În introducere am încercat să prezentăm principalele direcții ale cercetării precum și 

motivația alegerii unei teme cu caracter novator în literatura geografică de specialitate. Am 

ales două obiective importante în realizarea cercetării și cinci ipoteze care reprezintă de fapt 

problemele majore la care cercetarea de față încearcă să răspundă. Ipotezele aduc în discuție 

relația care există între spațiu și construcția socială a etniilor și modul în care spațiul cu toate 

elementele sale favorizează o construcție socială adecvată. Totodată relațiile care se stabilesc 

între diferitele etnii din teritoriu, păstrarea mărcilor identitare și a identității etnice specifice, 

modul în care se gestionează o identitate etnică multiplă și implicațiile acesteia asupra 

caracterului fiecărui individ, implicațiile pe care le reflectă situarea la granița cu Serbia asupra 

menținerii specificului fiecărei etnii, influența pe care o manifestă aplicarea stereotipurilor 

asupra grupurilor etnice minoritate, evitarea și potențiala izolare a anumitor grupuri etnice 

reprezintă, în egală măsură, probleme de maximă importanță care se regăsesc în cele cinci 

ipoteze.  

   Capitolul 1 reprezintă de fapt un fundament în vederea realizării cercetării propriu zise 

și este dedicat aspectelor geoistorice generale văzute ca un suport al dezvoltării construcției 

sociale a etniilor din Câmpia Birda-Moravița. Primul subcapitol are în vedere delimitarea 

spațiului geografic analizat, Câmpia Birda-Moravița fiind  o subunitate a Câmpiei Timișului, 

fiind situată în partea de sud a acesteia (Posea, 1997).   

    Al doilea subcapitol intitulat ,,Evidențierea elementelor istorice și cartografice’’ și-a 

propus să prezinte configurația teritorială veche și actuală prin intermediul hărților din 

perioada dominației habsburgice precum și prin intermediul unor hărți din vremea raioanelor 

și plaselor, toate aceste elemente fiind prezentate în relație cu specificul construcției sociale a 

etniilor din acele timpuri. Denumirile maghiare și germane ale actualelor localități studiate 

pun în valoare o construcție socială bazată pe aceste elemente.  

    Deportarea în Bărăgan a reprezentat un fenomen de o amploare ieșită din comun care 

a cuprins o parte din localitățile supuse analizei, motiv pentru care acest element constituie un 

suport în manifestarea relațiilor interetnice. Relațiile stabilite în acest context au fost bazate pe 

suferința și pe dorința de întraajutorare.  



 Capitolul 2, intitulat ,,Cadrul teoretic al construcției sociale a etniilor’’, presupune 

prezentarea literaturii geografice de specialitate, utilizate în vederea validării ipotezelor 

enunțate în partea de început a cercetării. Literatura de specialitate constă, în cea mai mare 

parte în lucrările sociologilor, pshihologilor și geografilor străini existând însă și o reală 

contribuție a geografilor români. Cele mai importante lucrări analizează conceptele de spațiu, 

loc, teritoriu, identitate etnică, apartenență (belongness), disparități teritoriale, conceptul de 

otherness, stereotipia, segregarea etnică etc. Conceptul de spațiu este analizat în strânsă 

legătură cu cel de loc, teritoriu sau apartenență, toate având legătură directă cu construcția 

socială a etniilor analizate în lucrare. În lucrările de specialitate identitatea etnică prezintă o 

serie de atribute care reprezintă de fapt caracteristici ale unei construcții sociale favorabile. 

Astfel, relațiile care se stabilesc la nivelul întregii societăți (Barth, 1969), afinitatea 

etnoculturală (Brubaker, 1996), ‚‚continuitatea la nivel de grup’’(Eriksen, 2001), dezvoltarea 

simțului solidarității (Banks, 1996), ‚‚rezultatul interacțiunii sociale’’ și ‚‚identitatea etnică 

multiplă’’ (Vathi, 2010), practicarea tradițiilor și obiceiurilor, limbajul comun, dezvoltarea 

simțului de apartenență la grup (Phinney,1999, 2007), analiza diferențelor și asemănărilor 

care se stabilesc în interiorul unui grup (Tajfel, Turner, 1979), credința în existența unei 

,,obârșii commune’’ ca factor principal de menținere a identității etnice (Waters, 1990), 

reprezintă elemente care  se regăsesc analizate prin prisma opiniilor celor intervievați în 

capitolele cercetării.    

