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I. P. S. S. Gherontie: Infăptuiri şi nevoi bisericeşti în Dobrogea nouă.
Ioan /'\icu : Cetăţi, muzee şi colecţii de antichităţi dip Sudul Dobrogei.
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O. l'\ărcuiescu : Transmarisca -Turtucaia.

Pagini lit�rare :
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AGRICULTURA ÎN DOBROGEA NOUĂ
de C. FILIPESCU
Director g=ral tehnic al Statist. Publ�
ş_i Presei din M=rul de Agricultură,

INTRODUCERE
Agricultura în Cadrilater se qiracteriţează, ca urmare a unei
clime mai constante şi mai dulci, printr'o întinsă varia(ie ·de plante,
dela cele mai vechi, până la cele mai de curând întroduse în cultura
noastră. Această gamă ':'egetală, care ar putea să facă din Dobrogea
sudică o provincie privilegiată, prin cultiva:-ea unor plante care s'ar
adapta la clima şi pământul ei, constitue pentru iara noastră o rezervă·
de bogă(ii nebănuite. Cercetând tabela ac�stor plante - care ar putea
să fie complectată şi cu altele, care reuşesc în această pr.ovincie, dar
care nu se cultivă până în prezent, din pricina lipsei noastre de orien-=
tare, - cum ar fi de pildă ricinul, - pentru al cărui ulei ţara este
tributara străinătăţii cu mai multe zeci de milioane, - şi atâtea alte plante
medicinale, - constatăm că numărul celor care sunt încetăţenite în (arina,
noastră, frece de 50 de .specii şi varietă(i.
Dintre acestea, plantde industriale ocupă o. suprafaţă, destul de
însemnată, - deşi suntem încă departe de ceeace ar trebui să fie.
In special suprafata ocupată de în, cânepă, rapiţă, mac, floarea soa;'
relui, sfeclr1 de zahăr, tutun, muştar şi, acum în urmă, de bumbac şi
soia, sunt într' o creştere constantă.
In special cultura bumbacului, a cărui materie primă ne lipseşte până
la concurenta sumei de circa patru miliarde lei, în schimbul căreia
importăm fire şi ţesături, ar putea căpăta o extensiune cât mai largă,
pentru ca, împreună cu suprafeţele cultivate în alte jud<'.ţe dunărene,
să acopere această nevoie de import.
Tot astfel în ce priveşte plantele medicinale, a căror reuşită
nicăieri nu poate să fie mai garantată ca în această regiune. Sporirea
1
suprafeţelor de plantat pomi şi vită ar da cu totul altă înfăţişare re-"'
1

Analele Dobrogei XIX, voi. III.
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2:giunii, care· ar putea excela prin reuşita celor mai nobile şi diverse
varietăti.
Chiar pomii din regiunile tropicale, ca : migdalul, curmalµ], smo-=
-chinul şi portocalul, ar putea fi încercaţi în unghiul de sub Capul
Caliacra, cu sorti de reuşit5.
Cultura orezului cu sigurantă că îşi va găsi o pair.ie bine voi-=
toare în terenurile şi apele calde, care se vor amenaja pentru· o astfel
de cultură, scăpându.-ne de tributul străinătătii.
Consolidarea proprietăţii dobrogene va fi o chezăşie de inves-=
fifii nelimitată şi va contribui la rop1âpizarea ei, nu numai ca aspect,
.dar şi'ca fond. Atâtia, mari proprietari au băgat capitaluri însernnate
.şi au făcut investitii financiare, pentru a da un aspect agrar pustiei
.dobrogene, lipsită de înzestrări agricole, de inventar şi de oameni cu
vederi mai largi. In această categorie intră exploataţiile D-=lor Ion Siăn-=
culeanu,. Mareşalul Flondor, G. Fianu, Moşfeniforii Fodor, Stelian
C�nsfanfinescu, Gh. Celea, etc., etc. Prin puterea de adaptare a colo-=
niştilor. şi, în· special, a cdor din Macedonia, iubitori de bune gos-=
podării şi de o viată mai civilizată, cari au adus cu dânşii un spirit
întreprinzător şi o energie creatoare, prin primenirea şi îmbunătăţirea
<'!dministrafiei, prin punerea la punct a repartizării proprietăţii rurale,
prin lucrările de folos obştesc şi prin atâtea măsuri de ordin general,
menite să aducă o transformare .în viata acestei provincii, lucrurile s'au
schimbat muli şi în pinc.
Din punct de vedere agricol, în urma străduintelor ce s'au pus
şi a sprijinului acordat, s' au realizat progrese simţitoare. Initiativa de
sfat s'a alăturat celei particulare; care a dus la îmbunătăţirea semin-=
telor, animalelor, lucrărilor de câmp, etc.
Islazurile comunale au îmbrăcat un ·aspect mai civilizat. - o parte
din ele fiind destinate însământării.
Pe cale ştiinţifică, s'a făcut un pas înain,e prin înfiintarea de
biblioteci, laboratoare, staţiuni de analize, etc. S'au înfiinţat pepiniere,
silozuri, platforme, s' au dat gratuit sau semigratuit stupi, ouă, sămânţă
de viermi ci� mătase (industria mătăsei ar putea să ia un avânt foarte
mare în această provincie). Intr'un cuvânt, nu există problemă agrară
sau agricolă · care să nu fi primit -un început de soluţionare, în con-=
fermitate cu regulele şi cu legile noastre tehnice.
Fată cu lipsa de mijloace materiale, în care ne sbatem în acest
tjmp, când t�tul se masează pentru scopuri vitale superioare, condu-=
cătorii tehnici şi polit_ici, - în _deosebi după întronarea acestui sistem
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. -3fotalitar, şi sub obl.1duirea une.i Constituţii noi --, au săvârşit adevă:
rate schimbări, care au deschis Cadrilaterului perspective înbucurătoare.
Nu putem decăt să aducem laude vrednicului şi neobositului
Profesor C. Brăfescu care, cu o pe�severenţă exemplară, a reuşit,
-prin studii temeinice, făcute de specialişti, să întoc.mească adevărate
monografii asupra Dobrogei româneşti, din care să apară luminos evo=
fuţia, progresul şi bunăstarea conlocuitorilor acestei provincii, înlăuntrul
căreia elementul românesc: nu numai că predomină ca număr, ca
superioritate culturală şi ca bună înjghebare gospodărească, dar impune
întregii provincii caracterul ei pur românesc, omog�nizând:o cu întreaga
ţară românească.

I.
AGRICULTURA IN DOBROGEA NOUĂ
.a) Repartizarea suprafeţelor arabile
Dobrogea Nouă este o regiune tipică de proprietati mică, repar=
fizarea suprafeţelor arabile după felul proprietă/ii având înfăţişarea
următoare:
Marea
Totalul
proprietate
supra fetii peste 100
arabile
Ha

JUEŢUL

I

Duroslor

O/o din Io:
talul
arabil

Proprie:
lalea sub
Ha 100

O/o din to:
talul
arabil

.

206.943

8.154

3,95

198.789

96,05

304.310

33.816

1 I, 12

· 270.494

88,88

Total.

511.253

4t.970

�.21

469.283

91,79

Caliacra •

b) Exploatare extensivă
Totuşi, atât în Du.rostor cât ş1 111 Caliacra se practică, din pri=- '
multiple, o agricultură extensivă. Inventarul agricol insuficient,
braţele de muncă scumpe şi prea puţine faţă _de întinderea arabilă,
fadorii naturali şi economici, cari ţin la un nivel scobarii preturile de
,cumpărare sau de arendare ale pământului, toate conlucrează spre a
fodemna pe cultivator să cultive suprafeţe cât mai întinse, cu inven.c
tarul şi forţele sale lucrătoare reduse, pentru a obţine un maximum
..de producţie raportat la unitatea de inventar, nu la aceea de suprafa(ă.

•Cllll
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-4Exploatarea se face - în general - în regie, iar la marea pro,,·
pri fat - parţial - şi in dijmă. Muncile sunt executate cu vitele,
iar pe alocuri, mai ales la marea proprietate se folosesc şi tractoare.
Despre asolamente fixe şi bine conturate nu se poate vorbi. ln
linii mari se observă predominanta rotafiilor de 3 ani cu cereale d·e
toamnă, prăşitoare şi păioas� de primăvară, leguminoase sau oleaginoase.Datorită necesităfilor economice şi unei mai sigure reuşit�, cerea =
lele de toamnă - în Durostor, secara, iar în Caliacra, grâul, - ocupă
primul loc, ca întindere. Urmează orzul de toamnă şi cer�alele de
primă ară. Ca îngrijire, toate lasă de dorit.
c) Viticultura şi pomologia

In Durostor viticultura este- bine desvoltată - cu plantafiuni de·
bună calitate, printre care notăm vestita varietate AfuvAli. Pomicul=
tura, apicultura şi sericicultura sunt, în schimb, slab reprezentate. In
Caliacra viticulfura şi pomicultura nu se găsesc decât într'un stadiu
embrionar, deşi clima este favorabilă acestor plantaţii ; apicultura este
aproape inexistentă, iar sericicullura se va desvolta - poate - în
iii r, deoarece Camera de agricultură a luat, - în '-'.'ederea acestui
scop, - măsuri c'a să se planteze duzi.
d) Date statistice
Suprafeţele repartizate după culturi şi productiile respective
la Ha. sunt următoarele :

FELUL CULTURII
Ovăz
Grâu de foamoă •
Grâu de primăvară •
Porumb • • . .
Mei .
Orz de foamoă
Orz de primăvară
Hrişcă
Secară de toamnă
Secară de primăvară
Măluri •

.

Total cereale

.
.
.

.
.

I

I

DUROSTOR
Producfia la
lntioderea
Ha în chin!.
Ha
(med. cincia.)

3541
18342
22

62708
5922
7325
8273
4
56919

-

43

163,099

I

7,5
9,3
10,1

I

CA.LIACRA
lnlinderea

I

6,4

8,9
5

10
12,8

www.minac.ro

20864
76025
3907
74214
1150
1377
49271

-

16056

IO

68

242,942

I

Productia la
Ha

7,0
10,2
8,7
6,0
7,2
9,7
22,2

--5FELUL CULTURII
Lucernă
Trifoi . . .
Dughie ....• .
Alte fânete cullivale
Rădăcini de nuiret
Total cult. furagere
Bob
•.
Fasole
.
.
Fasole prin porumb
Linie
Mazăre.
Năut.
Ceapă
Cartofi
Cartofi prin porumb •
Varză
Pepeni verzi şi galbeni
. ·,
Dovleci
Dovleci prin porumb
Alte legume •
Total plante alim ..
Cânepă

DUROS TOR
Productia Ia
Intinderea
Ha în chin!.
Ha
(med. cincin.)
30
531 Fân
Sământă 0,2
12 Fân
15,5
4983
19,6
2509
15,7
90
50,1
8125
7
3,2
7,1
23976
(18b)
4,5
401
5,1
140
10,3
276
6,6
186
82,5
358
102,1
(90)
11,9
132
157,2
72,9
3031
71,7
329
(13349)
32,5
180
44,0
29015 Sământă
3,6
95 Fuior
4,\1
Sământă 5,9
35 Fuior
4,0
506
7,5

-·

.

.
In
Rapilă
Mac.·.
Floarea soarelui
Sfeclă de zahăr
Tutun
Mqtar.
Bumbac
Soia •
Alte plante .; .. • .
Total plante industr ..

..

Ogoare sterpe. ...:_:__:_

Total arabil

Fânete naturale
Păşune •.....•

Total Fânete şi Păşuni

Livezi de pruni
Alti arbori fructif�
Total cult. arboresc ..

Vii pe rod

Indigene nealtoite
Indigene altoite .
Produc:ători direcfi

Total.

-

'

8,1
123,6
5,4
6,l
5,8
6,3
3,6

228
15873
16101

22,0

29
569
3765

259
1064
1252
2575

lntinderea

-

340
295
l:!19
119
513
1101
173
4396

2308
206.943

CALIACRA

-

25,5

-

HI. 16,2

18,5
15,4
16,8
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I

Productia la·
Ha

25,5
257 Fân
Sămânfă 0,6
2 Fân
42
·2373
11,7
8555
12,2·
63
34,7
11250
15
2,0
7336
5,9
(282)
2,1
159
4,0
74
7,�
1903
8,0
106
47,2
240
69,2
(41)
9,3
105
193,2
1390
81,9
73
66,7
(728)
23,5
522
20,9
11923
Sămânfă 6,2
27 Fuior
1,3
55 Sământă 5,6
Fuior
2,5
9567
5,4
94
3,6
2262
6,2
189
123,8
525
3,9
664
5,0
5
1,4
2586
5,6
3.6
15968

-

22227
304.310
465
9210
%75

19,5

188
128
933
1249

HI. 13,5

208
12
1849

9,6

-

14,7
_12,3
12,7

-6DURO ST O R
Productia la
lntinderea
Ha în chin!.
Ha
(med. cincin.)

FELUL CULTURU

Vii care nu rodesc
Indigene nealtoite .
l11digene altoite .
Producători directi . •
Total-.--

49
396
147
592

Total plantaţie �

3167

.

t= ăduri
Locuri neproductive
Totalul suprafeţelor

.

---

I

CALIACRA
roductia la
Inf1n derea _ P H
a
74
98
208
380
1629

--

-

34866
99300
450.000

72057
23734
, 322.600

Raportul suprafeţei arabile la suprafaţa judeţului este de 64, 15°/o
pentru Durostor şi de 67,62 0/o pent;u Caliacra. Se înţelege dela sine
că toate cifrele - absolute şi procentuale - indicate' de noi, nu au
decât o valoare de orientare, ele variind de la an la an, între limite
mai mult sau mai puţin largi'.
e) Animalele
In ceeace priveşt� stocul de animale aflător în Dobrogea Nouă,
recensământul cel !11ai recent oferă următoarele rezultale :

li

VITE DE MUNCĂ
Cabaline.
Bovine
Asini .
Catâri.

.

.
Total.

li

DUROSTOR CALIACRA

SO.OOO

110.000

18.000
12.000
2.000
116
32.116

3.000
2.000
250.000
40.000
800.000

18.000
18.000
259.000
15,000
350.000

--

30.000

li

;

TOTAL
98,000
42.000
2.000
116
142.116

Animale de prăsilă
Cabaline .
Bovine
Ovine.
Porcine
Păsări •

.

21.000
20.000
509.000
55.000
1,150.000

Din examinarea acestor cifre rezultă că sunt disponibile, ca
forţe trăgătoare, de fiecare heciar arabil, cam 0,53 capete de vită în
jud. :Duroslor şi O, 1 în judeful Caliacra. Sau, cu alte cuvinte, sunt
câte 5 vite de muncă pe 10 ha în Durosfor, iar în Caliacra numai 1 •.
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-7Această situafiune, satisfăcătoare pentru Durostor, este dezas„
ruoasă pentru Caliacra, unde lipsa de vite trăgătoare nu poa'fe fi ex=
plicată prin raportul între proprietatea mică şi cea mare - presupusă
că face agricultură motorizată - şi nici compensată prin faptul că se
asă ca ogor sterp o bună suprafafă. In�onvenientele acestui deficit
nu se limitează numai la imposibilitatea executării convenabile a mun-=
cilor, ci au efecte asupra agriculturii din judef - în totalitatea ei prin aceea că interzic, chiar finându-=se se-all)ă de animalele de rentă,
orice gunoire şi conduc la consecintele cunoscute ce decurg din aceasta.
Organele agricole de resort s' au sezizat de această îngrijorătoare
situafie şi depun eforturi ca să o remedieze, cu toate greutăfile pe
care le întâmpină mai ales din cauza lipsei de grajduri pentru re-=
producători.
Din cercetarea datelor concentrate în tabloul ce urmează, qe
putem edifica asupra posibilitătilor de creştere a vitelor - fie ele de
rentă sau de muncă, după caz - :

Judeţul

Suprafata terenuri:
lordestinate pe·ntru
creşterea vitelor

Culturi Fa�cfe
ŞI
furajere
păşuni
Ha
I-Ia

Total

Specificarea animalelor
Bovine

Caba,
line
Porcine
asini
catâri

-- --

Ovine

Total
vite
mari

Total
Rezu!fate
vitemici
transf.în
vil.mari Total Sup,
7 mici: capete rafala
1 mare vite de cap
mari de vită
Ha

Durostor 8125 16101 24.226 32000 83000 40000 250000 115000 41430119.430 0,15
1

Caliacra 11250 9675 20.925 30000 38116 15000 259000 68116 39143107.ml 0,19

In calcularea mediilor, s'au socotit 7 vite mici drept o vită mare,
punând la socoteală şi porcii, cari de obiceiu nu sunt scoşi la păşunat.
Suprafafa care revine de cap de vită mare flind de 15 - respecti� 19 - .
arii, în care intră şi hrana de iarnă, nu este suficientă._ Este, aşadar,
imperios necesar ca eforiile de păşuni, care au în administratia lor
islazurile, să se preocupe de îmbunătăjirea şi de o cât mai rafională. ,
exploatare a l_or .
f) Nutrirea vitelor
, Aceasta se poafe realiza cu atât mai uşor, cu cât legiuirile 'lC=
tuale îngăduie şi posibilităţi de l;)Ună administrare şi resurse bugetare
suficiente.
Prin scoaterea păşunii.or din bugetul comunelor, unde figurau
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ca un simplu capitol, ale cărui · fonduri erau virate în alte scopuri, şi administrarea lor aparte, -:- prin eforie, - s'au făcut şi se vor face
progrese simtitoare sub raportul tehnic, mai ales dacă s'ar putea găsi
o soluţie, pentruca bugetele eforiilor comunale să fie degrevate de
sarcinile fiscale care le apasă.
Opera de îndeplinit în direcţia unei mulţumitoare utilizări a isla-=
zurilor ar trebui să se bizuie pe• un program alcătuit, în linii mari,
din următoarei� puncte :
a). Intensificarea producţiei vegetale a islazurilor prin cultivarea
'
cu plante de nu/ref, în special lucernă şi sparcetă.
In acest caz, producţia vegetală la hectar, pentru suprafaţa cul-=
fivată, s' ar spori de cel puţin cinci ori fafă de producţia actuală.
Dacă se socoteşte că, în mod normal, în starea de azi a islazurilor,
fie.care hecta� de păşune nu poaf? satisface decât trebuinţele a 'două
vite mari, se vede că în Dobrogea-=-Nouă, astăzi, nu încap la păşunat
nici vitele existente, al căror număr, după cum am arătat, este şi
aşa insuficient. Prin însămân(area, măc:.ir parţială, a islazurilor, cu
plante de furaj, numărul vitelor ar putea fi adus· la nivelul trebuitor,
iar nevoile de hrană ale tuturora ar fi larg împlinite.
b) Introducerza nutretului de iarnă pe scară întinsă şi buna lui
conservare ar îndrepta calitativ multe insuficiente cantitative.
c) Asigurarea vitelor şi în speciaC a reproducătorilor masculi va
fi un stimulent puternic pentru crescători.
d) Plantarea islazurilor, construcţiile şi consolidările pastorale
vor ridica mult valoarea lor şi vor face utilizabile '!mlte terenuri- im:
productive astăzi.
g) Institutii agricole şi înfăptuiri
",·

'

'•

.·,

;

ln 1ude/ul Caliacra. Camera de agricultură intervine cu multă
stăruinţă pentru promovarea unei agriculturi raţionale. In acest scop
. .'
a înfiinţat un câmp de experienţă în suprafaţă de 50 ha. A distribuit
cu preţuri r�duse grâu de. sămânţă (american) A. 15, măzăriche de
toamnă, fungicide, insecticide, ouă, păsări de rasă, seruri şi v?ccinuri,
iar la centrele agricole anumite maşini agricole: selectoare, trioare,
pluguri, prăşitoare şi -semănători. Deasemen1, a organizat 8 staţiuni
de montă pentru r.eprcducători, înfii;,ţâlld grajduri comunale şi fânete
artificiale. Acţiunea este în plină desfăşurare.
Prin grija Serviciului agricol există 5 centre agricole conduse
._.> ·
de
câte
un şef de regiune: la Vultureşti, Cavarna, Armutli, I. G.
'•.
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zola.toare etc. Maşinile enumerate au fost
l�niştilor din apropiere.
Pe lângă Camera de Agricultură, funcfio,nează şi un laborator
de panificaţie.
Statul posedă în judef Ferma model Bazargic, în suprafaţă tje
350 ha, al cărei obiectiv este o exploatare agricolă raţională, precum
şi creşterea oilor Karnabaf şi a porcilor Mangalifa.
In jude/ul Durosfor. Serviciul agricol judeţean şi Camera de
Agricultură desfăşoară deasemenea o intensă activitate.
Prin grija lor s' au înfiinţat pepiniere de salcâmi pentru produ-=
cerea puefilor necesari perdelelor de protecţie, ce se vor opune acţiunii
dăunătoare a vânturilor ; s' au însămânfat importante suprafeţe cu
plante furajere anuale şi vivace;· s'au creeat, în· numeroase comune,
răsadniţe de legume; s'au organizat 5 centre agricole, 5 staţiuni de
montă, un punct agronomic, toate înzestrpte cu materialul demonstrativ
şi de exploatare trebuitor. S' au înfiinţat platforme de gu?1oi, gropi de
nufreţ murat; se aprovizionează şi se conduce un număr însemnat
de gospodării model. S'au distribuit pomi altoiti, vite' Afuz-=Ali, să-=
mânţă de lucernă, cereale selecţionate, sămânţă de bumbac, fungi-=
cide, insecticide, etc. Tot astfel, reproducători de rasă cabalină, ovine
şi păsări, stupi sistematici, sămânţă de viermi de mătase şi s'au pro-=
curat serurile şi vaccinurile necesare pentru combaterea epizotiilor.
Camera de agricultură posedă câmpuri de experientă şi un la-=
borator oenologic.
Se pun la dispoziţia locuitorilor numeroase maşini : plyguri, se-=
mănători, prăşitoare de porumb, tocătoare de furaj, trioare, vântu:
rători, batoze, selectoare şi filtre pentru vin .
Statul posedă în judef Ferma model Silisfra, cu o suprafaţă
de 302 ha care, dela înfiinţarea sa, selec(ionează şi înmulţeşte ce:
realele din regiune, creşte animale de rasă - armăsari Ardenezi,
tauri Simmenthal, porci York - şi activează pentru răspândirea albi-=
năritului în regiune.
Tot în jud. Durostor funcţionează şi depozitul Afuz.,A/i pentru
€Xportul struguril�r.
h) Felul plantelor cultivate