Capitolul 3 reprezintă o analiză detaliată a metodologiei de cercetare utilizată în lucrarea de 

față. Metodele utilizate în cercetarea de față vin să confirme sau să infirme ipotezele 

prezentate anterior. Metoda analizei longitudinale a fost utilizată în special pentru capitolul 5 

acolo unde datele longitudinale reprezintă un fundament în vederea existenței și menținerii 

construcției sociale a etniilor. Această metodă folosește date cantitative precum cele obținute 

de la Arhivele Naționale ale Statului (Colecția Nicolae Ilieșiu) sau cele de la Direcția 

Națională de Statistică Timiș.  

    O altă metodă utilizată tot ca suport în special pentru capitolul 7 este reprezentată de 

analiza discursivă (de conținut), rolul pe care îl deține analiza textului fiind unul extrem de 

important în punerea în valoare a unor elemente care generează construcție socială. În cazul 

cercetării de față s-au extras cuvinte cheie din cadrul citatelor, acestea analizându-se în 

vederea scoaterii în evidență a principalelor elemente care favorizează menținerea specificului 

etnic și existența construcției sociale.  

    Cele trei metode propriu zise cu o reală greutate în cercetarea realizate sunt: metoda 

chi square, metoda interviului nestructurat și metodologia Q în cadrul căreia am utilizat ca 



tehnică de analiză tehnica Q sort. În acest sens, metoda chi square se utilizează atunci când se 

dorește realizarea de comparații (în cazul lucrării fiind vorba despre comparația între etniile 

din zona analizată). Atunci când p<.05 rezultatul este considerat ca fiind unul semnificativ, 

p>.05 este considerat nesemnificativ.  

 În urma acestor calcule rezultă câteva tabele care cuprind trei elemente: count (frecvența 

observată), expected count (frecvența așteptată), adjusted residual (care stabilește valorile 

semnificative și pe cele nesemnificative, o valoare înafară [+2, -2], reprezentând un rezultat 

semnificativ). Eșantionul utilizat a fost selectat în funcție de: etnie, sex, vârstă, ocupație, 

arealul de întindere al etniei respective etc.  

    Metoda interviului nestructurat a fost utilizată având în vedere gradul de 

reprezentativitate, modul de abordare fiind observația activă cu interacțiune socială (Iluț, 

1997, p.75). Persoanele intervievate au fost selectate, în mod evident, în funcție de etnie dar și 

în funcție de statutul social, printre acestea numărându-se bătrâni ai satului sau lideri locali 

capabili să ofere răspunsuri detaliate și complexe în vederea obținerii informațiilor necesare 

constituirii capitolului dedicat acestei metode.  

    Și nu în ultimul rând, metodologia Q și tehnica de analiză Q sort utilizează, în egală 

măsură, date cantitative având ca suport relația care există între construcția socială și influența 

mass-media. Modalitatea de analiză constă în găsirea unor articole sugestive pentru tema 

cercetării, urmând să se găsească citate cheie. Acestea se selectează, se alege un eșantion în 

funcție de gradul de reprezentativitate după care se stabilește o scară care variază de la negativ 

(-1,-2), la neutru (0) și la pozitiv (1,2). Citatele așezate în partea pozitivă a scării  prezintă o 

importanță majoră pentru aspectele pe care le tratează. În vederea aplicării acestei metode am 

ales atât ziare locale și regioale (Renașterea Bănățeană, Monitorul Primăriei Deta, Ziare.com, 

Adevărul de Vest) cât și ziare aparținând etniilor existente în arealul studiat (Nașa Rec, Nașa 

Glas și Curierul Ucrainean).  

 Capitolul 4, intitulat Apartenența la spațiu: spațiu versus loc în construcția socială a 

etniilor din Câmpia Birda Moravița, este, așa cum îi arată și numele, dedicat în totalitate 

rolului pe care noțiunile de spațiu, loc sau teritoriu îl dețin în manifestarea construcției sociale 

a etniilor. În literatura de specialitate spațiul este văzut fie ca ‚‚un produs al interrelaționării, 

un produs constituit din interacțiuni’’ (Massey,2005), fie drept ‚‚spațiul întregii societăți, la 

spațiul adevăratei vieți sociale’’ (Lefebvre, 1991, p.35), un real suport de manifestare a unei 

construcții sociale de cele mai multe ori favorabilă.   