In- ce priveşte varietăţile de plante cultivate, acestea se găsesc
veşnic într' o schimbare sem11ificativă. Toţii plugarii caută, cu râvnă,

www.minac.ro

;_ 10 -

;;ă=şi procure cele mai bune somn, care să răspundă la_ cele mai
diverse cerinţe : la rezistentă contra boalelor criptogamice, la cădere,
la secetă, la geruri_etc. şi, pe deasupra tuturor, să ;>oată da o cât
mai abundentă recoltă. Tendinţele sunt lăudabile, dar ele nu pot fi
atinse de pe o zi p'e alta şi cu mijloacele reduse ale fiecărui agri=
cultor în parte. Aceste cerinţe fac parte din zestrea generală a sco..
purilor pe care le urmăreşte ţara, prin institutiile ei experim·entale.
Ele mai stau in legătură şi cu succesiunea plantelor pe acelaş teren
şi cu tehnica lucrării pământului şi cu condiţiunile atmosferice, care
numai în parte pot fi modificate. Tendinţa către un asolament este
notorie. Ea se poate însă greu îndeplini din pricina numărului mic
de plante diverse : industriale, alimentare, leguminoase, etc. - în
comparaţie cu întinderea cerealelor. Grâul, de pildă, ocupă 1/2 din
terenul a!·abil, atât pentru că este economiceşte mai susţinut, cât şi
pentru că cultura lui e mai sigură. Drept varietăţi ,se cultivă o serie
din cele vechi, iar de curând s'a introdus „ Americanul 15", care
dă rezultate foarte bune. Cum Cadrilaterul era considerat ca grâ:
narul Bulgariei, noi am continuat a da atenţia cuvenită acestei culturi.
Porumbul, şi=a crescut şi el suprafaţa, an de an, fără a se
înregisfra progrese culturale, - medii din ce în ce maî mari, întru cât sistemele de cultură şi varietăţile cultivate n'au fost schim=
bate. Abia de curând a început a se introduce sistemul american, după modelul agricultorilor din Ialomiţa, de a se semăna această
plantă în rânduri largi, dela 0,80 la 1,20 m, şi de a se· ţine pă=
mântui într'o stare continuă de mobilitate, pentru a nu se pierde apa
înmagazinată.
Orzul şi Ovăsul nu contează prea rr.ult Î'n economia dobro,=
geană, ca rentabilitate, deşi orzul de primăvară se cultivă pe întinderi
însemnate.
Secara de toamnă, - o varietate locală, - se cultivă pe su..
prafete întinse, atât în jud. Durostor cât şi în Caliacra.
Suprafaţa cuiturilor furajere a crescut simţitor, cu toate că în·
această direcţie este foar-te mult de făcut.
Acelaş lucru se poate spune şj despre cultura plantelor alimen=
tare, dintre care mai însemnate sunt: fasolea, direct şi prin porumb,.
fără· a se remarca vre=o varietaie mai deosebită; apoiJ - cu renume
în toată tara, - sunt pepenii · verzi şi , galbeni, cari, prin fineţea•
gustului lor, au mare căutare pretutindeni.
Plantele, care vor avea un mare viitor pe pământurile şi Îtl
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-11climaful Dobrogei de Sud, suni cele industriale şi in special : bum.:
bacul, floarea soarelui, rapifa, fu/unul, soia, muştarul, plantele me.c
dicinale, etc., a căror cultură, astăzi, lasă de dorit, dar mâine va.
prinde femeinice rădăcini.
Necesitatea pe care tara o are în sporirea suprafeţelor cultivafe
cu alte plante, şi coeficientul de re.nfabilitate pe care ele îl dau in
mocl constant, ne impune să constatăm că, anii, în cari nu se dă
atenţia cuvenită acestor plante şi în special bumbacului, sunt ani
pierduţi pentru economia nafională.
Agricultorii dobrogeni trebue să înţeleagă _şi să:şi dirijP.ze munca·
lor către feluri practice şi productive. A persista în ve�hile sisteme
şi a-=şi limita acfivifatea lor' la acelaş număr restrâns de plante în.:
seamnă a se complace într'un pauperism condamnabil. Când anul
acesta s'a plăfif chilogramul ·de bumbac brut, . între 18-22 lei, iar
producţia a fost, pe fot traseul dunărean, între 800 --;- 1000 kgr. la
hect., câştigându,,-se astfel sume frumoase, ce se mai aşteaptă?
i) Munca şi rentabilitatea

In ceeace priveşte costul muncilor, faţă de diferite culturi, di11ancheta întreprinsă am constatat că, în medie, cu mici diferenţe re.:
gionale, - un hecfar de grâu, orz, ovăz, mei, etc. costă :
Ogoritul - arătura I
. • • . • . .
Aratul, semănatul şi grăpatul sau boronitul .
Plivitul • . . • •
. Seceratul şi clăitul •
Căratul la arie
Trieratul, - în natură, 100/o din recoltă.

. între 350-400 Lei
" 400-500 "
" 60-100 "
400-500 "
" 120-180

,,

Cheltuelile necesare exploatării u;1ui Hecf. de Porumb, sunt :
Ogorul • . . • , . • . .
Arat, semfoat şi grăpat .
Prăşitul - sapa· I Prăşitul - sapa II·:.__ muşuroitul
Răriţatul . . . • . .
Culesul şi căratul . .
Tăiatul şi legatul cocenilor .
Căratul la coşare • • . •

. dela
,,
,,
,,
,,
,,
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300-400
350- 500
200-400
200 - 400
_200-400
200-400
100-150
150-200

Lei,
,,
,,
,,
,,
,,
„
„

- 12 ,.....,
Cheltuieli'le necesare exploatării unui hectar de rapifă.
. dela 300-400 Lei
,, 200 - 500 ,,
500-800 „
150-300
160-160

'Ogorul - arătura I
Aratul, semănatul şi grăpatul
Seceratul şi legatul .
-Căratul la arie
·rreeratul . • . . .

Cheltuielile necesare prod-uc(i�i şi exploatării unui hectar de vie .
Desgropatul • .
Arăcitul • . .
Legatul, arăcit .
Două sape • •
Stropitul . • .
Culesul şi presatul strugurilor
Un ha. desăvâr_şit .
1

,

. la ha.

."
."
."
."
."

200 Lei

" 1200 "
,., 1200 "
" 1000
" 720 "
" 1800 "

..

. la ha . 6160 Lei

Cheltuielile necesare producţiei şi exploatării unui hectar de : ·
..soia, fasole şi floarea soarelui.

.,

Ogorul - arătura I Aratul, semănatul şi grăpatul
Prăşitul - sapa I - .
Prăşitul - sapa II - . .
Culesul şi căratul • • .
Treeratul . • . . • • • •
Un hectar desăvârşit·

300 - 350- 500
500- 550- 500
200- 400- 600
?00- 300- 300
200- 300- 300
160- 250- 200
• 1560-2100-2400

Lei
„
,,
,,
„
„
Lei

Idem pentru sfeclă şi grădinării.
Ogorul, - aratul I - pentru sfeclă .
Aratul, semănatul şi grăpatul .
Prăşitul - sapa I - .
Prăşitul - sapa II Culesul şi căratul

.
.
•
.

300
500
350
350

. rno

Lei
,,
,,
,,
Lei

Iată acum, în cifre sumare, care este producfia mijlocie la Ha.
un Kg. a diferitelor plante :
Producfia mijlocie la hectar, în Kg., în diferite regiuni :
Grâu
Secară
Orz • •

. 1500
1500
980
1200
. 960 lQ00-1200
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1800
900
800

13 Ovăz
Mei
Porumb
Rapită
Soia .
Fasole
Vii

700 700- 800
800'.
700
600
800
. 1200
1000 1200
900
800· 600
640
1000 1200
640
800
400
. 3000

Dacă acesţor medii le aplicăm seria de preturi care au dominat·
piata · internă şi interna(ională între 1937 -1938, vom găsi că, deşi,
mediile sunt relativ mici, totuşi ele dau un1 coeficient de rentabilitate
care, la unele plante, este destul de ridicat.
Inlăuntrul acestor cifre, agricultorii. destoinici, cari produc mult·
şi bun, pot mărturisi că plugăria este încă o sursă de avu(ie.

II.
EVOLUŢIA REGIMULUI DE PROPRIETATE RURALĂ_
IN DOBROGEA NOUĂ
a) Vechiul regim

Dobrogea Nouă care, până la 1878, făcea parte integrantă din
Imperiul Otoman, a fost atribuită, prin tratatul dela Berlin, din acel
an, Statului Bulgar nou constituit. I se aplicau - prin urmare, până
la acea dată - legiuirile şi procedura judiciară în vigoare în Imperiul
Ottoman. In ceeace priveşte regimul proprietă(ii funciare, el era re"
glementat, în acel timp, de legea pentru pământuri - ,,Erozii CU-'
nunnames" - din 7 Ramazan 1274 '(21 Aprilie 1858) care, dealtfel,
nu făcea decât să consacre în drept, o stare de fapt, existentă de mult.
' Legi speciale sau institu(ii juridice proprii, acest (inut nu le.=-a
avut, după cum de altfel nu le avusese nici Dobrogea veche, anexată ·
prin acelaş tratat de pace Statului Român. Potrivit acestei situa(iuni
găsim - în Dobrogea Nouă - la trecerea ei în cadrul Statului bu!.=
găresc, următoarele 5 categorii de 'pământuri :
1. Pământurile numite „miilk", adică proprietatea particulară
absolută.
2 Pământurile numite „mirie", care formau domeniul public,
proprietatea Statului.
3. Pământurile numite „mevcufe." de mână moartă, inalienabile.
4. Pământurile numite „mefruke", lăsate pentru uzul public şi.
I
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- 14 5. Pământurile numite „mevaf", adică acele complect neproductive.
Să specificăm acum, care sunt felurile de proprietăţi aparţinând
fiecărui capitol din cele 5 regimuri enumerate mai sus. Pământurilor
miilk, aparfin :
a) Proprietătile situate în interiorul comunelor, adică locurile
.de casă.
b) Proprietăţile date particularilor din domeniul Statului, cu dreptul
.de „miilk".
c) Proprietăţile rurale în dijmă „ uchriie", adică cele împărţi(e
-.de cuceritori ; şi în fine
d) proprietăfile sau pământurile „haradjiie", date celor învinşi,
cu titlul miilk, dar condiţional de a plăti, fie o dijmă fixă, fie una
proporţională. Aceste d�uă feluri de proprietăţi din urmă ne întere=
.sează, ele neexistând în Dobrogea la anexare.
Pe noi ne interesează pământurile miilk, date din domeniul
.Statului şi devenite proprietate particulară absolută, precum şi o va=
riantă foarte des întâlnită, care constă în proprietatea numai a clădi-=
rilor şi a sădirilor făcuk pe pămâduri concesionate de Stat, fondul
aparfinând acestuia.
Felul acesta de proprietate este foarte · asemănător embaticului
-din vechiul regat. Ne mai interesează proprietătile care, deşi de origină
au fost miilk, au devenit vacuf, prin uzul formelor de natură reli=,gioasă, adică proprietatea de mână moartă.
f
Trecem acum la a doua categorie de pă1nânfun, ,,mirie", care,
după art. 3 din cr1dicele proprietăfii fonciare turceşti, nu sunt altceva
-decât : ţarinele, locuri de adăpost, păşunile de vară şi de iarnă, pă=
<lurile şi oricar� alte domenii, a căror folosi11fă se dă cu arendă de
.guvern prin permisiunea şi concesiunea agentului adhoc al guvernului:
Primitorii acestei posesiuni obţin un titlu de concesiune învestit cu
,,tughraua" (pecetea, furaua) imperială, numit „fapu", pentru care plă=
.tesc o dare anticipată către tezaurul public. Deci, ,,fapu" -=ul sau fapiui
sau iapuelul - cum i se zice în vorbirea curentă, la noi, nu este
altceva decât o taxă anticipată, caţe se varsă în schimbul dreptului
-Oe posesiune, în comptul tezaurului, în mânile agentului însărcinat
cu aceasta.
Să trecem la o a treia categorie de pământuri : ,,mevcufe", care
la rândul lor sunt de două feluri : a) cele care fiind „miilk" la ori=
.gir,iă, au devenit „ vacuf" prin îri-lplinirea formelor. prescrise de legea
.religioasă, ,,şheriai", şi b) pământurile care, fiind luate din domeniile
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, Statului, au devenit vacufun� prin libera vointă a particularilor sau
Suveranului, formând astfel mai de grabă o concedare din partea gu-=
vernului pentru o destinaţie specială, a un.ei părţi din veniturile pu=
blice, cum ar fi dijma şi alte dări.
Vacufurile se împart, la rândul lor, în două clase:
Prima, în care fondul apar(ine statului şi încasează şi venitul
(dijma şi celelalte dări), iar taxa de posesiune apar(ine altei destina:
tiuni ; şi a doua, în care fondul apartine tot Statului, dar venitul
(dijma şi celelalte dări) precum şi taxa de posesiune se varsă unor
destina(iuni speciale. Dispozi(iunile din legile civile, relative la vânzare
şi moştenire, nu sunt aplicabile acestor pământuri, întrucât numai
administra(ia vacufurilor are dreptul a le administra, veniturile între=
buin(ându:se potrivit prescripfiunilor lăsate de donatori.
A patra categorie o formează pământurile „metruke", adică cele
de drept public care, la rândul lor, sunt de două· feluri:
.a) Cele pentru uzul comun al poporului, ca : drumurile, şose=
lele etc. şi
b) Cele lăsate în uzul unei colectivităţi : sat, comună, obştie
etc., cum sunt păşunile sau islazurile, etc.
A ci,;cea categorie o formează pământurile ,,mevat", adică cele
cu totul neproductive, care se dau în dar celui care vrea să le pri:
mească, să le îmbunătătească şi să le cultive. Acest fel de pământuri
nu se găseau în Dobrogea, la· alipire, decât în Delta Dunării, într' o
câtime neînsemnată. O variantă a lor o constitue terenurile numite
„os!â�", adică acelea care nu sunt susceptibile a fi înbu11ătă(ite cu
nici un chip. Am insistat mai mult asupra acestor clasificări, fiindcă
ele privesc în mare parte proprietatea funciară rurală din Dobrogea.
b) Reginiul funciar bulgar.

La înfiin(area sa, -: 13 Iulie 1878, - Principatul Bulgar, gă=
sind 'pe întregul său teritoriu aceeaşi legisla(ie unitară şi având pro-=
bleme mai acute de rezolvat, nu a sim(it nevoia imediată a elaborării
unei legislaţii proprii, întrucât pe cea veche o moştenise odată cu
teritoriul şi nici nu era în situaţiune să o modifice, parfial sau cu
totul, dela o zi la alta, deoarece - după aplicarea lor, timp de veacuri legile otomane intraseră în' deprinderile poporului bulgar, care le con=
sidera ca pe ale sale.
Abia în 1904 se votează „Legea despre bunuri, proprietate şi
servitu/!'', care abrogă respectivele l�giuiri otomane.,
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- 16 Cum in timpul răsboiului, numeroşi musulmani şi„au părăsit
bunurile, imediat după închcerea păcii, - potrivit art. 12 din Tratatul
dela Berlin, - urma să se slatue-ze în privin(a irnobilelor lor, fie r.ă,
ar fi să le arendeze, fie că ar fi dorit să le administreze personal
· sau prin ter(i. De aceea, prin jurnalul din 2 Aug. 1878 al Comisa"
riatului Imperial Rus, care preluase, pr�vizoriu, administratia Princi"
patului, se fixează, printre altele, şi no�mele de repunere a foştilor
refugiaţi în posesia bunurilor lor. Numeroase alte jurnale sau decrete
domneşti (ucazuri) ulterioare, începând cu ucazul nr. 33, din 24 Iunie
1879 şi sfârşind cu ucazul nr. 846 din 14 Oct. 1883, hotărăsc asupra
termenului pentru repunerea în posesie a refugiaţilor musulmani, ur"
mând ca, după 1 Ianuarie 1885, bunurile nereclamate sau neatribuite
să intre în patrimoQiul Statului.
Toate aceste jurnale şi ucazuri nu creează nici o situaţie ge"
nerală nouă pentru categoriile de bunuri existente. sub regimul oto-=-
man, ci, interpretare confirmată chiar prin sentinţe ale Inaltei Curţi
de Casaţie, - le păstrează întocmai.
Se schimbă cel mult terminologia şi anume : ,,mirie" ·din Dreptul
ottoman devine „dârjavni zemi"; dreptul de proprietate limitat la
folosin(ă este denumit „Sobstfenost" ; iar 'deplina şi e�ecutiva pro"
prielate, ,,pâlna Sobsffenosf". Pravilele provizorii judecătcreşti, -mult
timp în vigoare, - menţin deasemeni, în totul, aşezarea otomană pri"
vitoare la pământurile mirie, meveufe,· cu singura deosebire că - în,
caz de litigiu, - pune la dispoziţia embaticarului, pentru apărarea
dreptului său de folosintă şi posesiune, nu numai calea acţiunu pe"
fitorir, în revendicare, prevăzută de legisla(ia otomană, ci şi, în plus,
mijlocul legal al acţiunii posesorii.
Iar consti!uţia bulgară din 1879, �onţine dispoziţiunea asupra
dreptului de proprietate, garantând drepturile dobândift'. de cetăţeni, în
virtutea legilor civile, dar, nici expres, nici tacit, nu conferă drepturi
noi şi nu transformă pe acelea statornicite de legislaţia otomană.
Legea din 13 Mai 1880, pentru cololilizarea pământurilor ne"
locuite, trecute asupra Statului Bulgar, care se _substituise ce1ui tur=
cesc ; legea asupra pământurilor cerchezeşti şi tătăre�ti, din Decem-=
bri� l 880, modificată în Febr. 1883 ; legea pentru determinarea pă-=
mânturilor şi păşunilor din Ianuarie 1885; legea despre pământurile
gospodăreşti, ,,cifliceşti" din 1885, prin ca�e se rescumpăra emba-=
ticul şi se împroprietăresc locuitorii aflaţi pe ele - toate inspirate din
consideraţiani politice, sociale şi naţionale, năzuesc la întărirea econo-=·
I

r
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mică a elementului bulgăresc, dar nu se ating cu nimic de forma
juridică a diverselor categorii cunoscute de proprietatea funciară.
In legea notarilor şi a judecătorilor de pace, din Martie 1885, ·
_se unifică formalităţile de transferare a dreptului de embatic asupFa
pământurilor mirie, cu cele de transferare a dreptului de ·folosinfă
asupra bunurilor miulki, dar dreptul de proprietate şi acela de em=
batic rămân complet distincte.
Actul notarial, creposfen aci, întăreşte drepturile existente ale
celui interesat, dar nu crează nici drept nou, peste cele reale, avute
mai dinainte, adică [ie proprietatea deplină, fie embaticul pe bu=
nurile n1irie, sau ori ce alt drept.

,,,.

Nici alte legi· de ddaliu, cum ar fi acelea asupra actelor cas=-nice şi aceea pentru înlocuirea documentelor turceşti cu acte nota=
riale de proprietate, nu schimbă câtuşi de pufin natura juridică a ca=
tegori_ilor de pământuri din legislaţia otomană, care subsistă în• Pifo=
cipatul Bul"gar.
Prin legea pentru vânzarea, schimbul şi exploatarea bunurilor
imobile ale statului, promulgată in Noembrie 1891, bunurile fără
stăpân, circa 26.500 parcele rămase statului îr.i diferite timpuri, sunt
vândute şi frec, ca şi acele9 cedate prin legi anterioare, în deplină
proprietate a dobânditorilor lor.
In toate ace.sie legi, ca şi în multe altele de detaliu, care au
reglementat dreptul de proprietate între anii 1878-1904, punctele
de vedere ale legislafiei otomane sunt respectate cu toate modificările
intr6duse treptat, prin care se înlătura o parte din îngrădirile la care.
era supus dreptul de embatic şi cu toate atinge'rile succesive ale prin""
cipiilor deosebi/oare, neesenfiale, dintre pământurile „mirie" şi cele
,,miulki''.
Dispozitiunile legale de până atunci, devenind insuficiente şi ne
mai corespunzând nevoilor economice sociale ale tării, se· votează şi
intră în vigoare, începând cu 1 Septembrie 1904, legea· despre ).)li=
nuri, proprietate şi servituţi, denumită „zaconăf imuşfesfva sobsffe„
noshfa i senifufife", la întocmirea căreia au servit, ca izvoare prin.:
cipale, legile civile franceze şi italie.ne ..
Această lege abrogă toate dispozi(iunile în fonfă, în ceeace pri.:
veşte bunurile, proprietatea, servituţile şi posesiunile, care fac obiectul ei.
Cu începere dela 1
- Sept. 1904 pământurile mirie sunt bunuri
private ale staf�lui, alienabile şi ·prescriptibile, iar embaticului i se
1a caracterul de drept real imobiliar.
Analele Dobrogei XIX, voi. III

2
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- 18 Pentru respectarea drepturilor câştigate sub legile anterioare,
se menţin emba1icurile în flintă pe bunurile mirie şi se prohibeşte
crearea de embatic pe viitor, soluţie identică cu aceea adopta.tă în
codul nostru civil. Această situatie este _în fiinţă la preluarea. Do=
brogei Noi de către Statul Român.
{:) Regimul fonciar român şi reglementarea proprietătii.