 Totodată, o importanță majoră o deține identificarea legăturii strânse care există între cele trei 

noțiuni. Trebuie să menționăm faptul că elementele socio-culturale (piețe, târguri, instițutii 



școlare, sanitare și culturale, biserici, bănci, primarii, magazine, cimitire, parcuri, asociații de 

întraajutorare etc) reprezintă adevărate focare responsabile de manifestarea unei construcții 

sociale a etniilor adecvată. A două parte importantă tratată în capitolul 4 se bazează pe 

reflectarea elementelor de peisaj în menținerea specificului etnic și în construcția socială a 

etniilor din Câmpia Birda-Moravița. Cele mai pregnante elemente de peisaj, păstrate în 

teritoriu sunt casele, acestea având particularități deosebite în special în cazul etniilor germană 

(case mari, spațioase, cu coridoare lungi, cu stâlpi din lemn sau piatră) și rromă (cocioabe sau 

case tip vilă). Specificitea casei reprezintă un element de menținere a unicității etnice. 

Existența unor case care au aparținut pe rând mai multor etnii (germani și români, germani și 

rromi, români și rromi etc) reprezintă, în egală măsură, un element de legătură între etnicii 

existenți în teritoriu. Un fenomen interesant îl reprezintă pierderea specificului caselor 

bănățene vechi în favoarea unui stil modern și individualist.  

 În capitolul 5 prezentăm o analiză detaliată a datelor geodemografice și de habitat, 

acestea reprezentând un fundament în vederea cunoașterii specificului fiecare etnii precum și 

în vederea înțelegerii capacității etniilor de a-și construi relații în arealul în care conviețuiesc. 

Capitolul este împărțit în mai multe părți, acestea vizând elemente precum: evoluția numerică 

a populației, mișcarea naturală a populației, mobilitatea teritorială a populației, structurile 

geodemografice, așezările umane.  

  Fenomenele care au fost scoase în evidență în cadrul acestui capitol pun valoare o 

scădere tot mai accentuată a populației pe fondul unei migrații masive în străinătate, precum și 

a unei îmbătrâniri progresive  în special în satele marginale care nu dețin o reală putere de 

atracție a populației. Din acest punct de vedere, construcția socială a etniilor din Câmpia 

Birda-Moravița este compromisă pe viitor, relațiile care încă se stabilesc între etnicii 

îmbătrâniți, fiind din ce în ce mai rare.   

 Un loc destul de mare în cadrul acestui capitol îl ocupă structurile etnică și confesională. 

Structura etnică analizată începând cu recensămintele vechi și terminând cu cele actuale 

reprezintă o dovadă clară a existenței încă din perioadă interbelică a unor puternice elemente 

germane, maghiare, bulgare și sârbe, acestea ajungând, în acea perioadă să dețină majoritatea.   

    Clasificarea așezărilor umane s-a realizat după formă, structură și textură și după 

vechime. În mod evident rolul acestor tipuri de clasificări a fost acela de a prezenta 

importanța structurii și vechimii localităților pentru existența unei construcții sociale a etniilor 

încă din acele timpuri. Astfel, modelul satelor ordonate (cu străzi care se intretaie în unghiuri 

drepte) este o consecință a regularizarilor făcute de regimul habsburgic, aceasta fiind o 

dovadă a existenței în teritoriu a etniei germane în preajma anului 1700. În egală măsură 



vechimea considerabilă a așezărilor pune în valoare  indivizilor dorința de  aparține unui 

spațiu propriu  care  își manifeste specificul (Agnew,2011).  

Capitolul 6 este dedicat exclusiv analizei chi square și în special rezultatelor obținute 

de la persoanele intervievate. În acest sens, am utilizat 21 de întrebări cu variante de răspuns, 

cei intervievați având ca sarcină încercuirea răspunsului corect. În cea mai mare parte a reieșit 

p>.05, ceea ce înseamână că rezultatele sunt semnificative, existând astfel diferențe majore 

între etniile supuse analizei. Primele întrebări ale interviului structurat vizau noțiunea de 

identitate etnică, diferențele între etnia majoritară și etniile minoritare fiind semnificative.   

 La întrebarea ‚‚Există modalități de păstrare intactă a unei comunități 

etnice?’’diferențele de răspuns au fost date de etniile ucraineană și rromă, acestea fiind 

singurele care consideră că încă se poate că o comunitate etnică să se păstreze intactă sau să 

rămână cât mai unită.   

 Existența și păstrarea simbolurilor etnice a fost o altă întrebare la care persoanele 

intervievate au avut de ales între limba vorbită de reprezentanții fiecărei etnii, precum și 

tradițiile, obiceiurile și portul popular, părerile fiind în acest caz împărțite aproximativ egal 

între etniile supuse analizei.  

 În ceea ce privește relațiile cu membrii aceluiași grup etnic precum și relațiile 

interetnice, deși au existat rezultate semnificative, diferențele nu sunt foarte mari, toți 

reprezentanții etnici afirmând că au relații bune și foarte bune atât cu membrii care fac parte 

din același grup etnic cât și cu membrii altor etnii.   