•

Prima reglementare a proprietătii fonciare din Dobrogea Nouă,
intrată în stăpânirea românească, este încercată prin Cap. VI, din
legea pentru organizarea Dobrogei Nouă, promulgată în 31 Martie
1914. Acest capitol con(ine trei păr(i, care tratează respectiv despre
„regularea dreptului de proprietate şi posesiune privată", despre
,,proprietatea Statului" şi despre „regularea amănuntelor de aplicare" .
Legiuitorul român din 1914 scoate de sub regimul legiuirilor
bulgare proprietatea de orice natură din Dobrogea Nouă şi o supune
legilor în vigoare din Regatul nostru şi unor dispozi(iuni speciale din
noua kge,- cu respectul drepturilor reale imobiliare, câştigate şi con:
servate, atât în ceeace �riveş!e proprietatea absolută, cât şi pose=
siunea mirie.
In principiu, legiuitorul socoteşte ca aparţinând statului, toate
pământurile rurale şi, în consecin(ă, obligă pe particularul care pre=
tinde că are vre=U!1 drept real asupra unui astfel de pământ, să şi.-l
valorifice, depunând titlurile ce posedă, spre a fi verificate. Şe admit
la verificare, ca valabile, numai titlurile care se vor găsi trecute în
registrele ·a.utorită(ii publice, competinte, iar un de(inător de teren fără
acte,· sau cu acte sub semnătură particulară, va putea stabili calitatf>a
de posesor embaticar numai cu chitantele originale de plata dijmei,
cel puţin cu 1 O ani inainte de 18 Decembrie 1897. Prin titluri, se în=
ieleg, mai întâi, geneturile turceşti, pentru proprietatea absolută „miulki"
şi tapiurile liberate de direcţia Cadastrului din Constantinopol, pentru
pământurile „ mirie". Asemenea acte găsindu:se foarte puţine în Do=
brogea Nouă, titlurile prezentate spre verifica�� sunt, mai ales, bul=
găreşti : acte autentice de transferare a drepturilor imobiliare, efec=
tuate de instanţele judiciare, potrivit pravilelor provizorii judecătoreşti ;
acte de întărire, ,,crepostene acte", săvârşite de notari, pe baza legii
notarilor din 1885 şi acte pur notariale, încheiate după 1 Sept. 1910.
Reglementarea drepturilor imobiliare în· conformitate cu această
legiuire nu şi=-a găsit aplicare din pricina evenimentelor. Dosar�le au
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19 fost - mare parte - distruse de Bulgari, în retragerea lor ; apoi, cu
ocazia războiului pentru întregire, cele răma�e, au fost fJimise la J:',1os
cova, şi definitiv pierdute, astfel că verificările deveneau imP.osibile.
Legea din 1914 a fost înlocuită prin 'legea pentru organizarea
Dobrogei Nouă, din 26 Iulie 1921.
/
-~ Aceasta nu admite decât proprietatea „miulki" şi nu pome=
neşte de fel despre posesiunea mirie.
P�trivit art. 85, fofi cei ce stăpânesc, sub ori ce formă, bunuri
de ori ce · natură, le vor declara judecătoriilor sau tribunalelor locului.
Bunurile nedeclarate în termen de 3 luni se consideră ca. apar="
tinând statului.
Titlurile turceşti, bulgăreşti, sau ori ce fel de acte obfinufe până
la 28 Iunie 1913, precum ·şi actele de proprietate, obfinute după
această dată, până •1a promulgarea legii, urmează a fi preschimbate
în termen de 1 an, dela punerea ei în aplicare, de com1s1uni care .
vor libera titluri definitive de proprietate. Detinătorii de bunuri, lip=
sifi de titluri, vor cere aceloraşi ·comisiuni să li se elibereze titluri
provizorii, fără putere probantă, în caz de revendicare din partea
sfatului sau a terţilor, a bunurilor cuprinse în ele, timp de 10 ani,
. după care devin definitive.
Bunurile imobiliare rurale, pentru care Comisiunea nu a eliberat
nici un fel de titlu, rămân de drept proprietatea statului român, iar
{:elor ce s' ar crede îndreptăţiţi să le revendice, le rămâne deschisă
,calea dreptului comun.
Se menfine, potrivit legii din 1914, dreptul de preemfiune al
'Statului şi obligafia pentru emigranţii de după 28 Iunie 19 l 3, pentru
cei cari nu au acceptat cetăfenia română, precum şi pentru oricare
viitor emigrant, să vândă statului bunurile sale.
Fiindcă era considerată ca nesocotind starea de lucruri din Do=
brogea Nouă, întrucât nu admitea decât proprietatea absolută; pentru
că acorda în detrimentul Statului şi chiar al locuitorilor titluri şi drep=
iuri de proprietate provizorii, definitivabile prin simpla trecera a unui
-termen de 10 ani; deoarece nu prezenta toate garanţiile, ci3 hotărîrile
-date de comisiuni vor fi conforme cu justiţia, făcând iluzorii însăşi
drepturile statulului, prin faptul că acordă posibilitatea de a se com=
plecta o prescripfie începută conform legilor în vigoare, înainte de
· rogată la 22 Aprilie 1922, repu=
anexiune, - legea din 1921 este ab
nându:se în vigoare legea din 1914.
0

I
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- 20 Dar, pentru motivele arătate la locul cuvenit, aceasta era ina=
plicabilă, astfel că ia fiinţă legea modificatoare din 1924.
Petrivif acestei legi, tofi definătorii de terenuri rurale erau• obli"·
gafi ca, în 90 zile dela promulgare, să facă declarafii pe formulare tip,
indicând întinderea, localitatea şi natura terenului, titlurile de pro"
prietate, starea juridică a bunului în 1913, 1916 şi la promulgarea
legii din 1924, investiţiunile făcute şi beneficiul net. Aceste declara"
fiuni, depuse în fata comisiunilor de ocol, serveau la darea hoiărîrilor
de verificare apelabile în fafa comisiunilor judeţene şi atacabile cu re=
curs în Casaţie.
Bunurile „mi11Jki" au râmas în întregime posesorilor lor.
Definătorii bunurifor mirie, care dealffel alcătuiau majoritatea
suprafefelor, au fost obligaţi a ceda statului 1/3 din terenurile arabile,
câf şi din păduri, ei rămânând, de aci înainte, deplin proprietari, pe
restul de 2/3.
Suprafeţele mai mici de 5 ha. ,au fost scutite de darea treimii ;.
iar dacJ suprafaţa celor 2/3 rămasă, scădea sub 5 ha., se reducea
treimea, astfel încâi ce rămânea să nu fie sub 5 ha.
Au mai trecut în patrimoniul statului, în afară de aceste treimi,
toate proprietăţile mevaf, fie ele pământ de cultură sau păduri, bălţi,
islazuri, cariere, etc., precum şi toate terenurile nedeclarate, • sau ai
căror posesori nu au făcut dovada suficientă a legitimitătii drepturilor lor.
Se stabileşte totodată că, dela claia acestei legi, proprietatea de
orice natură .din Dobrogea Nouă intră sub regimul legilor în vigoare
din Regatul României.
ln consecinfă, după verificarea titlurilor de proprietate şi sepa"
rarea treimei cuvenită statului, moşiile mai mari de 100 ha. sunt supuse
dispoziţiunilor din legea de expropriere şi împroprietărire a Vechiului
Regal.

ln 1930 s' a mai adăugat, celor din 1914 şi 1924, o a treia lege,.
zisă de complectare, prin care se acordă un nou termen de 30 zile
locuitorilor, spre a-=şi face declarafiunile pe care nu le:ar fi făcut în,
1924 - şi să introducă noui apeluri, dacă cele făcute anterior ar fi
fost respinse ca tardive.
Această lege a fost complectată cu un regulament de măsură=
toare, parcelare şi comasare. Cu aceasta, reglementarea proprietăţii ai
intrat în faza definitivă şi poate fi considerată lichidată. ln primul rând
s' a procedat la luarea în primire a suprafefelor cuvenite statului, lă...-
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-21:sându:se islazurile în folosinţa comunelor, trecând pădurile pe seama
Casd Pădurilor, bălţile Directiunii Pescăriilor, iar terenul arabil re:
zervându:se pentru- primirea coloniştilor.
.d) Comasarea

Primele opera(iuni ..-- executate în parte prin Institutul Geografic
•şi, în parte, de către un grup de ingineri antrepenori i-, au constat
,din perimetrarea şi ridicarea în plan a fiecărei cur�le. S'au înfăptuit
.aceEte lucrări pentru toate pădurile, islazurile, viile, satele, drumurile,
ierenurile arabile ale locuitorilor şi cele domeniale ale statului, urmân"
du„se după 'o procedură specială indicată de regulament.
Apoi, numai cu funcţionarii statului, s'au executat dispozitivele
,de comasare, adică s'au despărţit aplicarea hotărîrilor de verificare
şi de expropie1e, atribuindu=se localnicilor, pe planuri, drepturile lor
-comasate, la un loc, şi masând în alt loc, partea cuvenită statului ; iar
pe de altă' parte, stabilindu:se islazurile, loturile de colonişti, terenu=
rile, pentru împădurire, vetrele de sat pentru colonişti, etc., s'·au exe"
cutat asemenea dispozitive în câte două exemplare şi, după o anumită
procedură, pentru 402 sate, în timp de numai 21 luni, de către 15
,comisiuni, care au cercetat - pe loc - d1epturile tuturor declaran(ilor,
.judecând şi eventualele întâmpinări. A.u fost cercetate astfel circa
50.000 dosare şi s'au întocmit, în concordantă cu ele, dispozitivele
de comasare, alcătuindu„se câte un memoriu arătător al desfinaţiunii
dat� întregii suprafete di:1 mereaua satului şi ;concentrândues� toate
datele în tablouri, care s'au afişat, spre a se deschide celor inie:
.resati, calea contestaţiei pe care au judecat=o imediat.
Situatia se prezintă, de aci înainte, sub cu fotul altă înfăţişare.
Loturile coloniştilor,. îmbucătăţite în câte 10-15 parcele, multe
·necunoscute şi gen�ratoare de_ litigii, au fost masate la un loc, cât mai
aproape de aşezările lor, împărtite în parcele regulate şi dând posi"
bilitatea stabilirii unui asolament, precum şi îndemnului de a fi îm=
bunătăţite. Tot aşa şi terenurile băştinaşilor, pulverizate şi răspândite
la extrem, au fost masate, formând alt bloc, în care s'a atribuit, fie„
,căruia, partea la care avea dreptul. Suprafeţele mai mici de două ha.
au fost aşezate în apropierea satelor, depărtându„se spre periferie, cu
.cât erau m�i mari. Toate loturile au fost încadrate cu drumuri de ex"
ploatare judicios trase.
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- 22 Ţinându=se seama de importanţa vitelor de muncă, precum şi
de extensiunea creşterei animalelor de renta, mai ales de oi în această'
parte a ţării, s' a acordat atenţia cea mai deosebită islazurilor, atât în
ceeace priveşte întinderea, cât şi în ceeace priveşte calitatea şi aşe-=
zarea lor. Pădurilor Statului, în majoritatea lor cu forme geometrice
neregulate, li s' au corectat lizierele, dându=li-=se contur regulat, spre a
putea fi as.ffel mai bine exploatate şi ·păzite. P�enile mari din inie-=
riorul lor, tinute de localnici, au fost luate dela aceştia în schimbul
unor suprafete echivalente de teren arabil şi atribuite pădurilor.
Drumurile de exploatare care, prin înmulţire, se întretăiau în
diferite direcfiuni, îngre·uind circulaţia şi cauzând mari pierderi de teren,
au fost revăzute; raţionalizate, îndreptale şi orientate în aşa mod, incât
să închidă parcele mari de teren arabil, în inferiorul cărora s'au des:
părfit loturile coloniştiloŢ sau ale băştinaşilor.
Aşezările omeneşti, centre de colonizare sau. vetre de sat exis:
fente sau pe cale de a fi înfiinţate, au beneficiat de foarte largi posi-=
bilităţi, pentru o bună întocmire a lor.
Instituţiunilor ca :' şcoli, biserici, cantoane, grăniceri, etc. li s' au
rezervat deasemeni tereFJun în limita loturilor de col-onizare.
In sfârşit, prin lucrările de comasare s' au lăsat, mai cu seamă
în judeţul Caliacra, suprafeţe importante de împădurire şi cu desfi-=
naţia de a servi atât pentru plantarea perdelelor de protecţie, cât şi 2.
pâlcurilor de pădure, spre a se ridica astfel procentul păduros al re:
giunii şi, indirect, randamentul agriculturii locale.
Capacitatea, dârzenia; perseverenţa, munca şi tactul funcţiona-=
rilor, ingineri agronomi şi topometri, cari au executat aceste lucrări în
condiţiuni de confort, de higienă şi de siguranţă foarte precare, se cu-=
vine a fi menţionate, ca titluri de merit deosebite.
Dispoziţiunile de comasare au fost aplicate pe teren de către o
comisiune specială, pe bază de delegafiuni, dale inginerilo,r particulari,
autorizaţi de direcfiun·ea Cadastrului.
Ultima operaţiune, statornicirea coloniştilor pe loturi atribuite, ca
şi a băştinaşilor, a fost îndeplinită de către aceiaşi ingineri, în asis:
fenta şi cu colaborarea organelor agricole din judeţele respective.
Pentru ca numărul nemulfumifilor să fie redus la minum, re=
gulamentul a fost modificat, îngăduindu=li-=se contestaţia la Direcfia,
Cadastrului, în termen de 15 zile dela darea în primire a• loturilor.
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- 23 Intreg acest plan de lucrări este rezumat în tablourile ce
urmează:
.,
Situaţia întinderilor totale ale terenurilor necomasş.bile şi co'masabile
Intinderea
totală
Ha

JUDEŢUL
-Caliacra .
Duroslor .
Ţotal general •

Domeniul N�coma.,.
public ne: sabil cuv.
comasat băştinaşilor
cuv.Stat.'Ha
Ha

425.009,74 50.523,04
307.307,69. 68.038,70
<32.317,43 118.561,74

.

To t a 1
necoma:
sabil
Ha

To t a I
comasabil
Ha

6.513,04 57.036,08 367.9<3,58
9.469,64 77.508,34 229.799,35
15.982,68 134.544,42 597.772,93

.

. In categoria terenurilor necomasabile, cuvenite stătului, se cuprind
suprafeţele ocupate <de şosele, drumuri de exploatare, terenuri inpro:
ductive, islazuri, care au întrecut necesităţile şi nici nu au putut fi
date ca terenuri de cultură, zonele de frontieră, armanele, grădinile�
pădurile ; iar terenurile necomasabile ale băştinaşilor sunt alcătuite din
conace, vii, grădini, plantaţii de pomi, armane şi păduri.
Atribuirea terenurilor rămase pentru comasare.
Cuvenit statu:
Rezervai pi.
lui din treimi cei în litigiu
şi domeniale
Ha
Ha
Nr. loturilor Suprafete Ha
Atribuit băştinaşilor
cu hotărâri definitive

JUDETUL
Caliacra
•
Duroslor
.
Total general

12.323
18.373
30.969

.. .

182.709,59
86.939,61
369.649,20

173.761,10
115.250,95
289.011,55

11.502,89
27.609,29
,39.112,18

Pentru cele 39.112,18 ha. trecute ca rezervă pentru cei cu
procese nedefinitivate, s'au întocmit proiectele de comasare, p_otrivit
cărora vor reveni: Băştinaşilor • . •
20.000 ha.
Statului . . . .
9.760 „
�ezervele pentru ultimele litigii .
9.352 ,,
<:;;e!or 289.011,55 ha. terenuri preluate de Stat li s'a dat urmă:
toarea disfina(ie :

l
i
····d

JUDEŢELE
CALIACRA
DUR OSTOR

. TOTAL:

Rezerve de interes
general Ha
66.281,24

52.751,45
119.032,69
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li

Loturi p

olonizare
k�

107.479,76
62.497,98
169.977,74

,;

...-- 24
Rezervele de interes general - 119.032,69 ha. - au fost re=
partizate după cum urmează :
JUDETELE
Caliacra

..

Islazul băştinaş.ilor
:Islazul coloniştilor
Islaz comunal
Vetre de sat pentru colonişti •
Cimitire •
,$coale
;
Biserici
Geamii.
.

.

.
.

.

.

C. A. M.

.

Canioane •
ONEF.
Camere de agr. şi lot. dem.•
Pen1ru împădurire
.__.
Pensionari militari .
Cavalerii ordinului Mihai Viteazul
Pepiniere silvice în parcuri
Vetre de sat la băştinaşi
Ferme
.
Bunuri mici
Diferite: grăniceri, jandarmi, meseriaşi .

.

..

.

.

11396,15
8304,30
15127,24
4693,00
657,90
2294,60
1854,40
979,73
6,85
351
510,66
1113,85
3635
20
175
569,77
12,629,80
350
536,24
1074,68

li

;o

Durostor

To t a 1
g e n e r aJ

1776,54
5697,43
7116
1869,98
531,45
1785,22
1162,95
1191,54
59,11
1
332,42
551,00
1133,15
514,30
125
700
61,19
10.987,80
252
469,46
427;01

29172,69
14001,73
22243,24
6562,98
1189,35
4079,82
3017,25
2171,27
65,96
683,42
1061,66
2247,00
4148,30
145
875
630,96
23.617,60
612
1004,70
1501 ,69

In felul acesta comasarea în Cadrilater se poate socoti ca fiind
cu desăvârşire terminată.
�) Colonizarea

Pentru Dobrogea Ve�he, chestiunea colonizării acestei provincii
întrate din nou în stăpânirea noastră se punea cu acuitate încă dela
anexarea ei.
Şi aceasta, nu numai din motivul economic al punerii în va=- ·
loare a acestui teritoriu, prin aducerea unui spor de forte muncitoare,
nici numai dintr'un interes social, interesând ţara întreagă, cum ar fi
acela al echilibrării reparatiei numerice a populaiiei, pe regiuni, prin
deplasări de mase, cât din imperativul national al întăririi elementului
etnic în această. parte a României.
Fireşte că fiecare din consideraţiunile enumărate are tăria sa, dar
nu încape îndoială că ultima este precumpănitoare, fiind reclamată de
o anume situaţie demografică şi de o bună încadrare naţională.
In Dobrogea Nouă, colonizările s'au făcut în special după
normele stabilite de două legi. Prima, legea colonizării, promulgată în
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.- 25 �
Iulie 1930 şi modificată partial în 1932 şi 1933,
prevede alcă=
fuirea unui fond imobiliar, pentru colonizare, din toate terenurile ră:
mase disponibile prin aplicarea legilor de reformă agrară, legilor pentru
organizarea Dobrogei Noi şi a operatiunilor _de .comasare, precum
.şi din foak pământurile, proprietatea Statului, proprii pentru cultură,
ca şi din locurile ce s'ar defrişa sau asupra cărora Stalul îşi va
exercita dreptul de preemfiune.
Operafiunile de colonizare se încredinfau unui serv1cm anume
-creat, Oficiul Naţional al Colonizărilor, care -, potrivit dispozifiunilor
din lege, - avea să fină se�mă la alegerea coloniştilor, de starea lor
fizică, de vârstă, de situafia lor familiară, de profesiunea lor şi de
capacitatea lor legală întru exercitarea drepturilor civile, şi politice.
Pentruca opera de colonizare să dea bune rezultate, era necesar
ca ea să se facă după un pla;1 bine stabilit, care să pună centrul de
greutate pe mărimea lotului, astfel ca el să aibă q valoa"re econo�ică
de sine stătătoare '.şi pe creerea centrelor de colonizare, pentrucă
numai �dunei când convoiuri numeroase de oameni - de aceeaşi
provenientă - sunt aşezate în sate compacte, colonizarea capătă ca=
racfer de permanentă şi de trăini�ie, care impune. Altfel, individul
izolat, fie el înzestrat cu oricâte aptitudini şi înarmat cu oricâtă bu-=
năvoinţă, transplantat într'un medi� nou, ignorat şi vrăjmăşii de ele-=
mente osiile lui, se va degrada şi risipi.
De acea legiuitorul a statuat şi mărimea lotului şi principiul
centrelor, după cum a prev_ăzut Jocul şi întinderea vetrelor de sfat, a
locurilor de casă şi grădină, precum şi a tuturor rezervelor necesare
pentru îndrumarea economică şi culturală a coloniştilor şi a satisfa=
cerii nevoilor lor de această natură.
A doua lege, din 1936, legea privitoare la regimul colonizării,
şi regulamentul ei din 1937, păstrează - în linii mari - normele
stabilite anterior, dar punând accentul asupra operii de colonizare în
sine mai mult decât asupra colonistului cu interesele sale particulare,
- apărându-=i totuşi perfect drepturile - introduce o serie de prefe=
rinfe în cee.1ce priveşte îndreptăfirea la colonizare şi un număr de
reslricfiuni, - toate tinzând la împlinirea rosturilor ei adevărate.
:;.

*

:;.

Primii colonişti venifi in Cadrilater, începând încă din 1925, au
fost Macedonenii, iar cei din Regat au început să vie de prin 1926.
Primele ap1:obări de coloniz�e - pentru· ambele · categorii"
s'au
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- 26 dat în 1928 şi de. atunci i1Kontinuu până în prezent. S'au acordat
înlesniri pentru cazarea lor, astfel că aproape jumătate din numărul
caselor de locuit sunt construite de O. N. A. C., cu materiale dela
O. N. A. C., sau obţinute odată cu loturile din preemfiuni sau din,
convenfiuni, - restul fiind construite sau cumpăr_ate de colo111şfi. Co=·
lonişti sunt scutifi de impozitele adifionale, iar plata ratelor la case
curge după trecerea a 7 ani dela predarea lor.
In acest chip,'în jude/ul Caliacra,-cu un fond imobiliar de 132.340

ha., s'au înfiinfat 165_ centre de colonizare şi au fost apr-obafi't t.406

colonişti, capi de familie, .pentru cari s'au consft�uit 4496 case în
v�loare totală de ·lei '146.863.842. Dintre' coloniştii aprobafi, circa
7.500 sunt diri Vechiul · Regat, 2.500 sunt Macedoneni, restul Bă=
năfeni ·sau Ardeleni. Oficiu Nafional al Colonizărilor a înfiinfat în
acest judeţ 12 pufuri, • pentru care a cheltuit 811.294 lei.
ln jude/ul Durosior, cu. un fond imobiliar de 85.992 ba, s'au
înfiinţat 114 centre de colonizare şi au fost aprobafi 8390 colonişti,
capi de familie, pentru cari s'au construit 2277 locuinte, .în valoare
de 84.298., 530 l�i.
Dintre colonişti, circa 3.500 sunt Macedoneni, iar restul din
Vechiul Regat, în special din judetele dela Dunăre. O. N. A. C. .,ul
a făcut în acest judet 2 sonde ele apă, pentru care a cheltuit 5.053.567 lei
şi 14 puturi, -în valoarea de 1.246.000 lei.
ln ambele judefe s'au acordat ajutoare coloniştilor, în seminţe
şi unelte, în sumă totală de 30.000.000 lei.
Astăzi coloniştii au loturi tip de câte 5, 10, 15 ha. O men-=
ţiune specială merită colonizarea foştilor militari, cărora li s'au acordat
condifiuni cu toiul speciale : loturi de câte 25 ha. şi - în plus 75 ha în arendă cu preţ favoare.
, In ceeace priveşte starea materială şi socială a coloniştilor, aproape
3/4 dintre ei, - cari au fost buni gospodari şi în locurîle lor de
origine, şi au venit în Dobrogea cu d�ago k de muncă şi râvna de
a avea o gospodărie şi cari au avut mijloacele de a=şi procura în=
J
ventariul necesar, apoi Ma�edoneni întreptinzători, harnici, isteţi, ,des=·
prinşi diri centre de luptă crânc�r.iă pe teren naţional şi economic tofi aceştia au izbutit să-=şi întemeieze gospodării şi vor schimba în-=
făfişarea locurilor pe c_are Je„au ocupat.
Ceilalţi nu au izbutit şi nici nu vor izbuti să=şi înjghebeze o•
gospodărie <;l.emnă de un agricultor cu 1 O ha. pământ arabil.

www.minac.ro

Fig. l. Desmiriştire cu tractoare. Camera agricult_. Durostor

_Fig. 2. Ferma Bazargic. Atelaje de boi la semănat

Fig. 3. Lot demonstrativ de porumb în corn. I. 'Gh. Duca Caliacra

www.minac.ro

Fig. 4. Lot cu porumb cultivat raţional în corn. I. Gh. Duca, Caliacra,.

Fig. 5. Demonstraţii de muratul porumbului de nutret
corn. Calipetrova - Durostor
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. 6. Căratul recoltei de pe câmp în jud. Caliacra

, 7. Treeratul cu cai la coloniştii din Caliacra

Fig. 8. Treeratul la curtea unui mare proprietar
din Caliacra

F!g. 9. Treeratul în curtea unui colonist bănă(ean
din jud. Caliacra
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Fig. 15. Tăuraş de un ·an jum., rasă de stepă. Proprietar: colon. I. Taşa,
corn. Cocina - centrul Apostol Mihail (Asciti)

Fig. 16. Ferma Bazargic: un grup de vaci roşii din Sud. Basar�bi"ei

.JFig. 17. Turma de oi a colon. Leonida Caraman, corn. Sarsânlar - Duroslor
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Fig. 10. Recoltarea Floarei Soarelui în jud. Caliacra

Fig. I!. Ferma Bazargic: o plantafiune tânără de pomi roditori

Fig. 12. Insămânfarea cu mâna a puefilor de pomi,
la pepiniera Camerei:agricole - Durostor
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Fig. 13. Impachetarea strugurilor „A.fuz A.Ii" şi „Razachie roşie'°'
la via Fratii N. şi P. Călinescu - Silislra

Fig. _14. St�ndul probelor de vinuri din Pavilionul grădinii publice:
„Dunărea" - Silislra
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Fig. 18. Ferma l3azargic: Oi mulgări de rasă Karnabat şi Tigăi dobrogene

Fig. 19. Grup de oi din rasa „Tigaie". Corn. Srebârna - Duroslor

Fig. 20. Ferma l:',azargic: Turmă de porci din rasa Mangalita
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Fig. 21. Ferma Bazargic: grajduri şi remize

:··•n
!

.

Fig. 22. Depozitul de fermentare R. M. S. Silistra

· Fig. 23. Moara „Situm",,Soc. an., corn. Hogeachici - Durostor

•

. '.
www.minac.ro

I

'

.

•

•

'

"
•

•

'

,

'

"""'

•

�

.. �

•.

••

-?
.,

•
•

-

...
•

,·

I

'

I

•
•

•
•

•

•

'
I

'

•

i
•

/

-

•

•

•

-

>

-

•

•

•

•

I
•

•

•

Fig. 24. Grup de Macedo.=tRomâni din
Gramostea, stabiliti 1n corn. Sarsânlar
www.minac.ro

- Durostor

•

•

-

Fig. 25. Corn. Gramostea - Duroslor, înfiinţată de colonişti Macedo„Români

•

Fig, 26. Gospodărie de Macedo.eRomân
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Fig. 27. Idilă macedo,română la fântână

Fig. 28. Fântână în satul Regina Maria - Caliacra

Fig. 29. Aprovizionarea cu apă în corn. I. Gh. Duca - Caliacra
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Fig. 30. Prelucrarea lânei la Românii macedoneni din Cadrilater

,-·
i

Fig. 31. Echipa Regală cu sătenii" la lucru în Cadrilater
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In general înşă toţi sunt mulţumiţi, iar opera de colonizare„
care este încă în plină desfăşu,rare, - dacă va fi însoţită şi de în:
făptuiri ruliuralo=sociale, lucrul pe care înfiinţarea Serviciului Social
şi obligativitatea IT)Ut1cii c;le folos obştesc îl înlesneşte cu muli, - î şi,
va da curând frumoasele' roade, dorite de fo�tă lum��:
•
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•
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ORGANIZAŢIA DE CREDIT A
·DOBROGEI-SUDICE
de VICTOR MORFEI
Banca Nafională a României

Când, acum un sfert de veac, Dobrogea meridională a revenit
-paJrie.i=mame, prin suferinţele şi sângele soldatului român, reconsti"
fuindu:se asffel Dobrogea lui Mircea cel Bătrân, domnitor - încă de
pe la 1390 - peste amândouă ţărmurile Dunărei, până la Marea cea
mare şi din mila lui Dumnezeu şi stăpânitor al cetăţii Dârstorului
(ei Trisfri Dominus), starea economică şi financiară a celor două ju=
dete era la nivelul unor începuturi modeste. Integrate în ritmul înce=
finit al progresului unei fări tipic agrare, lipsik de capitaluri de exploa=
fare şi finanfare, ele nu se puteau aştepfa decât la sprijinul institutului
bulgar de emisiune, etatizat, organizat într'un chip . original, dar care
oglindia tocmai penurfa mijloacelor de capital comercial privat ale eco=
nomiei naţionale. Infiinţată la 1878, Banca Bulgariei - spre deose=
bire de marea _majoritate a băncilor de emisiune - pufea acorda direct
credite personale, avansuri în cont curent contra gaj de mărfuri, ba
1ncă şi avansuri antreprenorilor şi furnizorilor Statului, iar din anul
1907 şi împrumuturi pe ipoteci de imobile urbane.
Alături de un sistem bancar timid, întâlnim în trecutul ceva mai
<iepărtaf, o formă inien::santă de coopera/ie de credii, cu începuturi
în vechea stăpânire furcească .
. După tratatul din 10 August 1913, Banca Naţională a Româ-=
niei, în urma unei anchete economice făcută la fafa loculµi, împreună
cu comisarul guvernului (Vicior Verzea), sub conducerea D-=lui Vie/or
.Antonescu (Ia 3Cea dată Director al Băncii), a hafărît înfiinfarea de
sucursale la Silisfra şi Bazargic, care încep a funcfiona chiar din
anul 1914.
Polifica de credit a institutului român de emisiune s' a bazat pe
o largă înfelegere a l}evoilor locale, fără_ nici un fel de asuprire a
minorităţilor de origină mai nouă (Bulgarii) sau mai veche (Turcii);
organismele financiare, creiate fie de iniţiativa particulară, fie de ini-=
·ţiativa oficială, comerful, industria şi agricultura, s'au bucurat de
sprijinul neprecupefit al Băncii Nafionale a României.
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- 29 După războiul cel mare, infla/ia monetară şi mai apoi, după,
stabilizarea schimbului, criza bancară şi criza de credit, care au condus.
la legea conversiunii datoriilor agricole şi urbane din Aprilie 1934, a
minat şi în· Dobrogea sudică, precum s'a întâmplat şi aiurea, întreg
edificiul de credit ; în prezent, o nouă reglementare a sistemului·
bancar, pe baza legii pentru organizarea comerfului de bancă din 1934„
este în curs de înfăptuire. Şi de astădată, Banca Nafională a Româ#
niei este la datorie.

A) CREDITUL COOPERATIST
Creditul popular şi cooperatist în Dobrogea meridională este
destul de vechiu. O institufiune originală, formă avansată a economiei,
familiale - şi la înfăptuirea căreia cred că au condus , şi necesităfile •
de ordin fiscal (plata haraciului către . Poartă) - erau aşa numitele
Coşare de rezervă. In ele se depozita plusul de cereale ale satului
destinat a servi apoi, în anii de secetă, drept fond pentru însămânfări
şi hra�ă şi desigur p�ntru împrumuturi în natură gospodăriilor „cis-=
luife" ce nu puteau împlini dările; atât „capitalul" cât şi „dobânda"
se restituiau tpt în natură.
Despre. o cooperaţie în sensul .modern al cuvântului, nu se poate
vorbi decât, de pela anul 1852, când domnea sultJnul Medgid, preo-=
cupat într'o măsură apreciabilă de chestiunile sociale ale imperiului 1)"
La 1852, acest sultan democrat stabileşte, între altele, un plafon al
dob�nzilor pentru împrumuturile contractate de sătenii din vilaeiul du-=
nărean. Tot el numeşte guvernator al acestui vilaet pe Midhaf Paşa,
deasemenea un democrat convins, care îşi ia de ajutor pe lsmail
Kemal Bey. Midhat Paşa, făuritorul primei constitufii turceşti, a în-=
cercat şi a reuşit să pună în practică teoriile occidentale ale epocii
(făcuse ·călătorii de studii în Apusul european), mai ales pe acelea
privitoare la protecfiunea clasei fărăneşti prin organizarea cooperafiei;
el păstrează Coşarele de rezervă şi le pune sub supravegherea Ca-=
selor de ocoale, cărora le impune şi rolul de a negocia surplusul de
. producfiune cu cel mai mare folos pentru locuitorii vilaetului.
La 1864 s� edictează un sfafuMip al Caselor de ocoale, bazat
pe următoarele principii :
1. Capitalul Caselor de ocoale urma a se constitui din surplusul
') EP. BALAMACIIE, Cooperaţia în România întregită şi ţările vecine, voi. II,.
Chişinău 1924, pg. 39-43 (după economistul bulgar Dascalov).
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- 30 '.Cerealelor ce se vor inmagazina în coşarele de rezervă şi se vor ne:
_gocia în comun ;
2. Fondurile se puteau utiliza numai pentru imprumuturi popu:
la(iei agricole rurale ;
3. Dobânda maximă era fixată la 12°/o;
4. Adminisfrarea fondurilor se făcea de patru casieri (doi turci
şi doi creştini), aleşi de populaţie,. unul ţumulând şi funcţiunea de
.secretar ; '
5. Controlul era încredinţat autorităţii comunale şi judeţene, sub
stricta supraveghere a guvernatorului şi subalternilor săi.
In ajunul războiului ruso:turco:român, Casele de ocoale din
Cadrilater aveau un fond de 9.164.193 piaştri, repartizat astfel pe
<:azale-:
. 3.019.460 piaştri
Silistra
• 3.303.933
Dobrici
. 1.965.980
Balcic
874.820
Turtucaia
Din cauza războiului.. Casele de ocoale au suferit mult şi s'au
-desorganizat. Comisarul împăratului rus, Kondakov Korsakov, le a:
daptează şi le transformă în Case agrieole, alcătuind ş, un nou statut:
tip ; se adoptă formula cotizaţiunii benevole (în bani sau în cereale)
în locul formulei de economie forţată şi se întroduce şi contribuţia
-comunelor.
Surplusul de beneficii', după remunerarea capitalului, era des=
finat înbunătăţirilor de ordin obştesc (construcţiuni de şcoale, şosele,
cişmele, etc.). După 1878, simfindu:se nevoia de mărire a fondurilor,
s'a mai hotărît ca fondurile orfanale, administrate de muftii, să se de:
pună la Casele agricole, care aveau obligafiunea de a le conserva şi
fructifica. Mai târziu, s'a aj11ns ca aceste Case agricole să obfină
-credite dela Banca l'vafională a Bulgariei şi dela Crediful Agricol
din Sofia. Spiritul de asociaţie s'a desvoltat. necontenit şi, sub impulsul
-ocrotitor al oficialităfii româneşti, Dobrogea sudică a ajuns să poseadă
.astăzi una din cele mai puternice organizafii cooperatiste din ţară - .
-cel puţin sub raportul numărului unităfilor de credit popular şi al
membrilor asociaţi.
După datele Casei Centrale a Coopera/iei, activau, la 31 De:
-cemvrie, un număr de 105 unităti cooperatiste cu 23.439 membri,
repartizate astfel :

www.minac.ro

- 31 -

I

FELUL COOPERATIVELOR
Cooperative
Cooperative
Cooperative
Cooperative

.

.

..

.

.

de credit
�
de aprovizionare şi vânzare
de produqiune •
de consum

Activează Ia_:

Nr. membrilor I

oraşe \ sale

urbani I rurali

17

.

5
2
3

57
11
4
6

5.071
556
322
3.313

9.394
3.052
906
825

27

78

9.262

14.177

-- -- -- -- --

Totaluri •

In ceeace priveşte di�tribuţia pe judeţe, ea este următoarea:
JUDEŢUL
Caliacra . . • .
Durostor

I

• I

Aprov. şi vânz

Creditul
28

1·5.047

9.418
---46---

. . • .

Total . . .

Product ie

Consum

n=rul !membri n=rul !membri n=rul !membri n=rul !membri

74

14.465

6

829

5

887

10

2.779

1

341

16

3.608

6 . 1.228

k-

1.936
2.202
4.136

Se observă că· organizafiile cooperafisfe de credit (bănci popu-=
lare) sunt cele mai numeroase şi mai puternice 1).
Din cercetarea structurii pasivului şi activului acestor coope-=
rative 2) se desprind unele concluziuni care merită a fi relevate.
Astfel, sub raportul mijloacelor de finanfare, constatăm următoarele:
1. Fondurile proprii însumează lei 41,274.799 şi sunt trecute
în bilanţ sub rubricele:
Capi/al social .
Fonduri de rezervă
Alte fonduri 3) •

Total.

. Lei 29.342.907
„ 3.152.359
„ I 8.779.533
• Lei 41.2î4.î99

Din această sumă, lei 28.250.144 reprezintă mijloacele proprii
de finanţare ale băncilor orăşeneşti, iar lei 13.024.655 reprezintă fon-=
durile băncilor �ăteşti.
2. Mijloacele de finanfare străine se urcă 14 lei 42.935.056,
din care lei 23.576.619 figurează în pasivul băncilor orăşeneşti, iar
1) In anexa I şi anexa 11 dăm numele băncilor populare, sediul şi anul în
fiinjării.
2) A se vedea în anexa III, bilanful concentrat al celor 74 de bănci populare·
") In general, fonduri de amortizare (a creantelor dubioase, a imobilizărilor, etc.)
precum şi dobânzi rezervate, calculate asupra datoriilor în (Onversiune şi în suferinfă.
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- 32 lei 19:358.437 în pasivul cel�r săteşti. Totalul fondurilor împrumutate
se descompu,�e astfel:
Depuneri spre frucfificare. . Lei 17.572.775
13.498.50 l
Organizafii cooperafisfe . .
Alji crediiori . • . . . •
11.863.780

--------. Lei 42.935.056

Total •

Sub raportul plasamenielor, bilantul cooperativelor de credit se
prezintă· asffel:
I. Activul lichid însumează 7.253.669 lei, din care numerarul
efectiv şi disponibilităţile la vedere, aflate în depozit la diverse insfi"
tutiuni, reprezintă 5.184.397 lei, restul de 2.069.272 lei reprezintând
valoarea portofoliului de titluri_ de rentă şi valoarea participaţiunilor la
insfifu(iile cooperatiste de gradul al doilea.
2. Sumele împrumufafe ating un total de lei 27.100.611.
3. Imobilizările (imobile, mobil,ier, instalaţiuni, etc.) sunt trecute
în bilanf cu lei 3.077.245.
4. Datoriile supuse regimului de lichidare pe termen lung,
conform legii conversiunii, figurează cu lei 21.752.316.
Din analiza cifrelor de mai sus rezultă că atât mijloacele proprii
de finantare cât şi mijloacele sfreine sunt imobilizate şi că lipsa de
elasticitate a activului este foarte accentuată.
Situatia apare şi mai grea dacă luăm în considerare şi golul
provocat in activul bilanţuiui de pagubele �ezulfate din reducerile acor-=
date, pe baza legii, debitorilor conversionişti. La data de 31 Decern"
vrie 1936, pagubele la creanţele în conversiune sunt mentinute încă
în bilant cu importanta sumă de 14.187.322 lei. Problema asanării
băncilor populare nu este o problemă. specific:ă Dobrogei meridionale,
ci una generală, a întregei organizaţii cooi:;eratisfe din ţară. Operaţiunea
de asanare s'a şi început sub auspiciile Bănoii Centrale Cooperafive
şi cu concursul Sialului. Termenul de asanare coincide cu durata de
aplicare a legii conversiunii ,care este de 17 ani şi jumătate (până la
1951). Din cele 74 de unităţi, au fost asanate un număr de 51 bănci
(opt bănci populare orăşeneşti şi 43 săteşti) ; fondurile atribuite în _
acest scop, dar care se vor achita în perioada mai sus arătată, se urcă.
la 10.554.461. Termenul prea lung fixat pentru asanare lasă întreagă,
însă problema ilichiditătii bilanlului şi nevoia de credite nouă este ab�
solul imperioasă, cu atât rr.ai mult cu cât este necesar a se întări eco,,.-
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- 33 nomiceşte populatiunea recent colonizată, lipsită încă de utilaj şi in:
ventar agricol. Remunerarea fondurilor băncilor populare constitue
deasemenea o problemă, care se pune cu toată acuitat�a ; un număr
de 20 de unităti au avut pierderi (în total lei 1.484.002), ges_tiune
excedentară nu apare decât la 24 de bănci (în total lei 771.066), iar
30 de unităti, inactive, au încheiat bilanturi fără rezultate pozitive sau
negative.
O categorie de cooperative care a luat o desvoltare mare o for:
mează cooperafi":ele de consum. Mijloacele de finantare proprie se
urcă la lei 6.763.593, întrucâtva în disproportie cu fondurile, străine
-care figurează cu lei B.581.402. Lipsa de -lichiditate a plasamentelor
şi pagubele produse de legea conversiunii paralizează activitatea şi la
acest gen de cooperative, producând noi goluri de gestiune (deficit
lei 3.965.373), astfel că o redresare fără noi credite şi fără asanare,
nu este posibilă.
O situa(iune financiară m·ai bună au cooperativele de aprovi!:
zionare în comun. Infiintate, în cea mai mare parte, în perioada des"
cendentă a crizei de lichiditate a institu(iilor de credit, au fost ferite
,de pierderi prea mari la con�ertirea datoriilor.
Bilantul lor sintetic, la data de 31 Decemvrie 1936, se pre"
zintă astfel :
1. Fonduri!<". proprii însumează lei 5.130.391, din cari lei 2.525.766
.reprezintă capitalul social.
2. Creditorii fi·gurează cu lei 3.742.916.
, 3. Numerarul şi disponibilul la vedere, în depozit la diverse
-institu(ii, se urcă la lei 2.934.144.
4. Totalul sumelor împrumutate este de lei 2.904.327.
5. Mărfurile în depozit (maşini şi unelte agricole) sunt trecute
-cu 783.731 lei.
6. Valoarea imobilelor şi mobilierului este de lei 1.942.649.
Gestiunea, considerată în general, ; fost excedentară cu lei 126.571.
Cooperativele de producfiune sunt mai reduse ca qu�ăr ; fon,,.
<lurile de lucru sunt, intr'o mare propor(ie, împrumutate.
Acestea sunt trecute în pasivul. bilantului cu 5,374.015 lei fată
<le 2.293.814 lei cât însumează fondurile proprii. Plasamentele sunt
lipsite de lichiditate, imobilizările cele mai importante fiind reprezentate
de contul materiilor prime şi de contul imobilelor. Contul de profit şi
pierderi este deficitar.