Relațiile care se stabilesc în perioada experienței școlare atât cu profesorii cât și cu 

colegii de alte etnii reprezintă alte elemente care stabilesc o construcție socială favorabilă sau 

defavorabilă în funcție de caz. Și în cadrul acestei întrebări diferențele majore au fost date tot 

de etniile rromă și ucraineană, rromi nefrecventând școala decât în cazuri  rare în timp ce 

ucrainenii provin dintr-o zonă în care alte etnii se regăseau într-un număr foarte redus.   

 Modalitatea în care identitatea etnică multiplă își lasă amprenta asupra indivizilor a 

prezentat, în egală măsură, rezultate diferite pentru fiecare etnie în parte. În acest sens ‚‚Ați fi 

acceptat să vă căsătoriți cu persoane de altă etnie sau religie?’’răspunsurile date au reflectat în 

special diferența de gândire a unei generații decât specificul etnic, persoanele vârstice, 

indiferent de etnie, au declarat că nu ar fi dorit să își combine etnia și cu atât mai puțin să își 

schimbe religia.   

 Deplasările sezoniere la muncă în străinătate au reprezentat o modalitate de a stabili 

relații atât cu etnicii din țară cât și cu cei din țara în care au migrat. Etniile ucraineană și rromă 



au prezentat și în acest caz cele mai diferite răspunsuri, migrațiile frecvente în străinătate 

datorându-se lipsei locurilor de muncă și dorinței de a deține un nivel de trai mai ridicat.  

Situarea Câmpiei Birda-Moravița la granița cu Serbia a mărit potențialul de a stabili o 

construcție socială în afara limitelor arealului analizat. Etnicii români, precum și ucrainenii 

sau sârbii au declarat în cea mai mare pondere că poziționarea geografică a reprezentat un 

element benefic pentru ei, românii având tendința de a participa la evenimente culturale, fapt 

care a favorizat relații cu sârbii sau românii din Serbia, în timp ce sârbii sau ucrainenii au 

găsit similitudini legate de limba sârbă pe care o consideră comună. Celelalte etnii au afirmat 

că apropierea de Serbia nu reprezintă neapărat o opțiune de întreținere a construcției sociale, 

motivele acestor afirmații regăsidu-se fie în vârsta înaintată a unor etnii (germanii) fie în lipsa 

unui real interes în cazul altora (maghiari, rromi).  

  Caracterul de baștină al etnicilor din zona analizată reprezintă un alt element care 

poate favoriza o construcție socială solidă sau dimpotrivă poate genera conflicte și o 

construcție socială instabilă. La întrebarea ‚‚ În copilărie ați locuit în aceiași regiune/localitate 

ca și în prezent?’’ucrainenii au răspuns în totalitate că nu, în timp ce românii dat în cea mai 

mare parte același răspuns. În cazul celor două etnii construcția socială s-a stabilit treptat fiind 

în peste 90% din cazuri una benefică.  

 Motivele care au generat un element de baștină slab și prin urmare o construcție 

socială oarecum instabilă sunt date de: studiile, căutarea unui loc de muncă, existența rudelor 

într-o anumită localitate (în special în cazul etniei rrome).  

 Având în vedere caracterul preponderent rural al arealului studiat, relațiile care se 

stabilesc între vecini prezintă o mare greutate în vederea existenței unei construcții sociale 

favorabile cu atât mai mult cu cât, în prezent, numărul tot mai mic al etnicilor minoritari, 

împiedică existența unor străzi care să le aparțină în exclusivitate. Cele mai mari diferențe s-

au înregistrat în cazul etniei române și bulgare care au afirmat că numărul vecinilor de altă 

etnie a fost destul de mic, în cazul etniei române fenomenul datorându-se statului de etnie 

majoritară pe când în cazul bulgarilor fiind vorba despre concentrarea acestora aproape 

exclusivă în localitatea Breștea.  

  Aplicarea stereotipurilor a fost considerată în literatura de specialitate drept un real 

impediment în vederea manifestării unei construcții sociale solide, fapt acceptat în cea mai 

mare măsură de etniile maghiară și rromă, aceștia menționând faptul că stereotipurile 

reprezintă o jignire adusă etniei.  

 Evitarea anumitor grupuri etnice de către grupul etnic majoritar sau de către celelelalte 

grupuri etnice conlocuitoare. Cu toate că în arealul analizat nu există o evitare directă a etniei 



rrome, celelalte grupuri etnice manifestă, totuși, o oarecare reticență, aceasta datorându-se 

însă tot rromilor care nu doresc să respecte legile societății în care trăiesc.  