*

3

Analele Dorbogei XIX, voi. III.
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- 34 Unităfile cooperative de gradul II sunt reprezentate prin cele
fouă federale: Banca Federală „ Cadrilaterul" -- înfiinţată în 1925 cu sediul la Ba�argic şi Banca Federală „Dobrogea" cu sediul
la Silistra, înfiinfată în anul 1926 (prin fuzionarea Băncii Federale
,,lnfrăfirea" din Silistra 1) şi Băncii Federale „Dobrogea" din Ostrov 2).
Numărul unităţilor cooperatiste de gradul I, federalizate, este de
98. Totalul fondurilor de lucru ale federalelor însuma, la finele anului
1937, aproximativ 15.000.000 lei, din. cari 6.600.000 lei reprezenta
finanfarea proprie, iar 8.400.000 lei finanţarea streină ; plasamentele
coostau în împrumuturi acordate Băncilor populare şi sunt, în ge-=
neral, imobilizate.

B) CREDITUL BANCAR
Astfel, cum am arătat la începutul acestui articol, sistemul bancar
în Dobrogea sudică, acum un sfert de veac, se sprijinea mai mult
pe concursul Băncii Na/ionale a Bulgariei şi al Creditului agricol
din Sofia, care •aveau agente în principalele oraşe ale regiunii, ba
chiar şi în satele mai răsărite.
Alimentarea piefii cu credite se făcea prin mijlocul scontului de
polife, al împrumuturilor pe ipotecă şi pe gaj de mărfuri, tiluri de
rentă şi metale prefioase. Este de refinut tehnica simplificată în acor-=
dările de avansuri, bazate pe solidaritatea debitorilor, ·precum şi ter-=
menele lungi de rambursare, legate de epoca strât1gerii şi valorificării
recoltelor, precum şi lipsa aşa numitelor bănci. prezentatoare de scont,
intermediare între debitori şi banca de emisiune, care scumpesc con-=
siderabil creditul.
Existau, desigur, şi mici bănci locale ca spre ex. : Banca
Gherdap, Banca Comercială Bulgară, Banca Unirea, Banca Viitorul,
Ban'ca de Nord, etc., dintre care une. le, deşi anemiate de evenimente,
fiinfea?.ă şi astăzi.
In prezent� activează şi îşi publică bilanfurile în organul oficiaL
al Consiliului superior bancar, următoarele bănci :

'

1) Infiintată _în 1915.
2) Infiinfală în Octomvrie 19 I 3.
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NUMELE BĂNC ILOR

. .. .. .

Banca Caliacra 1)
Banca Viitorul
.. ..
Banca de Industrie şi Comerţ dobrogean • • .
Casa de Credit a Agricultorilor din Ca!'iacra 2) •
Banca Unirea B) •
Banca Durostorului :
... . ..
Banca de Credit Dunărean
Banca· comercială . . . .
.
Casa de Credit a Agricultorilor din Durostor •

...

.

...

A.n u l
înfiiniării

SEDIUL

..

Bazargic

1923
1895
1922
1926
1894
1920
1922
1928
1925

"
•1

B;Îcic
Silistra

"

"
"

Dintre băncile existente, cea mai veche este Banca Viitorul,
înfiintată în anul 1895, sub denumirea de Bădaşnosf, .cu un capital
initial de 30.000 leva, mfot" succesiv până la 12.000.000 lei.
· După situaţiile înche.iate la 30 Iunie 1937, date publicitătii, fon:

durile proprii ale băncil-)r mai sus citate erau următoarele :
B

A

I
.

N C A

Capital

· Fond
de rezervă

Alte
fonduri

To t a l

105.160 11.958.032
10.000.000 1.852.872
Banca Caliacra
416.916 13.266.276
12.000.000 849.360
Banca Viitorul
4.242.734 20.242.734
Banca de Industrie şi Comert dobrog. 16 OOO.OOO
4.589.567
Casa de Credit a agric. din Bazargic . 4.589.567
299.647
2.299.647
Banca Unirea • . . • . . . . . . 2.1)00.000
23.356 2.298.07'8 10.321.434
8.000.000
Banca Durostorului .
!O.OOO.OOO I 141.633 1.303.789 11.445.422
Banca de Credit dunărean
31.641
1.320.000
1.351.641
Banca Comercială
Casa de Credit a agric. din Silistra . I.OOO.OOO
1.000.00C
Total� M.904.�-67 3. 1 98.509 8.366.677 76.474.753
Este de retinut ca,

111

-

--

-

-

conformitate cu dispozitiunile legii pentru

organizarea şi regle111entarea comertului de bancă din 1934, stabilin:
du,se un capita1 minim pentru bănci - după localităfi!e unde fune=
(ianează şi după forma juridică de constituire, - băncile-=societăţi anonime
cu un capital sub 10.000.000 lei, sunt obligate să-=şi mărească capi:
talul, fi� prin noi aporfuri ale acfionarilor, fie prin fuzionarea

cu alte.

institufii, evitând astfel punerea în lichidare forfală. In cursul anului
1936, Banca Ţăranilor •din Duroslor a fuzionai cu Banca de Credit
Dunărean.
1) Are şi o sucursală la Silistra, înfiinţată la 1 Iulie 1936.
2) In lichidare.
8) In lichidare, conform hotărîrii Consiliului superior bancar.
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Sub raportul finanţării streine, cifrele sunt următoarei� (concen=
frate pe întreaga regiune) :
1. Credifori:

. 16.102.436
. 1 2.642.497

18.744.933

la Banca Naţională a României 31.715.181
!
. . . . .402.400
la alte institutiuni

32.117.581

din ţară'
din străinătate

2. Angajamenfe din reesconf:

3. Efecte de plafă: . . . . . . . . .
4. Fonduri de pensii ale lune/ionarilor: .
Total lei .

64.000
289.202
51.215.816

Din totalul fondurilor streine, reescontul la Banca Natională a
României reprezintă 62,74 °Io; raportul fondurilor proprii la total�}
mijloacelor de lucru este de aproximativ 60 O/o.
Creditorii „din streinătate" apar la o singură bancă ce are
intense legături cu Sofia (în special cu Bălgarska Târgovska Banka),
iar cei „din ţară" sunt provenifi, · în cea mai mare parte, din depuneri
.spre fructificare la vedere şi la termen.
Compozifia acfivului băncilor sud=dobrogene este următoarea :
1. Disponibilifăfi lichide:

Numerar în cassă . . • . . • . .
Disponibil la B. N. R., C. E. C., etc..
Portofoliu de titluri româneşti •
Total lei .

1.897.537
1.230.280.
4.092.562
7.220.379

2. Plasamente cu diferife grade de lichidifafe :
Portofoliu de scont . .
Debitori
Debitori conversionişti •
lmprumuturi pe termen lung .

40.470.969
26.996.334
40.158.882
10.182.485
Total lei . • 117.808.670

3. Imobilizări:

Imobile ...
Mobilier
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Total lei.

7.779.594
736.527
8.516.12} 1
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4. 'Pierderile rezultate din aplicarea legei conversiunii sunt
trecute în bilanfuri cu cifra totală de lei 8.425.859; este un gol im.o'
portant (aproape 130/o din capital), care va trebui elimin,at din activ
prin prelevări din fondurile proprii şi din beneficiile viitoare sau prin
aranjamente cu creditorii, în cadrul art. 52 din legea conversiunii.
Rezultatele de gestiune sunt deficitare, din cai.liza regiei ridicate
şi a veniturilor mici determinate de îngheţarea plasamentelor._ La data
de 30 Iunie 1937, totalul veniturilor a fost de 3.686.801 lei, în timp
ce cheltuelile, amortismentele obligatorii şi dobânzile plătite creditorilor,
au însumat 4.119.283 lei.
In afară de băncile locale, mai activează în această parte a tării
şi sucursalele marilor bănci din capitala fării şi anume : Banca Ro-"
mânească şi Banca ·de Scont a României. Totalul· _împrumuturilor
acestor bănci (stont şi împrumuturi sub toate formele), figurând în
I
situafiile primului semestru al anulu.i 1937, au fost de aproape
30.500.000 lei; fafă de resursele mari de care dispun centralele lor,
acestor bănci le revine rolul finanfării industriilor şi al întreprinderilor
care au nevoie de credite pe termen lung.
I
In special, în Dobrogea sudică ele au contribuit, împreună cu
băncile locale, la întărirea elementelor româneşti recent colonizate; precum
şi la finanfarea operafiunei de trec'<?fe în proprietatea lor a bunurilor
populafiunii turceşti care a emigrat. Este pr�fund regretabil că o
parte din aceste bunuri au intrat în stăpânirea Bulgarilor, cărorn li
s' au deschis credite speciale de băncile din Bulgaria, prin intermediu!
câtorva ·bănci locale cu caracter iredentist şi nafional=bulgar. Se pare
că ·guvernanfii noştri nu au dat, chiar dela început, atenfiunea ne-=
cesară importantei probleme a emigrării Turcilor, care putea duce
nu numai la· schimbări fundamentale în structura etnică a Dobrogei
meridionale, dar şi la întărirea economică a Bulgarilor; numai astfel
se poale explica !recerea în mâinile acestora - în pri'ma perioadă a
emigrărilor - a peste 10.000 ha. de terenuri arabile şi de peste 1000
de case. Abia în anul 1936, prin „convenfiunea pentru reglementarea
emigrării populafiei turceşti din Dobrogea", încheiată la 4 Septemvrie
între guvernul ro�ân şi turc, s'.a sta.fuat că „prin însăşi faptul pre-=
zentării cererii de emigrare, proprietatea bunurilor imobile rurale frece
în posesia Statului român, bunurile· urbane, rămânând la libera dispo"
ziţie a proprietarilor". Discriminarea relativă la dreptul de preemfiune
al· Statului, limitat numai în ceiace priveşte proprietatea rurală, a avut
rezultate . nefaste întărind şi mai mult proprietatea imobiliară bulgă-=
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rească la oraşe; s'a salvat însă, într'o măsură apreciabilă, proprietatea
rurală. Băncile kicale româneşti şi sucursalele marilor bănci din Bu=
cureşti au reuşit să contracareze acţiunea băncilor bulgăreşti, fin.3n=
ţând operaţia de cumpărare a bunurilor rurale de către coloniştii ş i
localnicii români. Preţul hectarului, înclusiv construcţiile, cu excepţia
celor ce au aparţinut comunităţiilor şi Evkafului, a fost fixat la 6000
de lei. Transferul preţului se face prin creditarea la Banca Naţională
a unui cont al guvernului republicei turceşti, care îl utilizează la cum=
părări de mărfuri româneşti.

,,,

• Un loc aparte îl ocupă, în organizaţia de credit a Dobrogei
sudice, Banca Na/ională a României� institutul nostru de emisiune
şi scont, cu cele două agenţii ale sale dela Bazargi� şi Silistra. ln=
fiinţate în anul 1913, aceste agenţii au început a activa din primele
zile ale anului următor. . Situaţta avansurilor făcute piefii la finele
anului 1914, era următoarea :

I

AGENŢIA
Bazargic
Silistra • •
Total.

s

C

o

LOMB ARD

N T

Acordat

Achitat

1.452.459
94.560
1.547.019

978.065
88.048
l.0b6.113

Sold

Acordat

474.394
6.512
480.906

-

22.600
22'.600

li Achitai I

-

Sold

-

11.500
11.500.

11.100
11.100

Activitatea de alimentare cu numerar a comerţului, industriei şi
agriculturii, a crescut necontenit şi paralel cu necesitătile locale ; la
finele anului 1937, plasamenfele agenţiilor B. N. R. au figurat în
bilanţuri, astfel :
PLASAMENTE
Portofoliu de scont.
Datorii în conversiune
lmprumuturi pe lombard
Portofoliu gerat pentru Stal 1)
Total Lei.

I

Bazargic
34.702.015
7,054.567
230.120
402.655
42.389.357

I

Silislra
13.468.022
11.643.400
624.800
1.140.166
26.876.388

I

T o t aI

I

48.170.037
18.697.967
854.920
1.542.821
69.265.745

Totalul crediielor de sconf acordate băncilor locale era, la data
de mai sus, de 124.900.000 lei ; utilizarea lor s'a făcut însă cu oare=
care prudentă, garanţiile solicitatorilor lrebuind să fle de primul ordin.
1) Conform Planului de labJliwre monetară din 7 Februarie 1929.
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Aceste Case au luat flintă în anul 1915 prin „ legea pentru
înfiintarea Caselor de împrumut pe gaj agricultorilor şi industriaşilor ('
din 11 Martie (modificată în 1917, 1919, 1922, 1925 şi 1929).
Scopul legii a fost de a creia organisme contrQlate de Stat, prin Mi-=
nisterul de Finante, în fiecare capitală de jude(, care să acorde îm:
prumuturi pe baza de garan(ii reale: gaj de producte înmagazinate,
de recolte prinse de rădăci�i, materii prime, rente, obliga(iuni .ş i ac:
iuni sigure. In perioada postbelică, aceste instituţii au avut un rol
'important în refacerea satelor şi inventarului agricol distrus de răsboiu.
lmprumuturile se acordau de un comitet local, în limita unui acreditiv
deschis la Banca Nafională a României, care făcea_ şi �erviciul de.
încasări şi plăti şi de administra(ie a Caselor jude(ene. Iată evolufia
creditelor _şi avansurilor acordate prin Casele de gaj din Bazargic şi
Silistra, în ul!in:ii cinci ani (soldurile la finele anilor) :
A.NUL
1933
1934
1935
1936
1937

BAZARGIC
Credite

li Avansuri

10.000.000
!O.OOO.OOO
JO.OOO.OOO
10.000.000
to.OOO.OOO

9.949.619
9.748.736
9.348.638
9.284.214
9.872.081

SILISTRA.

TOTAL

Credite IJ Avansuri

Credite I Avansuri

3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000

2.367.102 13.000.000 12 316.721
2.249.067 13.000.000 l 1·.997.803
2.149.022 13.000.000 11.497.660
2.243.643 13.000.000 11.527.857
2.960.024 13.000.000 12.832.105

Prin legea pentru înfiin(area Institutului Nafional de Credit
Agricol, din 1· Aprilie 1937, s' a prevăzut că fondurile neplas.:iie şi
plasamentele Caselor de gaj trec la această nouă institu(ie, în contul
capitalului subscris de Stat. Este probabil că în locul Caselor des=
fiin(ate, Institutul îşi va · creia sucursale pentru a continua, cu mij.:
loace mult ·sporite, opera de finantare a agricultorilor.

*

Din cele arătate, rezultă că organizaţia de credit din Dobrogea
meridională se găseşte într'un moment ctiiic.
llichiditatea plas?mentelor, golurile produse de legea conversiunii,
precum şi climatul de· neîncredere care împinge la prudenţă în acar=
darea de noi împrumuturi, pun probleme care vor trebui neîntârziat
re:i;olvate. Se impune în special :
a) o politică de concentrare a forţelor financiare locale ; '
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b) o epurare a unităţilor cooperatiste de credit, cu men(iunea şi
întărirea celor mai puternice ;
c) o conducere pricepută, pusă nu numai in slujba intereselor
comerciale ale institutiei, ci şi în slujba intereselor permanente ale
Statului, cu scopul final : repunerea elementului etnic rominesc Îl1'
drepturile sale istorice.
Bucureşti, 3 J Mai 1938.
000000@0
00
0
00
©000000°"

Anexa I

Cooperativele de· credit din jud. Our,ostor
NUMELE

I

SEDIUL

I

Anul
înfiin;
tării

NUMELE

SEDiuL

Anul
înfiin"
(ării

Silistra
1926 lnfră(irea
lsbânda
1922
Chioseaidin
lnvă(ătorul duros"
Progresul
Cocina
1914
1931 Unirea
tor�an
1921
Cociular·
,,
1914 Toiagul Bătrâne(i"
Silistra
"
Banca ,Invă(ăt. din
lor
1904
Coslugea
1931 Unirea
Durostor
1911
Cuiugiuc
Ostrov
1905 Inflorirea Delior"
lstrul
Turtucaia
1914
Regele Carol I
manu[ui
i924
Curtbunar
Prima bancă PO"
Mircea cel Bătrân Doişmular
1906
1910 lnvierea
1910
pulară
Esechioi
1925 Eminescu
Âcadânlar
Principele Mihai
1907
'Gârlita
Aidemir
1902 Pr. Nicolae
Speranţa
1908
Galita
Alfatar
1815 Ion Cămărăşescu Garvan Cioara 1904
Alfatar
Almalâu
1904 Frăti�
Micul agricultor
· Cetalgea Mare 1915
Acbunar Mic 1922 Mircea cel Bătrân Hadar Celebi 1915
Solidaritatea
Babuc
1914 Progresul
Spiru Haret
1907
Haschioi
Sf. Arh. Mihail şi
Unirea Plugarilor Hogechioi
1922
Bugeac
1907 Mircea
Gavril
1903
Lipni(a
Cadichioi
1921 Regina Maria
Plugarul
1914
Pandaclia
1925 Carol I
lsvorul
Popina
1906
Mică 1916 Sf. Gheorghe
Kiuciuk;Kainargi
1908
Satu Nou
c:1ipetrova 1917 Increrlerea
Viaţa
Satu Vechi 1914
Canlia
1904 Balcanul
Canlia
Siniru Nou 1923
Carageat
Speranta
1922 r•i•I<
1914
Srebârna
Caraomer
Albina
1907 Carpaţi
Tepei
1916
Principele Mircea Caraorman
1914
Carvan
Ţăranul
1907

CalnarQeaua Mare
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Cooperativele de credit din jud. Caliacr a
NUMELE

Asoc. runcuon. corn. 11 lud.

Bazargic
B:ca Corp. didaci.
Dobrogea
Progresul învăfăt.
Româno:turcă
Dobrogea Nouă
Unirea
Cavarna
Eroii
Armanul
Mircea eel Bătrân
Brâncoveni
Isvorul
Anexa

Anul
înfiin�
tării

SEDIUL

I

NUMELE

SEDIUL

Cadieva
1935 Frontiera
1924 Unirea
Cuiugiuc
1929 Inăltarea Domnul.
Carali
1914 Infrăfirea
Esibeiu
Suiuciuc
1932 Caliacra
Ghelengic
1921 Printul Carol
G:l St. Poetaş
1936 Petia
Preselenti
1926 Lumina
1925 G,l Ras�viceanu Rasoviceni
1924 Stejarul
Stejarul
Şabla
1926 G:l Dragalina
Spasova
1926 Furnica
Vladimireşti
1928 Regele Carol I
Prisăcani
1926 Oltenia

Bazargic
"

,.

"
"
"

Balcic
Cavarna
Balcic
Arman
Arnautcuius
Brâncoveni
Carasular

Anul
înnin.,.
tării

1928
1926
1916
1914
1923
1926
1927
1929
1929
1929
1925
1935
1914
1924

III
Bilanţul cooperativelor de credit din Dobrogea sudică
încheiat la 31 Decemvrie 1936
CONTURILE

ACTIV

Numerar şi disponibil la diverse institui ii
Efecte publice şi participafiuni . .
Debitori.. . • • . . • . . . . .
Datorii în conversiune • .•
Reduceri la datoriile în conversiune
Ajutorul Statului pentru asanare •
Mărfuri în comision . . . .
Imobile, mobilier, materiale .
Conturi diverse •
Pagube nete
Total activ •
PASIV
Capital social
Fonduri de rezervă
Alte fonduri
Creditori:
- depuneri spre fructificare
- organizafii cooperatiste
- alti creditori .
Conturi diverse .
Venituri nete .
Total pasiv •

.

.

I

Orăşeneşti

I

Săteşti

11T o t � 1

4.242.868
567.297
24. 106.485
6.9 83.442
13.744.972
913.133
6.490.813
2.027.342
3.170.945
122.780
62.370.077

941.529
1.501.975
2.994.126
14.768.874
442.350
9.641.328
1.049.903
751.839
1.361.222
33.453.146

5.184.397
2.069.272
27.100.611
21.752.316
14.187.322
10.554.461
6.490.813
3 077.245
3.922.784
1.484.002
95.823.223

18.121.988
2.325.312
7.802.844

11.22C.919
827.047
976.689

29.342.907
3.152.359
8.779.533

7.915.306
7 051.013
8.610.300
9.803.000
740.314
62.370.077

9.657.469
6.44l.488
3.?.53.480
1.039.302
30.752
33.453.146

17.572.775
13.498.501
11.863.780
10.842.302
771.066
95.823.223

-
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Bilanţul băncilor comerciale locale din Dobrogea sudică
încheiat la 30 Iunie 193î
PASIV

ACTIV
I

CONTUR ILE
'

LEI

A.ctionari
1.877.500
Numerar în cassă
1.897.537
Disp. laBNR., CEC. etc
t.230.280
Portofoliu de titluri român.
4.092.562
Portofoliu de scont
40.470.969
Debitori
. . . 26.996.334
Debitori în conversiune.
40.158.882
Pierderi din conversiune
8.425.859
lmprumuturi pe term. lung
I 0.182.4!35
Imobile
7.779.594
Mobilier.
736.527
Conturi divers� .
. 4.449.708
Conturi tranzitorii
8.353
Cont. de rezultate negative
4.119.283
Total:
152.425.873

.

CONTURIL E
Capital social •
Fonrluri de rezervă
Fonduri pentru amortizări •
Fond. de pensie şi ajut.funcj.
Dob. revalorizate cf. leg.conv.
Depuneri spre fructificare •
Creditori· din tară
Creditori din străinătate •
A.ngaj. de reescont. laBNR.
A.ng. de reesc. la alte institutii
Efecte de plată
Conturi diverse
Conturi tranzitorii
Conturi de rezultate positive
Total.

I

...

CONTURI DE GARANŢII :
Efecte comerciale în gaj • . • . • • . •
8.530.562
Ipoteci, cesiuni, mărfuri şi garantii diverse . • 97.872.914
Titlµri în gaj . • . . . . . . • . .
. 7:3·8 I.OOO
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LEI
64.909.567
3.198.509
8.365.677
289.202
4.419.026
9.052.712
16.102.436
2.642.497
31.715. 181
402.400
64.000
7.475.584
102.281
3.686.801
152.425.873

REALIZĂRI TEHNICE ŞI ECONOMICE
IN CADRILATERUL DOBROGEAN
de Prof. C. BUDEANU
şi
.