Capitolul 7 cuprinde Analiza construcției sociale a etniilor prin metoda interviului 

nestructurat, fiind cel mai amplu capitol în cadrul căruia fenomenele din teritoriu se bazează 

pe informațiile primite de la liderii locali, acestea relaționându-se cu elementele teoretice.  

 Primul subcapitol pune în valoare rolul comunității etnice în construcția socială a 

etniilor, rezultatele fiind similare cu cele înregistrate prin metoda chi square. Există aici o 

diferență clară între etniile compacte în trecut (germani, maghiari, bulgari, sârbi) dar care, 

datorită fenomenului de îmbătrânire, declară că o comunitate etnică intactă nu există și 

grupruile etnice care au devenit compacte pe baza dorinței de a aparține la propriul grup 

(ucrainenii și romii). Inegalități între concepțiile etniilor studiate se regăsesc și la nivelul 

întinderii arealului pe care îl ocupă, existând astfel, etnii dispersate mai puțin unite (sârbii) 

precum și etniile compacte care se regăsesc pe suprafețe mici (ucrainenii, bulgarii).  

 Un rol deosebit de important în primul rând pentru menținerea specificului etnic îl 

reprezintă păstrarea tradițiilor și obiceiurilor, acestea deținând pentru fiecare grup etnic 

importanța unor mărci identitare consacrate. Trebuie să menționăm faptul că fiecare etnie 

manifestă interesul de a-și păstra tradițiile însă în cazul unora acestea se maifestă într-un mod 

mult mai pregnant. În cazul etniei majoritare limba vorbită (și chiar dialectele anumitor zone) 

precum și obiceiurile de sărbători (colindele, tăierea porcului, ouăle roși la Paști), menținerea 

dansurilor populare la Ruga satelor sau la alte evenimente similare reprezintă simbolurile 

care, încă, pun în valoare etnia.  

 Printre simbolurile păstrate de bulgari se manifestă : Lăzărelul, Fărșangul, Burborenj, 

Cucenete, Novena, toate acestea în combinație cu portul popular, limba și dansurile specifice 

etniei reprezentând specificul etnic bulgar.  

 Ucrainienii din Soca își mențin simbolurile specifice zonei de proveniență. În cadrul 

acestora cele mai importante sunt date de: limba ucraineană, tradiții de Crăciun (existența 

celor 12 feluri de mâncare, Viflaemul), ruga, obiceiuri specifice Paștelui.  

 Pentru etnia sârbă cel mai important obicei care încă se păstrează chiar și în 

comunitățile mai mici este tăierea colacului urmată de limba care se vorbește mai ales în 

rândul bătrânilor, Badniacul (ținut cu ocazia Crăciunului ) sau Sâmbăta lui Lazăr.  

 În cazul etniei maghiare, limba se vorbește cel mai des în cazul familiilor pur 

maghiare sau acolo unde sunt persoane în vârstă. Alte simboluri care se mențin vizează 

sărbătorile catolice:  Fărșangul, Adventul, stropirea fetelor cu apă sau parfum în a doua zi de 

Paști, anumite tradiții de Sânziene etc.   



 Etnia germană, numeric tot mai redusă, își mai păstrează în prezent limba proprie și 

amintirea zilelor în care se ținea Kirchweich-ul, acum numărul tot mai mic al reprezentanților 

fiind un impediment în menținerea acestui obicei.  

 În cazul etniei rrome marca identitară cea mai bine păstrată este limba, urmată de 

portul tradițional (doar în cazul câtorva persoane mai vârstice) și căsătoria la vârste fragede.   

 Participarea la numeroase festivaluri (activitate specifică tuturor etniilor), locale, 

regionale, județene sau naționale care pun în valoare dansurile și portul specifice fiecărei etnii 

reprezintă posibilități de păstrare a unor mărci identitate autentice.   

Societatea în care etniile din zona studiată își desfășoară activitatea zilnică este 

modelată adesea de tipul de relații pe care etniile le dețin atât cu membrii aceluiași grup etnic 

cât și cu indivizi făcând parte din grupuri etnice diferite. Exceptând cele câteva conflicte 

interetnice care au avut loc în trecut, relațiile stabilite între etnicii existenți în zona analizată 

sunt bune sau foarte bune, fapt care dovedește capacitatea de acceptare a fenomenului de 

multiculturalism.   

 Identitatea etnică multiplă reprezintă, poate cea mai potrivită formă de a dovedi 

existența unei contrucții sociale benefice. Un prim fenomen vizat în cadrul acestui subcapitol 

a fost  declararea etniei și religiei reale (în acest caz existând fenomenul de negare a etniei, 

unii rromi declarându-se români).   