Ing. ALEXANDRINA PETRESCU

Cadrilaterul dobrogean, format din judeţele Caliacra şi Durostor,
r.reprezintă o suprafaţă teritorială de 7726 km 2 , adică 2,62 °Io din supra:
faţa totală a României. ,
Populatia Cadrilaterului, care este de cca. 2,1 °Io din aceea a în=1regei ţări, se repartizează într' o proporţie de aproximativ 19 °Io popu:
.laţie urbană şi 81 °Io populaţie rurală 1).
Aceast_ă regiune, reintegrată în grani(ele pat�iei mame în anul
1913, a căpătat o importantă desvolfare tehnico:economică sub im:
pulsiunea administraţiei româneşti şi în cadrul economiei noastre generale.
De altfel realizările d� până acum în acest domeniu pot fi pri:
.vite ca lucrări în curs a unui program în extensiune.
In cele ce urmează vom relata. principalele realizări referitoarz
'la căile de transport construite în ultimii 25 ani, şi diversele aspecte
.ale desvolfărei industriale, economice şi edilitare din Cadrilater.
1. Drumuri 2). Aceste lucrări sunt separate în două etape de
,războiul pentru desrobirea neamului din 1916-1918.
In intervalul 1913--1916 s' au executat în judeţul Caliacra cca.
163 km. drnmuri noi, învestindu:se un capital de aproximativ 2.445.000
lei antebelici. Valoarea actuală a acestor lucrări este · de cel puţin
,65.000.000 lei..
ln intervalul 1918-1938 s'au executat în acelaş judeţ urmă:
foarele lucrări :
a) Refaceri de şosele pe o lungime totală de cca. 280 km., pen:
tru care s' a învestit un capital de aproximativ 38.100.000 lei.
b) Construcţii din nou împietruite pe o lungime totală de cca. 85
i<m., pentru c.1re s'a învestit aproximativ 25.800.000 lei.
1) După datele recensământului general din 193Q.
2) Dup� datele Direcfiunii tehnice de lucrări publice din Ministerul Lucrărilor
.Publice şi al Comunicaţiilor.
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- 44 c) Lucrări nouă în terasamente pe o lungime foială de cca. 98
Km. care au costat 980.000 lei.
In judejul Durostor s'au construit cca. 272 km. şosele jude=
ţene şi comunale, a căror valoare totală se ridică la aproximativ lei
39.300.000.
Aşa dar din 1913-1938 în cele 2 judeţe ale Cadrilaterului s 'au,
executat lucrări pe o lungime totală de cca. 900 km., învestindu-=se;
aproximativ un capital de 1 ?'O.OOO.OOO lei._
In afară de. cele de mai sus, s'au proecfaf lucrări nouă de poduri.
şi drumuri, care vor face obiectul viitoarelor ·campanii de lucru.
2. Noi căi de comunica/ie.· - Problema noilor căi de cornu-=
nicafie cuprinde cele 3 mijloace de transport, în comun : căile ferate,.
liniile de autobuze şi calea aeriană.
In perioada dinainte de războiu s'a realizat legătura de cale fe=
rafă cu linia Cernavodă-Constanta în următoarele etape 1) :
Porţiunea Mircea-=Vodă-Cobadin, 33 km.+ 753 m., a fost pusă•
în construcţie încă din anul 1912 prin Regimentul de Căi Ferate.
Porţiunea Cobadin-Bazargic, 80 km.+ 682 m., din cari apro.=
ximafiv 43 km. pe teritoriul .Cadrilaterului dobrogean, a fost studiată·
complect până în Martie 1914 şi executată într'un interval de 8 luni,_
astfel încât întreaga . linie Bazargic -Mirfea.= Vodă a putut fl dată în
circulaţie în Decembrie 1915. Menţionăm că această lucrare cuprinde
35 poduri şi podeţe din zidărie de piatră şi 5 staţiuni prevăzute cu,
câte 3 cantoane.
Concomitent cu lucrările secţiunii Cobadin-Bazargi::, s' au re.=-
stauraf clădirile şi s' a reconstruit ·linia Bazargic-punctul de frontieră
Boteni, în lungi1�1e de 16 km.
Costul celor 43 km. construcţie nouă şi 16 km. linie recon-=
struită de cale ferată, cuprinse în Cadrilater, depăşeşte, după evaluă.=
rile din 192�, suma de 200 milioane lei_.
in afară de aceste lucrări exec_utafe, s' au mai studiat următoarele : ·
a) Linia Bazargic - Ghelengic - Balcic în lungime de 36 km.
b) Linia Arman-Balcic:
•
c) Linia. Mangalia-Caliacra-Cavarna-Balcic, ca o prelun-=
gire a liniei Constanfa-Carmen-Sylva-Mangalia, mmând cât mai
mult posibil litoralul. In acest scop s'au proectat 3 trasee, unul di.=
rect în lungime de 70 km. şi alte 2 variante de 83, respectiv 86 km.
din ce în ce mai apropiate de tărm.
1) După datele procurate dela Regia Autonomă C. F. R.
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- 45 Referindu.a-ne la traficul în Cadrilaterul dobrogean, dăm urmă.atoarele câteva cifre pentru anul 1937 :
Vagoane complecte predate: 7073, reprezentând 97.192 tone;
Vagoane complecte sosite : 5236, reprezentând 43.357 tone ;
Colete predale: 25.104, reprezentând 1.001.470 kg:r.
Colete sosite: 85.134, reprezentând 6.533.470 kgr,
După război au fost puse în exploatare diverse linii de auto.a
buze, atât de către căile ferate cât şi din iniţiativă particulară. ·
1n mornenful de faţă căile ferate deservesc următoarele linii :
a) Linia Bazargic-Balcic de 37 km., cu un trafic de cca. 53.000
călători pe an';
b) Linia Bazargic-Cavarnâ cu un tr_afic de cca. 22.000 că=
lători pe an. In Bazargic s'a construît şi un garaj în .valoare de lei
150.000.
Pentru anul 1939 se prevede realizarea următoarelor trasee :
- Pentru transportul· călătorilor şi bagajelor cu autobuze:
c) Linia Consfanţa-Bazargic, 97 km.
d) Linia Bazargic-Silisfra-Turtucaia, 161 km.
e) Linia Mangalia-Cavarna, 55 km.
- Pentru transportul mărfurilor cu autocamioane :
f) Linia Bazargic-Silistra-Turlucaia, 161 km., cu legătură spre
Bucureşti.
- Din iniţiativă particulară Cadrilaterul dobrogean mai e deservit
de următoarele linii de autobuze: Bazargic-Silistra, BazargicConstanţa, Bazar-gic-Armutlia, Bazargic-Carapcea şi Bazargic
Carali.
Pentru deservirea legăturilor aeriene s'au construit 2 aeroporfuâ, ·
unul la Bazargic şi altul la Balcic. Din Aprilie până în Octombrie
se face curse de avioane sigure şi regulate Balcic-Constanţa şi
Balcic-Bazargic-Bucureşti. Datorită transportului aerian, timpul în
care se parcurge această ultimă distanţă s' a redus dela 7 ore la o
singură oră.
3. Portul Balcic 1). Pentru amenajarea portului Balcic s'au
proectat lucrări a căror valoare se va ridica la cca. 120.000.000 lei.
O specificare· amănunţită asupra acestora se găseşte_ în studiul
d=lui lng. V. Cotovu asupra portului Balcic. Construcţia acestui port
are o deosebi'fă imp9rtanfă pentru Cadrilater, deoarece prin dirijarea
1) După datele primite dela d=l lng. V. Cotovu.
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- 46 exportului la Bal:ic, în loc -:le Constanta, produsele din regiune vor
fi degrevate de o mare parte de cheltuelile actuale de transport.
Lucrările de amenajare ale portului Balcic au început în anull
1934, realizându:se până în prezent: digul de apărare al portului,.
paserela pentru acostarea vaselor şi dragarea unei zone de 2 ha.
Valoarea lucrărilor executate pâ1�ă în prezent depăşeşte suma,
de 20.000.000 lei.
4. Telegraf, telefon. In ultimii 25 ani s'au executat în Cadri=-
later cca. 600 km. linii telegrafice, investindu:se un capital de apro:
ximativ 10.000 OOO lei. Deasemenea s'au instalat linii telefonice pe o
lungime de 570 km. de traseu, ceeace corespunde la 750 km. de
. circuit. In oraşul Bazargiţ: s' a făcut o, instalaţie mai, mare, utilizând.
sistemul de CIJrenţi purtători.
,
5. Dezvoflarea industrială şi comercială 1). Inainte de 1914 se
găseau în Cadrilater un număr de 892 întreprinderi de toate catego-=
riile.• Intre 1914-1930· acest număr a crescut până la 5236. Ur-=
mează deci că în acest interval de timp desvoltarea tuturor ramurilor
de activitate. a fost foarte vie. Astfel �umărul întreprinderilor indus:
triale, cuprinzând exploatarea subsolului, industria metalurgică, a lem:
nului, construcfiilor, textilă, alimentară, chimică, hârtie, tipar, etc. a
crescut din 1914 până ·în 1930 de la 430 întreprinderi până la 2368.
Deasemenea număru.I de ·întreprinderi comerciale, precum . sunt cele
referitoare la comerţul alimentar, hoteluri, restaurante; cârciumi, ca-=
fenele, articole de îmbrăcăminte şi confecţiuni, materiale de construcţii
şi mobile, maşini agricole şi industriale, produse chimice şi droguri,.
produse agricole şi animale, târguri, oboare, etc., s'a ridicat del'a ·
406 la 2550. Pe de altă parte numărul întreprinderilor . de credit,.
bănci, cooperative, asigurări, în,t1:eprinderi auxiliar,e, a sporit de la
22 la 85.
ln legătură cu întreprinderile industriale menţionăm că for!a mo-=
trice instalată pentru deservirea a'cestor industrii se ridică la 5500
CP, din care cca. 85 ¼ se referă numai la industria alimentară.
Investiţiunile făcute numai în industria alimentară se pot evalua
la cca. 70.000.000 lei, valoarea P!oductiei anuale a acestei industrii
ridicându=se la aproximativ 130.000.000 lei.
Personalul utilizat de toate. întreprinderile din Cadrilater se re-=
partizează astfel : 52 °Io revin� întreprinderilor industrjale, 39 O/o între-=1) După datele procurate de d=I fog. şi Dr. N. A.rcadian.
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- 47 prinderilor comerciale şi restul de 9 O/o celorlalte categorii de între.,.
prinderi.
6. Mişca.rea generală economică 1). lndeletnicirea principală a,
locuitorilor din Cadrilater este agricultura şi creşterea vitelor, pe lângă,
care, după cum am văzut mai sus, au căpătat o frumoasă desvol:
fare comerţul şi industria.
In Cadrilater repartiţia proprietăţii rurale este cam următoarea :
dintr'un total de 289.932 ha. teren arabil, mica proprietate deţine
59 O/o, iar marea proprietate 41 O/o. Cerealele cultivate în Cadrilater
sunt: porumbul, orzul, grâul, ovăzul, secara, meiul. Deasemenea se
cultivă fâneţele, plantele alimentare şi plantele industriale. Din cauza
condiţiunilor climaterice favorabile, o altă cultură, din ce în ce mai,
răspândită,' este aceea a tutunului. Astfel în anul 1934 această plantă
se cultiva numai în judeţul Caliacra în 15 comune pe o suprafaţă
de cca. 260 ha., productia fiind de 442 kg. la hectar. Pentru pu-"
nerea în valoare a acestei culturi, Casa Autonomă a Monopolurilor
Statului a învestit în Cadrilater o sumă de cca. 50.000.000 lei, ame=\
najând depozitele de fermentare din Bazargic şi Silistra, depozitele
de tutunuri din Turbcaia şi Balcic, locuinţele din Silistra şi Turtucaia._
In afară de agricultură populatiunea rurală se ocupă cu creş-"
ferea vitelor şi stupăritul.
O altă ramură de activitate este pescuitul, care se practică pe
o scară foarte întinsă la Cavarna, Caliacra, Balcic şi Sabla.
In legătură cu agricultura a luat o foarte mare extindere co-"
merţul de cereale. In acest scop Camera de Comerţ şi Inqustrie a
înfiinţat numai în judeţul Caliacra 5 oboare de cereale înzestrate cu
toate instalaţiunile necesare. Comerţul de vite se face în târgurile
săptămânale. Comertul · de coloniale,- manufactură, galanterie şi mă„
runţişuri, fierărie, maş.ini agricole, automobile, com�rţul de cherestea
şi materiale de construcţii, articole de pielă'rie şi încălţăminte sunt
deasemenea in continuă desyoltare.
Dintre industrii, cea mai importantă este a n�orăritului . .Astfel
în judeţul Caliacra găsim instalate în 1934 : 5 mori sistematice cu o
producţie toală, în 24 ore, de 18 vagoane, 30 mori ac(ionafe de IDO-"
toare cu o producţie de 20 vagoane în 24 ore, 6 mori cu aburi cu
9 producJie totală de 3 vagoane, 26 mori ,de apă cu o producţie to-"
tală de 3 vagoane şi 27 mori de vânt, măcinând nu_mair urui_a}ă.
1) Date extrase din „Mişcarea economică' din circumscriptia Camerei de Co#
Inert şi de Industrie" - Sectia Bazargic -· pe anul 1934.
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- 48 Notăm apoi prinJre ind.ustriile în desvoltare în regiunea Cadri:
.Jaterului aceea a uleiurilor vegetale, a brânzeturilor şi alte produse
-alimentare.
O altă industrie importantă este a covoarelor, care a ajuns la
un frumos renume pe piaţa Bucureştilor. S'au amenajat deasemeni
în Cadrilater turnătorii, tăbăcării, blănării, ţesătorii în păr de capră etc.
Pentru asigurarea creditului funcţionează, în afară. de băncile
locale, sucursalele băncilor din capitală, precum: Banca Naţională a
României, Banca Românească, Banca de Scont a României.
Portul Balcic şi schela Cavarna servesc ca puncte pentru în:
cărcarea cerealelor pentru expori şi cabotaj.
In momentul în care vor fi terminate lucrările de amenajare
ale
.
rplusul
de
portului Balcic, se va putea exporta prin acest punct su
produse care, în timpul întreruperii navigaţiei fluviale pe Dunăre, se
,exportă încet şi cu mari greutăţi prin portul Constanta. Activitatea
-acestui port va intensifica deci în · mare măs.ură mişcarea economică
a Cadrilaterului .
7 ., Desvo/fări urbane. Stadiul realizărilor edilitare în oraşele
Bazargic, Balcic şi Cavarna se poate rezuma precum urmează:
a) In oraşul Bazargic s'au construit în ultimii ·25 ani impor=
fante edificii publice ale Statului, printre care cităm : palatul admini=
..strativ, a cărui construct:e --este terminată în roşu, palatul Băncii Na=
·ţionale, Spitalul judeţean, depozitul de fermentare C. A. M., Camera
de Comerţ, ocolul silvic, oborul de cereale, oborul de vite, ferma
.agricolă, cazărmile, liceul de băeţi, internatul liceului, şcoala profe=
.sională, eic.
Deasemenea s'au construit o serie de edificii comunale precum:
.şcoli, dispensare, hale, abator, garaj pompieri,· etc.
In acest oraş, în care înainte de 1913 aproap2 nici nu existau
pavaje, s' a executat după acea dată pavarea străzilor cu piatră cu: ·
,bică de granit şi cu piatră spartă şi pavarea trotoareloi: duble cu plăci
-de ciment, plăci de piatră şi piatră brută.
In anul 1937 s' a realizat electrificarea oraşului, despre care vom
-trata mai detaliat în capitolul următor.
Din iniţiativă particulară s' a construit în oraşul Bazargic
un număr de peste 1800 imobil�, cu o valoare globală de cca.
250.000.000 le.
b) In oraşul Balcic, port la mare şi stafiurie balneo:climaterică,
:s'au construit în ultimii 25 ani însemnate edificii publice, precum :
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- 49 localul primăriei, halele, muzeul, baia, cazinoul, spitalul, cazărmi,
aeroport, etc.
Deasemeni s'au impietruit străzi, s'au pavat cu plăci de piatră
trotuare duble, s'a executat ·canalul colector, s'a construit şoseaua de
legătură cu Teche şi s'a electrificat oraşul, după cum se va vedea
mai departe.
Datorită iniţiativelor particulare s'au construit cca. 50 vile, în=
vestindu-=-se aproximativ 30.000.000 lei.
Nu se poate vorbi despre Balcic, fără a se menţiona fru..
museţea regiunii, dulceaţ-a climei şi variaţia vegetaţiei. In acest
colţ pitoresc s'a. realizat o operă de artă, care va rămâne deapururii
drept scumpă amintire generaţiilor viitoare, anume palatul regal cu
minunatele lui grădini, în care se odihneşte plină de o nesfârşită dra,;
goste, inima primei Regine a României întregite.
c) La 15 km. depărtare de Balcic s_e găseşte Cavarna, oraş
comercial şi port la mare, care este în curs de desvoltare. Până în
prezent s' a executat o· parte din lucrările de împiet�uire a străzilor,
iar din iniţiativă particulară s'au ridicat vre-"O 35 vile, învesti�du=-se
cca. 5.000.000 lei şi s'au clădit vre-=-o 20 case mari, învestindu=-se
aproximativ aceeaşi sumă.,
Printre lucrările artistice ridicate în Cadrilater, notăm următoa=
rele : monumentul şi cimitirul eroilor din Bazargic, monumentul
.Reginei Maria din Bakic, monumentul Murgoci din Balcic, bustul
N. Filipescu din Bazargic, monumentul eroilor din Cavarna.
8. Luc;Zri de elecirificare. Cum în stadiul actual de civilizaţie
o regiune nu poate fi pusă în valoare din nici un punct de vedere
dacă nu dispune de a.vantajele pe care le procură utilizarea electri-"
cităţii în diversele domen'ii de activitate, era firesc ca şi în Cadrilater
sa se caute rezolvarea acestei probleme.
a} După slabe încercăr_i de electrificări reduse şi izolate în ora="
şele Silistra şi Bazargic, în anul 1933 primăria oraşului Balcic a
concesionat Soc. ,,Creditul pentru Intreprinderi electrice" din Bu"'
cur'eşti alimentarea cu energie electrică a acestui oraş. Societatea con=
cesionară a construit în acest scop o uzină termică cu n1otoare Diesel
având o putere instalată de 220 C. P. şi a executat o reţea, care
astăzi se întinde pe o lungime de 12,5 km, alimentarea oraşului fă""
cându„se la tensiunea de 380/220 Volţi.
Deasemenea s'au mai instalat 2 km.. de reţea de înaltă tensiune:
3 X 15.000 V. pentru alimentarea platoului de la nordul oraşului.
'

'
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-'--- 50 Trebue relevat cu această ocazie că societatea concesionară a
dat .o deosebită importanţă realizării acestei lucrări, căutând ca, în
afară de asigurarea unei perfecte alimentări cu electricitate, să împo.,.
dobească oraşul cu o frumoasă construcfie a uzinei, executată în stilul
specific acestei bătrâne localităţi.
Luminatul public al oraşului este asigurat printr'un număr de
cca. 170 lămpi de câte 60· şi 300 w. Cum această localitate este.însă
în cursul' unei frumoase desvoltări, se poate prevedea, şi din punctul
de vedere al electrificării, o însemnată extindere într'un viitor apropiat.
b) Oraşul Silistra continuă să fie alimentat, sub forma de con:
cesie, de o altă societate care a făcut primele începuturi de electrifi:
�are a oraşului.
Puterea instalată a fost majorată, după concesionare, de la 180
CP la 370 CP., alimentarea -oraşului făcându=se sub forma de curent=
continuu 2X220 V. Refeaua se întinde pe o lungime de 15 km,
iar luminatul public numără 400 lămpi, având o putere totală insta:
lată de 26 kw.
c) In anul 1936 Primăria oraşului Bazargic a concesionat Soc.
„Creditul pentru Intreprinderi Electrice" alimentarea cu electricitate a
.acestui oraş.
In acest scop societatea concesionară a construit o uzină1 termică
-cu motoare Diesel, având o putere instalată de 700 CP. şi a exe-=
-cutat o refea subterană de transport 6000 v, 3,5 km şi o refea ae:
riană de distribu\ie de curent a1ternativ 380/220 V, pe o lungime de
22,7 km. Luminatul public al oraşului este asigurat de un număr de
cca. 370 lămpi de 60 şi 200 w. Intreaga instalaţie este din nou
€fectuată, construită pe principii teht1ice cu totul moderne şi amena=
jată spre a putea deservi întreaga populafie a oraşului pentru toate
11evoile sale de lumină şi forţă motrice.
d) In toarrina anului 1937 Soc. ,, Creditul pentru întreprinderi
-electrice" a elaborat un anteproect de electrificare a întregului jude!
Caliacra, care a fost înaintat prefecturii acestui judef. Programul pre:
văzut în anteproect urma să se realizeze treptat. pe măsura necesită=
ţilor locale şi disponibilităţilor financiare, alimentarea judeţului făcându=
se din cele 2 centre de electrificare existente : centrala electrică Ba:
zargic şi centrala electrică Balcic. Până în prezent aceste 2 centrale
asigură alimentarea cu energie electrică a unui număr de 36.261 lo=
cuitori. După executarea noilor lucrări prevăzute în anteproect, s' ar
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·.-mai putea deservi un număr de încă 50.000 locuitori, ceace ar face
ca mai mult de jumătate din populaţia judeţului Caliacra să benefi"'
• cieze de avantajele electrificării, atât pentru nevoile sale casnice şi
.agricole, cât şi pentru indust·riile care iau de obicei naştere în legătură
�CU agricultura.
Ulterior . electrificarea s' ar putea estinde şi la restul populatiei
,din această regiune atât de frumoasă şi totuşi atât de încercată în
-decursul veacurilor, încât desvoltarea ei a început abia din momentul
, realipirei la tara noastră.
Rezumând realizările tehnice şi economice din Cadrilater, ajungem
.la următoarele constatări generale :
- Păstrându"'se caracterul agricol al regiunii, s' a creiat am.
: bianţa necesară pentru o dezvoltare economică generală menită de a
da o nouă viată regiunii şi în special de a · contribui la o cât mai
ratională valorificare agricolă.
- Se urmăreşte un interesant program de realizare a drumurilor
•în concordantă -cu importanta lor crescândă, datorită extinderii moto"'
.rizării ca mijloc de transport.
- Tot în domeniul transporturilor, linia de cale ferată Megi=
dia"'Bazargic, c,onsfruită până acum, cât şi liniile aeriene în functiune,
asigură o legătură normală a Cadrilaterului cu restul tării. Pe de altă
parte, importanta amenajare a portului Balcic, azi în curs de lucru, va
contribui la îmbunătătirea şi • intensificarea condiţiilor exportului din
. această regiune.
- In dezvoltarea economică generală, comertul şi industria au
,căpătat o_ importantă impulsiun<;: în cadrul condiţiilor particulare locale.
- Prin lucrările de electrificare executate până acum, în afară
-de importanta contributie adusă deja principalelor oraşe ale Cadrila=
.ferului _pe planul econ�mic, social şi edilitar, sunt puse bazele unei
raţionale electrificări a regiunii, care. va contribui la accelerarea
.ritmului desvoltării diverselor ramuri de activitate locală.
- In cadrul dezvoltării generale se urmăreşte valorificarea pi"'
torescului ce-=l oferă coasta mării din această regiune şi în special oraşul
.Balcic. Deasemenea este în curs de realizare asanarea Yăii Batova,
Jucrare foarte costisitoare, însă de o mare importantă I pentru înlăturarea
.malariei. Se vor pune astfel în valoare frumusetile naturale al văii
-Batova, dându-=i posibilitate de desvoltare turistică · şi se vor reda
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- 52 agriculturii importante terenuri de cultură prin regularea cursuluh
acestui râu şi secarea mlaştinilor existente.
In linii generale se poate spune că, în ultimii 25 ani, Cadrila=-
terul a fost pus în situaţiunea de a..-şi ridica în mod armonios nivelu�
său economico..-social.

oo0ODOC (io
o
.
00
°
@>000000 •

www.minac.ro

I

INSTALAŢIILE PENTRU NAVIGAŢIA
MARITIMĂ PE COASTELE CADRILATERULUI
de lng. VIRGIL COTOVU

Din 490 km. lungime de ţărm fomânesc, Cadrilaterului îi re=
·vin 100 km.
In cea mai mare parfe tărmul românesc are un aspect monofon:
;}ungi cordoane) de nisip fighelafe cu plăji nesfârşite, închizând vechi
_golfuri şi rectificând linia întortochiată a litoralului de altă dată ; pe=
riferia de abia ieşită din apă a Deltei, sau ţărfuuri lutoase abrupte,
. -ceva mai înalte, cedând necontenit la asaltul valurilor, cu mult mai
. încet, acolo unde au la nivelul apei o bază de stâncă, de cele mai
multe ori slabă.
Pornind dela uscat, dela punctul de graniţă cu Rusia Sovie=
fică, din locul unde a fost Gura Oceacov a Limanului Nistrului, în=
-chisă· complect în urma unor furtuni, în 1\.prilie 1936 - interesant şi
demonstrativ fenomen pentru formarea cordoanelor şi închiderea lacu=
rilor şi a limanelor, - frebue să trecem de llanlâc, vechiul punct de
_graniţă, ca să ajungem la aspectul aşa de pitoresc din regiunea
Stânca, şpre capul Caljacra, cu terase prăbuşite în multe etaje, cu eră=
pături distincte din care se ridică fufe de smochini, cu mimiscule irt=
,sule formate de stânci aproape de ţărm, cu arbuşti şi tufişuri înver=
zind în mare parfe malurile, străjuite de vulturi pleşuvi ce=şi au cui=
.burile în locurile în _care peretele drept de stâncă este inaccesibil.
Dela capul Caliacra linia ţărmului, care dela capul Midia a
.avut, abstracţie făcând de sinuozităţi, directia N S, coteşte brusc, în
,unghiu drept spre Balcic.
Toală această parfe de coastă - Caliacra - Cavarna - Balcic
·priveşte spre Sud, este expusă toată ziua soarelui şi, prin înăltimea
·podişului, este protejată de vânturile de Nord.
Nu departe de Balcic, dela punctul de graniţă dela Ecrene ,
-coasta îşi reia direcţia spre Sud.
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In tot lungul coastei româneşti nµ există· golfuri destul de în:·
chise încât să alcătuiască porturi naturale.
După cum am spus, vechile golfuri adânc intrate în uscat au,
fost transf ormate, prin cordoane litorale, în lacuri.
· Pentru a ajunge la ele, spre a le folosi pentru porturi, trebue să
străpungem cordonul. Acesta, la Taşaul, are un km. lătime.
Unele din aceste lacuri, cum este Mangalia, şi:au menţinut·
adâncimea. Altele ca Taşaulul, au adâncimi mici, fiind pline cu un•
mâl uşor de dragat.
Dar, pentru a putea ajunge la canalul din cordon, sunt nece,:"
sare lucrări foarte importante în mare, unde trebue să se construiască•
un anteport, protejat de diguri foarte lungi.
Astfel de lucrări au fost. începute recent, după un plan vastr
la lacul Taşaul, pentru construirea unei baze navale, ·dar şi pentru
desvoltarea unui port comercial cu posibilităţi de extindere oricât·
de mari.
Portul Balcicului, care va deveni portul maritim important aL
Cadrilaterului, este, ca şi Constanta, u� port la mare liberă ..
Conditiunile naturale la Balcic, pentru construirea portului, sunt·
foarte favorabile.
La Balcic, sectorul vânturilor primejdioase, adică acelea care vin
dinspre larg şi pot produce valuri periculoase, . este
numai de 95°r.
dela E.[15' S. la S. 20' W.
La Constanţa sectorul este de 140°, iar plusul de 45° cores=
punde sectorului E-NE, pentru care vânturi!� sunt cu cel !mai
mare efect, corespunzând la cele mai vaste întinderi de mare liberă.
Accesul la portul Balcicului va fi mai uşor ca la orice alt punct de
pe coasta românească .
., Adâncimile la Balcic cresc destul de repede. Cota de 10 m •.
se găseşte la 700 m. distanţă de ţărm. Pentru un port relativ mic,.
dat fiind traficul ce:! va avea, putem obţine o zonă · protejată,
suficient de întinsă, fără să fim nevoifi a executa lucrări în ape
prea adânci.
Date fiind fundurile de vază cu pietriş-, obtinerea adâncimilor
prin dragaje este lesnicioasă ; în plus, depunerile putin importante.
Să vedem însă întrucât condiţiunile economice pot just\fica în-=
vestirea unui capital, totdeauna important la astfel de lucrări·.
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- 55 Deşi n'au existat la Balcic instalaţiuni porfuale, , în anii ce au
precedat anexarea, traficul prin Balcic era apreciabil : 5000-6000.
vagoane anual, în cea mai mare parte cereai.'. Acest trafic s'a men,..
ţinut în 1913 şi 1914 (circa 5000 vagoane), dar după război · a de...
căzut cu totul, reducându•se în ultimii 15 ani la o medie de 600
vagoane anual. Au fost ani (1921-1930-1935) când operaţiunile
au fost nule.
Această scădere se explică prin atragerea exportului de cereale
din zona ce forma hinterlandul Balcicului, prin linia ferată Bazargic
Constanta, în acest din .urmă port, date fiind instalaţiile ce posedă
şi organizarea comertului de cereale.
La Balcic, fără diguri de adăpostire. şi puncte de acostare, ope,..
ratiunile .se făceau primitiv, discontinuu şi costisitor. Vasele stăteau.
departe de mal., marfa era încărcată la o punte în ceamuri, şi din
acestea în vas. Imediat ce vremea devenea rea, operaţiunea se între:
rupea, şi uneori vasul se depărta de mal spre a fi în mai mare si...
guranfă, sau părăsea regiunea.
Dacă la Balcic s'ar executa lucrările indicate, traficul ar reveni
în port. Dovadă este faptul că,· de îndată ce în toamna anului 1936
s'a construit o porţiune de dig şi un punct.de acostare ·de 5 m. adân....
cime de apă, cargouri au şi început a acosta la debarcader, pentru
a încărca cereale. Valoar�a cerealelor la Balcic a crescut imediat cu
2000 lei la vagon, fată de preţurile ce' se puteau obtine înainte, avân:
du=se în vedere transporturile pe calea ferată: un avatitaj apreciabil
pentru agricultori.
Bineînteles că aceste vase nu pot lua decât încărcături mici,
dată fiind cota redusă a apei care, după proiect, trebue adusă
la 8 m.
In ce vor consta lucrările începute ale portului Balcic?
Un dig de apărare dinspre larg. Acesta porneşte din coltul de
Vest al Băilor comunale, are directiunea S 30° W, iar la 540 m
depărtare de. ţărm, la adâncime de 7.50 m, coteşte spre S 7'4° W,
continuându:se încă cu 375 m; în total 915 m. Muzuoarul digului
va fi la 9 m. adâncime de apă.· Se va obtine o zonă calmă de 15
ha. ce se va draga la 7' -8 m adâncime.
ln interiorul bazinului, de:alungul malului, se va executa un
cheu pentru acostarea a 2-3 vase, şi se vor complzcta platforme
pentru depunerea mărfurilor, magazii, etc. Pe dig va exista şi o şo7
I
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sea de circula/ie şi trei debarcadere pentru vase. O lucrare ce trebue
executată dela început este deviarea torentului în afară de· dig.
Toate aceste lucrări sunt evaluate la 120 milioane lei.
Lucrările au început cu mijloace modeste şi până la finele
anului 1937 s iau executat 345 m. dig, s'a dragat la 5 m. adâncime
un bazin de 2 ha. şi s'a dat în funcfiune un debarcader. Valoarea
lucrărilor executate este de 19 milioane lei.
In acest pref intră şi organizarea şantierului pentru blocuri ar-=
tificiale de 10 t. Aceste blocuri se fac cti 250 kg. ciment şi 125 kg,
tras Ia metrul cub de beton. Pe şantiP,r este instalat un concasor
pentru piatră spartă, o betonieră pentru 50 m3 beton în zece ore, un
portal .pe şine de 6 m deschidere, peste două rânduri de cofraje de
blocuri şi peste o linie D.ecauville, pe care se aduce betonul dela
betonieră pe o benă ce se răstoarnă în cofraje cu ajutorul unei ma-=
carale a bardorului, Tot bardorul suprapune blocurile turnate şi în=
tărite şi le încarcă pe vagonefe, care sunt transportate cu o mică Io-=
comofivă pe· dig, unde blocurile sunt puse în operă cu o macara
Demag.
Piatra din inferiorul digului este transportată pe apă, în gabare,
iar blocurile exterioare mai mari, pe vagonete. La capul digului se
găseşte şi o macara de 5 tone putere de ridicare, pentru aceste
blocuri.
Digul €Ste ridicat la cofa de 4 m, are 'o lăfime· de 6 ,m,
panta de 2/a spre interior şi ½ ·în exterior. In exterior, dela cota
-·· 3 m. sus până la+ 2 m, două rânduri de blocuri artificiale de 10 t'
care la cota - 3 m. stau pe o platformă de 4 m. lăfime. La adân=cimea de 7 m. digul va avea 45 m lăţime la bază. Blocurile natu:
rale, în exterior, au dela 500 până· la 3000 kg.
Continuarea portului Balcic şi a unui port în regiunea Bugaz,
va da un mare impuls vieţii româneşti legată de mare. Se vor re-=
simţi enorm cabotajul, sp::rtul nautic, pescuitul.
Balcicul va putea atrage şi un cabotaj internaţional.
Parte din produsele Cadrilaterului : fasole; porumb etc. . . iau
drumul Varnei, pentru a fi transportate pe mici corăbii spre insulele
gre.ceşti, sau spre ţărmurile Egeei. Cu siguranfă că aceste vase, gă=
sind un adăpost sigur, vor veni şi la Balcic.
I

I

•

www.minac.ro

- 57 In afară de lucrările dela Balcic, pe tărmurile Cadrilaterului
s'au n1ai executat de Statul Român următoarele lucrări în legătură

-cu naviga(ia maritimă :
La capul Ca!iacra s'a înfiintat un radiofar care, împreună cu
,radiofar.ul dela Constanta, serveşte navigatorilor la determinarea po"'
zifiei pe timp de ceafă sau lipsă de vizibilitate. S'a introdus lumină
electrică la far, care înainte era foarte slab.
La farul Şabla s'a schimbat sistemul optic, transformându...se
'într'un far de primul ordin. Luminatul se face cu acetilenă şi, pentru
siguranfa func(ionării, este comandat automat de o valvulă solară care"'l
stinge sau îl aprinde după lumina zilei.
In acest an Salvamarul va înfiinta posturi . permanente de sal=
1Vare la Balcic şi între Şabla şi Caliacra.
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INFĂPTUIRI ŞI NEVOJ BISERICEŞTI IN
DOBROGEA.,,NOUA.
de

I. P. S. S. GHERONTIE
Episcopul Constantei

La realipirea Dobrogei..-Noi, în 1913, la Patria:Mamă, starea
Bisericii ortodoxe n'a fost din cele mai fericite. Stăpânirea musul-=
mană seculară a neglijat..-o, din motive lesne de înţeles ; iar dominafia
bulgară, de scurtă dl!rată, - am putea spune întâmplătoare, - n'a
avut. nici timpul, nici bunăvoinţa să se îngrijească de propăşirea ei.
Populaţia bulgară de aci, şi astăzi, nu excelează prin aptitudini,
mistice..-religioase, ci, mai de grabă, printr'o firească nepăsare fată de
cele_ ale Bisericii. Şi lucru:i explicabil: Bulgarul posedă, prin însăşi
structura sa psiho..-fizică, însuşiri practice, cu nuantă rafionalistă ; pe
când Românul e mai visător, cu înclinafiuni spre speculafiuni meta..
fizice ; e mistic şi are, deci, sădit în suflet sentimentul regligios. Păcat
însă că neglijează, de cde mai multe ori, sanctuarele credinţelor şi
convingerilor sale. Oficialitatea bulgară de pe vremuri a dat, în scurta
sa trecere prin Dobrogea:Nouă, mai multă atentiune şcoalei decât
Bisericii. Era, de sigur, în aceasta, şi o consecinfă a mentalităţii con:
temporane, cu preferinţe pentru pozitivism, lucru care, de altfel, s' a
întâmplat şi la noi. In 1913 am găsit, în cele două judeţe ale Do:
brogei:Noi, aproximativ 40 de lăcaşuri de biserică. In Caliacra,
de pildă, - ca să fiu mai precis -, s'au găsit 16 biserici, cu 19
preofi, şi anume : 2 în Bazargi't, 1 în Ârmutli, 1 în Cadievo, 1 în
Carali, I în Carasular, 1 în Cuiungiuc, 1 în Esetli, 1 în Ezibei, 1
în Ghelengic, 1 în M�subei, 1 în Opancea, 1 în Stejarul, 1 în Su-=
iuciuc, 1 în Velifacâ şi 1 în Vladimireşti. Datorită acestui fapt, la
realipirea Cadrilaterului, au existat parohii alcătuite din 5-20 sate.
.Afirmând cele de mai sus, nu înseamnă că mă gândesc să aduc
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- 59 vreo acuză cuiva, - căci lucrul· înfăptuit pe acele vremuri prezintă'
şi o parfe de merit, pe care suntem cei dintâi a o recunoaşte - ; :
ci voim să evidentiem, numai prin comparafiune, aproape totala lipsă
d e solicitudine a oficialităţilor româneşti, de până mai eri, faţă de
Biserica ortodoxă românească din părfile Caliacrei şi Durostorului.
Biserica ortodoxă ar fi trebuit sprijinită, în aceste . părti limitrofe, pentru
interese de ordin national în primul rând, ca să poată fi, prin orga-=
nizafia ei solidă şil strălucirea de necontestat, o adevărată I cetate a,
credinfii şi a mândriei româneşti în partea locului. Câte memorii nu
s'au înaintat, în această privintă, celor în drept; câte ·rugăminti per,,.
sonale n 'am făcut, în calitatea noastră de păstor sufletesc al drept·
credincioşilor creştini din această latură, arătând că sărăcia româ"
nească din Dobrogea Nouă şi Episcopia prea tânără a vechiului Tomis
nu vor fi în stare niciodată să înalte, prin mijloace proprii, Biserica
ortodoxă locală pe culmea la care are dreptul şi către care _o . mână,
demnitatea noastră natională ! Toate, însă, - o mărturisim, ca Român,
cu durer� în suflet - , au rămas fără nici un rezultat pozitiv. Ceeace
s' a înfăptuit în ultimul deceniu pe tărâm bisericesc, în Caliacra şi:
Durostor, este rezulfatul unor sârguin(i singuratice şi al initiafivei par"
ticulare. Vom înfătişa, mai jos, întemeiati1inai mult pe ·date statistice,
câteva din realizările bisericeşti din răstimpul anilor 1928-1938, în
Dobrogea-=-Nouă, arătând şi unele nevoi strigătoare ale Bisericii orto"
doxe nationale din această mărginaşe parte a Ţării româneşti. La urmă,.
vom veni şi cu câteva propuneri, în nădejdea că noua Conducere a
Statului nostru, - care se dovedeşte a avea cele mai hune gâ�duri
fată de interesele obşteşti, trecând dela vorbă la faptă, - le va da
curs, mai curând sau mai târziu.
I. Câteva înfăptuiri.
. a) Lăcaşuri de biserică. In judetul Caliacra sunt, în total, 35
de lăcaşuri de bi::erică (urbane : 6 ; rurale : 29) ; iar în cuprinsul
judetului Durostor fiinţează un total ·de 40 biserici urbane şi rurale.
In comparatiune cu numărul bisericilor din judetul Ialomiţa : · un total
de 180 şi cu cel al bisericilor din judetul Constanta : un total de·
116, fără îndoială că cele 40 de lăcaşuri de închinăciune din jud ►
Durostor şi 35 din C�liacra nu constitue nici 250/o (în raport cu ju-=
detul Ialomiţa) sau nici 500/o (în raport cu judetul 'Constanta) din
ceea ,ce ar fi trebuit să se înfăptuiască sub această latură a pro=·
blemei, în Cadrilaterul românesc.