 Multitudinea și diversitatea familiilor mixte (vizând în special combinațiile cu români, 

dar și combinații între etnicii minoritari, sârb-maghiar, maghiar-german, sârb-german etc) 

reprezintă o dovadă clară a înțelegerii care există între etnii dar și o consecință a estompării 

fenomenului de multiculturalism, în cea mai mare parte a familiilor mixte etnia minoritară 

fiind în pericol de a se pierde. Identitatea etnică mixtă este considerată pentru cei mai mulți 

dintre cei intervievați ca fiind un avantaj, având posibilitatea să știe două limbi și să țină 

câteva sărbători specifice celeilalte etnii.  

 Totodată în cadrul acestui fenomen este pusă în valoare diferența de gândire dintre 

generații, reprezentanții etnici vârstnici declarând că a se căsători cu cineva de o altă etnie sau 

religie nu reprezenta o opțiune pentru ei.  

Situarea zonei analizate la granița cu Serbia a permis manifestarea construcției sociale 

în afara teritoriului analizat, etnia română declarând în cea mai mare măsură că participă la 

activități culturale care favorizează relațiile interetnice și că utilizează în vorbire cuvinte 

împrumutate de la sârbi. Etniile ucraineană, bulgară și sârbă au afirmat că apropierea de 

Serbia a reprezentat o oportunitate pentru a-și desăvârși limba sârbă pe care o cunosc datorită 

coviețuirii cu sârbii din localitățile în care locuiesc.  



 Fenomenul amplu al migrației sezoniere s-a manifestat cel mai intens în cazul etniilor 

rromă și ucraineană. În cadrul cercetării întreprinse nu reprezintă doar o modalitate de a-și 

îmbunătății nivelul de trai ci și o posibilitate de a manifesta relații cu etnici din țările în care 

au emigrat.    

 Un fenomen deosebit de amplu îl reprezintă sosirea unor segmente de populație din 

alte regiuni ale țării în Câmpia Birda-Moravița. Trebuie să menționăm faptul că există o 

diferență între o construcție socială existentă între băștinași și o construcție socială realizată 

între băștinași și persoanele sosite din alte zone, acestea din urmă trebuind să stabilească 

legături cu teritoriul le care l-au ocupat și apoi cu băștinașii. Printre persoanele sosite în 

Câmpia Birda-Moravița putem aminti: moldovenii (sosiți în cea mai mare parte a zonei), 

maramureșenii, oltenii, bihorenii, transilvanenii, aceștia fiind sosiți în special în perioada 

comunistă în căutare de locuri de muncă la C.A.P-uri  și la I.A.S-uri.  

 Atunci când luăm în discuție noțiunea de element de baștină, trebuie să precizăm 

faptul că aceasta  se aplică și în cazul celorlate etnii, nu doar în cazul românilor. În acest sens, 

cea mai veche etnie de pe teritoriul analizat este etnia germană (colonizările fiind făcute în 

perioda habsburgică), urmată de bulgari, sârbi, maghiari  și o parte a rromilor ( o parte dintre 

ei sunt sosiți din localități apropiate), în acea perioadă construcția socială fiind bazată pe 

elementele în prezent minoritare, în detrimentul etniei române.   

      Afinitatea etnoculturală reprezintă o manifestare a dorinței de apartenență la un 

spațiu anume. În cazul persoanelor intervievate acel spațiu se identifică cu zona de 

proveniență, cei mai mulți dintre reprezentanții etnici declarând că încă se simt atrași de locul 

din care provin și că mai vizitează acea zonă (ucrainenii).  

    Atunci când vorbim despre construcția socială a etniilor trebuie să menționăm faptul 

că aceasta nu este întotdeauna stabilă și benefică, existând factori care împiedică buna 

funcționare a relațiilor interetnice. Unul dintre acești factori este reprezentat de aplicarea 

stereotipului (vezi și  Cardwell, 1996, Cavanagh , 1998,  Sibley, 1995, Healey, 2006, 

McLeond, 2008). Cea mai mare parte a etnicilor supuși interviului au declarat că nu se simt 

atinși de utilizarea stereotipurilor la adresa lor. Totuși etniile maghiară și rromă au afirmat, în 

cea mai mare măsură, că au fost supuse unor astfel de tratamente și că au considerat o jignire 

gravă adusă etniei.   

 Evitarea anumitor grupuri etnice reprezintă de fapt prima consecința a aplicării  

stereotipurilor. În zona analizată etnia rromă a reprezentat singurul grup etnic care a suferit o 

ușoară evitare din partea celorlalți, evitare datorată comportamentelor antisociale și a 

refuzului acestora de a se integra în societate. În cazul etniei rrome am adus în discuție ceea 



ce literatura de specialitate numește diferență (‚‚otherness’’-Little, 1999; Kilgman,2001), 

aceasta manifestându-se fie prin sărăcie, fie prin opulență.  

    Atunci când evitarea capătă un caracter pregnant vorbim despre segregare (vezi și 

Kaplan, Holloway, 2001, Boal, 1978; Kaplan, 1992, 1998; Kaplan, Holloway, 1998; ) un 

fenomen de izolare a grupurilor etnice care duce la dispariția construcției sociale a etniilor. În 

arealul analizat putem vorbi despre așa numita ‚‚segregare pozitivă’’(Peach,1996), adică 

dorința grupurilor etnice (în special rromi și în mai mică măsură, bulgarii, sârbii și maghiarii) 

de a-și păstra specificul prin faptul că se situează unii aproape de alții. Sigur că în aceste 

cazuri nu putem vorbi despre o izolare ci de interesul de a aparține la propriul grup.   

 Capitolul 8 prezintă influența pe care mass-media o manifestă asupra construcției 

sociale a etniilor dar și modul în care specificul etnic se păstrează prin intermediul presei 

scrise. De fapt, capitolul 8 este dedicat în special menținerii simbolurilor etniilor analizate.  

    Trebuie să menționăm faptul că Q sorturile realizate de reprezentanții etnici supuși 

analizei sunt aproape în totalitate pozitive (itemii sunt situați în partea pozitivă a scării), acest 

fapt indicând importanța acordată frazelor cheie care presupun obiceiuri, tradiții, evenimente 

culturale care mențin specificul etnic. În cadrul simbolurilor bulgare și sârbe cea mai mare 

parte a itemilor a fost reprezentată de specificul tradițiilor și obiceiurilor de sărbători, ziarele 

specifice etniilor punând în valoare într-un mod mult mai accentuat spiritul sărbătorilor 

creștine. În cazul etniei române accentul s-a pus în special pe participări la festivaluri și 

evenimente cultural-artistice iar în cazul etniei ucrainene citatele cheie extrase au făcut 

referire atât la biserică ca simbol al menținerii lor ca etnie compactă cât și la festivalurile la 

care a participat ansamblul Moloda Nadia sau la gastronomia specific ucraineană folosită la 

sărbători.  

 Prin intermediul mass-media se scoate în evidență atât colaborări interetnice dar 

totodată se pun în valoare colaborările existente între zona studiată și țările vecine (proiecte 

culturale între Deta și Bordany, între Deta și Vârșeț, relații între românii din Ghilad și cei din 

Serbia etc).  

 O caracteristică unică a analizei mass-media este dată de capacitatea acesteia de a mediatiza 

informațiile. Din acest punct de vedere trebuie să amintim conflictul care a existat între 

românii și rromii din Deta în anul 2011. În opinia etniei rrome conflictul a fost unul datorat 

românilor și care îi punea în inferioritate dat fiind faptul că organele de poliție manifestau o 

preferință pentru etnia română. Pe de altă parte, românii consideră că evenimentul a fost mult 

prea mediatizat, conflictul nefiind atât de puternic pe cât a fost lăsat să pară.   



În cadrul capitolului 9 se prezintă modul în care s-a validat fiecare ipoteză menționată 

la începutul cercetării. Prima ipoteză s-a validat având ca bază atât metoda interviului cât și 

discuțiile cu anumiți reprezentanți etnici și locali, interferența benefică dintre conceptele de 

loc și spațiu reprezentând un fundament solid în dezvoltarea unei construcții sociale 

favorabile fiecărui grup etnic.  

 În cadrul celei de-a două ipoteză trebuie să menționăm importanța simbolurilor etnice 

(tradiții, obiceiuri, festivaluri, rolul bisericii) drept un principiu fundamental în vederea 

menținerii unei identități etnice nealterate, acest element reprezentând de fapt, baza de 

manifestare a unor relații interetnice cât mai variate. Totodată arealul ocupat de un anumit 

grup etnic este invers proporțional cu capacitatea de manifestare a specificului propriu (cele 

mai mici comunități etnice fiind cele mai unite în detrimentul unor mari și mai puțin unite).  

Validarea celei de-a treia ipoteză a acceptat teoria conform căreia multiculturalismul 

tinde să dispară lăsând loc unui proces de asimilare al etniilor minoritare de către etnia 

majoritară, acest lucru fiind posibil prin existența unui număr considerabil al familiilor mixte, 

cea mai mare parte dintre acestea fiind în combinație cu români.  

 Fenomenul migrației interne nu s-a manifestat în mod egal pentru toate etniile din 

Câmpia Birda-Moravița, existând etnii foarte ‚‚vechi’’în zona analizată și existând etnii care 

au sosit mai recent. În egală măsură, fenomenul intens al migrației spre orașe sau chiar spre 

alte țării este considerat un factor perturbator în vederea manifestării unei construcții sociale 

adecvate, satele mărginașe fiind aproape depopulate. Tot în cadrul validării celei de-a patra 

ipoteză trebuie să menționăm faptul că apropierea de granița cu Serbia a adus etniilor din 

Câmpia Birda-Moravița avantaje sociale, culturale, economice și lingvistice.  

 Validarea celei de-a cincea ipoteză pune în valoare caracterul de negativitate al unor 

noțiuni precum: stereotipia, evitarea anumitor grupuri etnice sau segregarea, acestea fiind 

considerate adevărate piedici în vederea manifestării construcției sociale a etniilor. Între cele 

trei elemente există o relație de interdependență, aplicarea frecvență a stereotipurilor generând 

evitarea grupurilor etnice în timp ce evitarea duce la segregare, aceasta reprezentând 

imposibilitatea existenței relațiilor interetnice.  

 Concluziile prezentate la sfârșitul lucrării nu reprezintă decât o modalitate de a întări 

convingerea validării ipotezelor. Cu toate că vorbim despre un areal care se confruntă cu un 

proces de asimilare din ce în ce mai pregnant, Câmpia Birda-Moravița reprezintă o zonă de 

real interes în ceea ce privește evoluția și manifestarea specificității etnice și a relațiilor dintre 

etniile conlocuitoare.  



 Capitolele utilizate ca suport în cadrul cercetării au pus în valoare posibilitățile 

manifestării unei identități etnice specifice precum și a unor relații benefice construcției 

sociale.  

 Tragicul fenomen al deportărilor în Bărăgan a reprezentat și o latură pozitivă din 

punctul de vedere al construcției sociale a etniilor, acea zonă aridă devenind un spațiu 

multietnic populat cu diferite etnii care au manifestat pe durata șederii lor acolo relații 

interetnice favorabile și au creat o societate proprie nevoilor fiecărui grup etnic.  

    Ca o concluzie generală este necesar să menționăm obținerea rezultatelor similare atât 

pentru metodele cantitative cât și pentru cele calitative, fapt care dovedește o bună 

interrelaționare a celor două. Există o relație de interdependență între noțiunea de 

multiculturalitate și cea de asimilare etnică, lipsa unei comunități etnice intacte ar trebui să 

genereze un fenomen amplu de multiculturalitate dar cu toate acestea numărul considerabil al 

familiilor etnic-mixte generează asimilarea și înlocuirea unei structuri etnice eterogene cu una 

care se caracterizează printr-o mare omogenitate.   

 Limba vorbită de fiecare grup etnic reprezintă cea mai  importantă și mai utilizată marcă 

identitară și cu toate acestea există riscul ca în viitor să fie utilizată din ce în ce mai puțin de 

către reprezentanții tinerelor generații.   

 Zona de graniță precum și fenomenul intens al migrațiilor în străinătate au reprezentat 

modalități de a elabora o construcție socială diferită și care să depășească limitele arealului 

analizat, relațiile interetnice stabilindu-se în țări precum: Serbia, Franța, Spania, Germania, 

Marea Britanie, etc.  

    Relații interetnice bazate, în cea mai mare parte, pe înțelegere și cooperare se 

dezvoltă, în fiecare dintre localitățile analizate, între băștinași și cei sosiți din alte zone ale 

țării, indiferent de apartenența la un grup etnic anume. Ponderea mare a persoanelor sosite în 

zonă dovedește un caracter băștinaș din ce în ce mai slab în detrimentul unui melanj regional 

din ce în ce mai pronunțat.  

     În egală măsură arealul studiat se remarcă și printr-o construcție socială a etniilor 

deficitară, în mod special în ceea ce privește etnia rromă, fenomen datorat atât diferențelor de 

opinie și de concepție existentă între etnia rromă și celelalte grupuri etnice cât și dorinței 

rromilor de a trăi într-o societate proprie.  

    Un fapt benefic pentru etniile din Câmpia Birda-Moravița este dat de existența 

ziarelor în limbile sârbă, bulgară, maghiară etc, acestea având rolul de a pune în valoare, într-

un mod inedit, evenimente socio-culturale importante din existența fiecărui grup etnic.   
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