-
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- 60 Chestiunea se înfătişează şi mai trist, când precizam că Românii
·n'au clădit din nou, în judeful Caliacra, în cei 25 de ani .dela rea=1ipire, decât o singură biserică: cea din satul Mircea=- Vodă; iar în
judeful Durostor, 4 Biserici, în satele: Siniru:Nou (clădită între anii
1934-36 şi sfinfită în 1936) ; Frăşari (clădită între anii 1927-29
·şi sfinfită în 1929); Uzulchioi (clădită între anii 1929-31 şi sfinţită
fo 1931); Acadânlar (clădită între anii 1928-37 şi sfinfită în 1937).
Biserici în consfruc(ie, neterminate din cauza lipsei de mijloace a cre=
dincioşilor, sunt în mai multe locuri şi anume: 10 în judeful Caliacra
-şi 12 în . judeful Durostor.
b) Case de rugăciuni. In unele sate s'au ridicat cu contribufia
1
locuitorilor, pentru nevoile de cult, case de rugăciuni. Acestea, deşi
improprii, au fost îngăduite, pentru a nu se lipsi credincioşii in În"' .
tregime de bucuria duhovnicească de a se închina, în ceasurile li=
bere sau de sărbătoare, în lăcaşuri afierosite Domnului. Pe de altă
,parte, s'a permis a se· clădi şi amenaja case de rugăciuni, pentru a
feri pe credincioşii creştini ortodocşi de ademenirile' diferitelor secte,
<:are au înpânzit acest coif de fară, cu· gândul de a destrăma unitatea
sufletească a neamului în aceste părfi. In tot Cadrilaterul . s'au ridicat,
.între 1928-29, 20 de case de rugăciuni ; astfel : 7 în judeţul Du"'
rostor, în satele: Carvân, Kurtbunar, Asfatchioi, Antimova, Rahova
•de Jos, Senova, Chemalchioi şi 13 în judeful Caliacra, în satele:
Alexandria, Conac, C. Sandu Aldea, Infrăfirea, Dragoş=-Vodă, Pri=
:săcani, Ciamurlia, Trupcilar, Aiorman, Ceatalar, I. Gh. Duca, Vui:
4ureşti şi una în oraşul Bazargic.
c) Introducerea de parohii noi în •bugetul sfatului. La repe:
.tatele cereri ale credincioşilor şi pentru· considerafiuni de ordin na=1ional lesne de înfeles, Episcopia Constantei a înfiinţat, între anii
192,-38, în Dobrogea:Nouă, un număr de 35 parohii, aşa zise
,,extrabugetare", dintre care unele pe graniţă (Florica, Titu MaiQrescu,
Trupcilar, Ceatalar sau Teche etc.).
In cursul anului 1937, s'a· săvârşit lucrul bun şi drept: intre:
-ducerea în bugetul statului a acestor parohii, înfiinfate pe seama cre=-dincioşilor ori a comunelor respective.
Prin aceasta au fost scoşi din neagră mizerie un număr de
.36 de preofi şi tot atâfia cântărefi bisericeşti. Ce s' a făcut însă, este
prea puţin fafă de marile nevo'i de ordin bisericesc ale Cadrilaterului.
d) Case parohiale. Tot cu sacrificiul material al credincioşilor
s'au clădit, ,în ultimul deceniu, în Dobrogea Nouă, şi locuinfe pentru
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preoti şi celălalt personal al bisericilor. Astfel, în Caliacra, s' au ri....
di!=at 10 case parohiale; iar, în Durostor, 13 case parohiale.
e) Cercuri pas/orale şi Cămine culfurale. Din îndemnul Ad:
ministrafiei bisericeşti centrale, s'au înfiinfat şi func(ionează cu bune
roade pe teren, în Cadrilater, cercuri pastorale preofeşti, alcătuite din
câte 5 -7 parohii. Scopul lor inifial, care în parte s'a ajuns, a fost
de a fine trează conştiinfa religioasă în popor, prin cuvântări,
confe,..
j
r.infe, serbări în spirit curat creştinesc, slujbe în sobor, etc. Şi ere"'
dit1cioşii s'au obişnuit cu aceste „soboare" preojeşti, dorindu:le şi.
chiar provocându:le.
Tot în scop de popularizare a înaltelor principii creştine de·
viafă, s'au întemeiat şi activează în D.u;ostor şi Caliacra, sub con=
ducerea directă a preofilor, cămine culturale săteşti. Rezultatele' sunt
multumitoare,' mai ales în ultimul timp, când Fundafiunile Regale au.
venit în ajutorul acestor cămine culturale cu material de propagandă,
şi cu suflet nou. Deosebirea între cercurile pastorale preofeşti şi că=
minele culturale, conduse tot de clerici, este că acestea din urmă ac-=
tivează nu numai prin personalul bisericesc local, ci mai ales prin
contribufia direcfă a celor mai distinşi fii ai satelor. Căminele cultu=-·
1
rale, conduse de preofi, urmăresc înfrăfirea în duh creştinesc a tuturor
ortodocşilor creştini din Dobrogea Nouă. Acestea sunt, pe scurt„
cele c.§teva înfăptuiri bisericeşti din ultimii zece ani, în Caliacra şi.
Durostor. Rămâne să vedem mai jos· şi unele nevoi ale Bisericii or-=-·
todoxe române din Cadrilater, ,..:._ nevoi cu caracter urgent -, la care
vom adăoga -şi propuneri de remediere.
II. Nevoi bisericeşti în Cadrilater.

a) Cea mai mare lipsă, în privinfa careia stăpânirea românească
n'a făcut mai nimic - după cum am arătat în fugă şi mai sus �,_
este, desigur, aceea a lăcaşurilor de închinăciune. Din constatările fă=
cute personal la fata locului şi situafii statistice, e nevoie să se clă=
dească numai decât, - căci altfel ortodoxia român2ască în Cadrilater
devine inexistentă, făcând loc curentelor subversive - , biserici în ur=-·
mătoarele parohii din Durostor: Babuc, Carvân, Curtbunar, Pirliu
Nou, Baltagiul Nou, Gârlifa (biserica fiind în stare rea), Cranova,.
(biserica fiind în stare rea), Asfatchioi, Antimova, Capaclia, Rahova
de J·os, Senova, Turcşmil, Arabagilar, Uzungiorman şi Chemalchioi ;
iar; în Caliacra, în parohiile: Sf. Impărnfi din Bazargic, Alexandria,.
Conac, C. Sandu Aldea, Infrăfirea, Dragoş= Vodă, Prisăcani, Cia:-
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- 62 ·murlia, Trupcilar, Bairam Bunar, Dropia, Enigea, Fundeni 1 Gl. Po.
•€faş, Hasi Kioseler, Hardali, Preselenţi, Viişoara, Aiorman, Ceatalar,
Duranlar, I. G. Duca, Regina Maria, Rogojina, Velicova, Vultureşti.
Aşa dar, în total, trebuiesc clădite cât mai curând, în Caliacra
şi Durostor, 42 de biserici ; căci, să nu se uite că :unele din paro.. hiile de mai sus sunţ situate chiar pe grat1iţă. Ridicarea acestor
biserici de absolută necesitate nu se poate, face decât cu aju=
torul efectiv şi chiar total al Statului. Satele din Cadrilater nu
.pot .să=-şi clădească lăqşuri de închinăciune, deoarece sunt locuite,
în majoritate, de colonişti săraci, şi nici Episcopia nu e în stare a
săvârşi acest lucru, fiind cea ,nai lipsită din ţară; q.1 un buget anual
de un milion lei, ca al unui târguşor oarecare.
Singura rezervă salvatoare rămâne ajutorul imediat al Statului
român, care trebue să înreleagă că nu.-i posibilă viata românească
durabilă în Cadrilater � fără o Biserică Natională bine organizată şi
adânc înfiptă în glia strămoşească de aci. Pentru rezolvarea radicală
.a problemei, e nevoie de biserici nu nu.mai în parohiile amintite mai
sus, ci fiecare sat, cât de mic din Dobrogea Nouă, ar trebui să=-şi
aibă biserica şi preotul său, căci numai astfel conştiinţa românească
va pute4 fi păstrată vie în aceste părti. Şi preofii, trimişi aci, să fie
cu pregătire cărturărească temeinică şi scăpafi de grija zilei de mâine,
nu cl'.lm sunt astă.zi, în majoritate ;cursişti, provenifi din învăţători cu
o pregătire specială numai de şase luni şi cu nevoi materiale, care le
suprimă orice avânt spre lucrul trainic şi bun.
b) La mare impas se găseşte Biserica ortodoxă fromână din
Dobrogea Nouă şi din cauza multelor secte ce s'au cuibărit prin di"
ferite sate, secte conduse de străini, - după cum vom vedea mai
jos, - având tendinte centrifugale şi de submina1e a Statului român
prin acfiun� făţişă ori clandestină. O mare greşală s'a făcut şi la co.
Ionizarea Cadrilaterului, când nu s' a cercetat şi credinţa religioasă a
coloniştilor aduşi aci.
Este lucru constatat, că multi din aceştia au venit în satele Do=
°
brogei Noi cu sămânţa c1ca rea a ereziei sectare care, aruncată
acolo unde nu sunt preofi sau sunt slab pregătiţi (cursiştii în deosebi),
a încolţit şi a prins rădăcini în sufletele celor ·şovăelnici, luând astfel
proportii duhul rătăcirii şi al trădării de (ară.
Spre documentare,· dăm mai jos numele satdor contaminate de
. duhul cel rău al sectarismului, în Cadrilater. In Caliacra, sunt sec.
fan fi în·: Bazargic, Armutli, Ghelengic, Prisăcani, Vladimireşti, Voi.-
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111eşti, Ceatalar, Hoşcadân; Duranlar, Hamzalar, Cloşca, Sarimeşe,
Rasoviceni, Satălmâş, Vasilievo, Cernaoco, Preselenti, General Stan
Poetaş, Dragoş=Vodă, Şabla, Spasova, între conducători fiind şi siră:
inii de neam : Ganciu Teodorof şi Cristel Dobre; iar în Durostor
în: Acbunar, Aidemir, Almalâu, Alfatar, Avdula, Beibunar:Cairac,
Cainargeaua Mare, Cercovna, Cocina, Doimuşlar, Popina, Srebârna,
Uzulchioi, Vetrina, Asfatchioi, Cusuiul din Vale, Garvân, Antimova,
Caraacii Mari, Căzâlgicli, Calipetrova, Cranova, Doccilar, Silistra,
Turtucaia, între conducători fiind şi străinii : Sava Tremurici, Petre
Panef şi M. Ganef.
Unele din satele de mai sus sunt aşezate pe graniţă. Pericolul
sectar pentru ele, din punct de vedere naţional, evident, este şi mai
mare.
Fa(ă de această situaţiune destul de serioasă, nu este decât o
posibilitate salvatoare : Statul, respectiv Ministerul Cultelor, să ia în
bugetul său un număr de misionari pentru' Dobrogea Nouă, cari să '
se ocupe exclusiv cu combaterea sectelor şi ferirea drept:credincioşilor
creştini de contaminare. Preoţii singuri, - cu nevoile mari ce au pz
cap, sub toate laturile (au salarii derizorii, parohiile li se întind şi pe
-o rază de 30 km., fiind alcătuite din 5-20 de sate etc.) -, nu
pot face fată sectarismului, care e bine organizat şi gras subvenţionat
din afară şi din locuri misterioase.
Aceasta este situaţia, privită cu mult optimism, a Bisericii or=
fodoxe· române din Dobrogea Nouă. Cine are urechi de auzit, să
.auză !
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Biserica „Sfi. Gheorghe" din corn. Ă.ccadânlar, jud, Duroslor, sfintilă în 193c
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Altarul bisericii „Sf. Gheorghe" din Accadânlar, jud. Durostor

Biserica .Sf. Gheorghe", Catedrala oraşului Bazargic, renovată în 1928
şi clopotnita c onstruită în 1930. Lucrările au costat 1 .600,000 Lei
Analele Dobrogei XIX, voi. III.

5
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Biserica Sf. Treime din Bazargic, reparată în ultimul deceniu

Impunătoarea Biserică ce se ridică de sf. Episcopie de Constanta, la Schitul
.Sf. Cruce de leac" dela Dervenl, jud. Duroslor
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CETĂŢI, MUZEE ŞI COLECŢII DE ANTICHlTĂŢi
DIN SUDUL DOBROGEI
de IOAN MICU
Conservatorul Muzeului Regional
al Dobrogei
Consideraţiunile privitoare la trecutul mult depărtat al Dobroger
tin în general să sublinieze două lucruri : întâi, chipul unitar şi ar-=
monic in care se îmbină „iniţiativa etnică" şi „solidaritatea organiza-=
toare a ordinei romane" 1); al doilea, raritatea unui asemenea colt de
pământ, care pe o întindere atât de mică a cuprins o istorie atât de
bogată şi sbuciumată 2). Desigur, aceste consideraţiuni, cu sublinie-=
rile respective, nu fac altceva decât s'ă constJte continuitatea de viaţă
în această regiune, pe care geografii antici se deprinseseră să o nu-=
mească Scythia Minor. Fiind vorba de viata omenească în,Dobrogea,
frebue reţinut faptul deosebit de important că această provincie ponto-=
danubiană e un străvechi ţinut de aşezare omenească, fiind locuit
chiar din paleoliticul superior 3) •.
In toată această lungă scară a timpului, au lăsat urme adânci :
o înfloritoare epocă preistorică, antichitatea greco:romano, cultura bi-=
zantină, ca să nu mai vorbim decât privitor la istoria veche a Do-=
brogei. Un studiu de ansamblu, competent şi de vederi complete fiindcă a utilizat aproape tot ce a dat ştiinfa arheologică românească
pe acest teren de cercetări - asupra trecutului dobrogean, a scris
acum zece ani, cu ocazia acelui ciclu de conferinţe ale Universităfii
Libere, despre Dobrogea, finule sub auspiciile aşezământului cultural
Ion C. Brătianu, d.:I prof. I. Andrieşescu : Arheologia şi isioria
veche a Dobrogei 4).
1) N. loRGA, Drepturi nafio11ale şi politice ale Românilor î11 Dobrogea. Con:
sideratiuni istorice. (Trad. în An. Dobr., IV 1, 1923, p. 3).
2) loN loNESCU dela Brad, Excurs. agric. în Dobr., în an. 1850. (Trad de
FL. M11-1ĂtLESCU, în .An. Dobr., IH1, 1922; R. VULPE, Ac/iv. arch. în Dobr., (An.
Dobr., IX, voi. I I 928, p. 117).
3) Dr. N. MOROŞAN, Dovezile exislenfei oamenilor fosili în Dobrogea (An.
Dobr., XVIII 1937, pp. 112- 113).
4) Publ. de „Cartea R:m.", Buc., 1928.
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Numeroasele descoperiri de material preistoric, scos la lumină
fie în urma săpăturilor sistematice dela Atmageaua Tătărească şi
Cernavoda, fie sporadic şi întâmplător p� baza numai a unor sondagii
făcute pe malul dunărean între Turtucaia şi Silislra, imediat după ali-=
pirea sudului Dobrogei, au condus la înlăturarea unor presupunerj
<lupă ,care acest colt de pământ românesc era considerat inferior, în
privinţa populatiei, seminţiilor din regiunile apropiate de lumea egeană
şi hellenă. Au căzui deasemenea părerile că Dobrogea era legată mai
mult de lumea balcanică. I;>escoperirile - astăzi tot mai evidente prin
rezultat - conduc fără pic de îndoială la justa precizare a lui Vasile
Pârvan, că Dobrogea reprezintă un grad înalt de cultură şi, civilizatie,
in directă legătură cu lumea nord-=dunăreană.

*

Sudul Dobrogei a fost cercetat şi sub latura preistorică şi sub
-aceea istorică, greco-=romană şi bizantină. Sub trecuta dominatie, el a
fost obiect de cercetare, din punct de vedere arheologic, pentru câţiva
dintre savan(ii cu renume : Jirecek, Skorpil şi Kalinka. ,Cercetările
făcute de ei însă sunt departe de a egala activitatea arheologică din
restul Dobrogei, unde Vasile Pâr-van şi emulii săi .au făcut mărturia
unei intense preocupări prin săpăturile intreprinse în importantele centre
antice 1). Adevărul acestei afirma(ii iese convingător la lumină printr'o
confruntare, orcât de fugitivă, a două hărti 2) : harta întocmită de d=I
G. Popa-=Liseanu, alăturată studiului „Cetă/i şi oraşe greco-=romane
in noul teritoriu alipii al Dobrogei" 8), şi harta - complectare a
celei făcute de Vasile Pârvan 4) - dela sfârşitul lucrării d"lui Radu
· Vulpe, ,,Acfivifafea arheologică în Dobrogea 5).
In 1913, prin urmare chiar în anul realipirii celor două jude(e
din sud, V. Pârvan, însotit de elevii şi colaboratorii săi, păşeşte pe
acest teritoriu, care se va arăta chiar dintru început fructuos, pentru
ca în anii următori întregul tinut sud=dobrogean să fie supus unei te-=
meinic� explorări. Comunicările făcute de Pârvan la Academje, cu
privire la cercetările şi săpăturile arheologice, sunt tot mai pline de
noutăti. Opera sa gă3eşte sprijin chiar în oficialitatea judeţeană a re=
1)
2)
a)
4)
")

R. VuLPE, studiu cit,, p. 135.
Ibidem.
Buc., 1914, 98 p, Cu o hartă şi ilustraţii.
Anexată voi. I, Cetatea Ulmetum.
Vezi p. 135.
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giunilor unde se lucra. Astfel e demn de amintit prefectul Cămără-=
şescu, de concursul căruia a fost sustinufă în partea ei maximă acti:
vifaiea arheologilor noştri. Sunt cercetate nu numai anfichităfile de pe
fruntaria. danubiană, ci deasemenea cele din inferior şi de pe litoral.
Marele război, prin invazia destructivă a trupelor străine, a făcut
- dealtfel ca pretutindeni în cuprinsul Dobrogei - să dispară mulfe
din piesele arheologice colectionafe. Furate de Germano-=Bulgari, nu-=
meroase monumente au rămas pierdute pentru totdeauna, fie că au
intrat în posesia unui cunoscător, care - după expresia lui Vasile
Pârvan - ,, le=a pus bine în Germania ori Bulgaria, dacă nu cumva
s' a întîmplat altceva : un bun burghez din aceleaşi naţiuni va fi lua
marmora ca simplu material preţios şi a întrebuinţaf=o ori vândut-=o
ca atare, documentul istoric fiind distrus" 1 ).
După răz:boi, activitatea arheologică a reînceput, în acest sud al
Dobrogei, să ÎJ firul întrerupt, timp de aproape cinci ani, dela răz-=
baiul mondial. b sprijinul acestei activităti a venit duioasa dragoste
pentru vestigiile ir ecutului, manifestată de acele spirite de elită care,
rănite de nepăs':lrea omenească, s'au apucaf - cu sacrificii proprii să împli1.1ească, acolo unde lipsea, opere de culegere atentă şi con-=
servare a scumpelor relicve străbune.
Inainte de prezentarea <;etăţilor sud=dobrogene, e bine să se în-=
ceapă cu aşezările umane cele mai vechi, deci cu cele preistorice, mai
cu seamă penfrucă aici, în sud, s'au făcut cele dintâi săpături şi cer-=
cetări în legătură cu preistoria Dobrogei. Astfel, la Cadichioi, Vetrina,
Damadas, Cucitic-=Ghiol, a făcut săpături d=l prof. Ion Andrieşescu.
S'au găsit obiecte preistorice numeroase şi reprezentative. La Cadi=
chici s'a descoperit ceramică pictată de tip Cucuteni 2), aşa cum a
găsit Carl Sclwchhardf 3) în staţiunea eneolifică dela Cernavoda, unde
1) Rânduri scrise de V. P. cu adâncă durere pentru disparitia, în modut.citat,
a multora dinfre piesele arheologice histriene, printre care două de o importantă co=
vîrşitoare: capul zeului Helios, operă originală greacă de pe la 300 a. Chr. şi un
stâlp frumos de marmoră albăstrie, cuprinzînd epitaful tânărului defunct Meidias fiul
lui A,islaios, în distihuri elegiace. (Cf. V. P., Histria VII,' în Mem. Sec/. Ist., S.
III, T. II, pp. 26-27).
2) Cf. R ort al Muzeului Naţional de Antichită/i pe 1915, Buc., 1916, p. 15.,
ap
3) C. S., Cernavoda, eine Steinzeitsiedluug in Thrakien, în Prăhist. Zeilschr.,
XV, 1924, p. 9 şi urm. ; în completarea acestei lucrări, v. A. LANGSDORFF şi I
NESTOR, tot în Prăhist. Zeii., XX, 1929, p. 14 şi urm.
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- 70a săpat, în chip sistematic, în timpul războiului din· urmă. Tot la
Cernavoda s'au executat săpături, în vara anului 1936, de către d-=l
I. Nesfor 1).
In afară de activitatea d-=lui prof. I. Andrieşescu, tot pe tărâmul
preistoriei dobrogene sudice, e remarcabil aportul pe care l�a adus d-=l
Vladimi� Dumitrescu prin cercetările şi săpăturile făcute la Atma"
geaua Tătărească, staţiune eneolitică din jud. Durostor. Ceramica
scoasă la iveală e identică, în motive, cu aceea dela· Cernavoda şi cu
aceea de tip Gumelnifa. In legătură cu motivele ornamentale de pe
ceramica pictată din această stafiune eneolifică, d-=l Vladimir Dumi:
rescu a făcut o comunicare la Congresul infernafional de şfiinfe pre:
°i"siorice şi profoisforice dela Oslo, finu! în cursul !unei August 1936 2).
O concluzie, în privinfa legăturii acestui finut cu lumea nord"
dunăreană, se. poate trage tocmai din observarea idenfifăfii între tipul
de ceraJnică pictată din dreapta şi cel din stânga Dunărei.
Trecând la vremurile istorice, frebue semnalat că „Dobrogea a
făcut mai întâi p3rfe din domeniul de colonizare al Ellenilor şi anume
din acela care fu creat de prima mişcare a acelei vieti active a fo,,.
niei, care simţea nevoia de a radia peste tot pământul" 3). Expansiunea
colonilor greci, pornind dela Byzanf şi înaintând prin Odessos şi
Dionysopolis spre Olbia - ,,pe liziera acelei lumi barbare, unde cerea"
lele din inferior şi blănurile nordului aşteptau punerea lor în valoare
de către negustorul călător" 4) - urcând apoi prin Troesmis la Axio-=
polis şi coborând până spre Silistra 5), a cuprins în reteaua sa întreaga
regiune dintre Dunăre şi Mare, cu şapte secole înainte de Cristos.
O însemnătate excepţională au, pentru Dobrogea, coloniile grece
de pe litoral, acea pleiadă de cetăli cu o deosebită înfăfişare mari"
fimă şi comercială. Mărturiile i�toricilor antichitătii şi săpăturile arheo:
logice au permiS: cunoaşterea viefii cu fotul evoluate, pe care o duceau
coloniştii tinulurilor greceşti, ·în continua lor legătură cu bâştinaşii
1 j Cf. Cercetări preistorice la Cemavoda. în Analele Dobrogei, an. XVIII
1937, pp. 1-21.
2) Publicată în Annals of Archaeology and Anthropology (Liverpool), XXIV
1-2, p. 3 sqq., sub titlul The painled decora/ion of the poferry From ihe eneolilhic
sta/ion near Atmageaua . Tătărească; cf. şi An. Dobr., XVIII, 1937, p. 222, sub

Atm. Tăiăr.

loRGA, o. c., p. 3.
Ibidem.
Ibidem, p. 4.

") N.
4)

5)
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î'raci, în epoca dinainte şi apoi de după stăpânirea romană. Din
-contactul cu lumea greacă viaţa Dobrogei antice a căpătat un caracter
cultural şi o neîntrecută bază de progrese economic�, la care lumea
romană. a adăugat trăinicia unei stăpâniri şi garanţia unei protecţii.
Sub această dublă egidă, Dobrogea · - ca peste tot locul unde ele:
meniul roman s'a alăturat celui grec - a însemnat, nu numai din
punct de vedere militar şi econo�ic, dar şi cultural, mai mult decât
-foaie c�lelalte regiuni ale ţării.
In rândurile ce urmează se va face o prezentare sumară a ce..
tăţilor din sudul Dobrogei, mai mult cu scopul de a arăta, prin date,
întru cât arheologia română şi cercetările ştiinţifice făcute au scos în
lumină noi amănunte cu privire la un trecut aşa de îndepărtat şi încă
plin de necur.ioscut.
Lângă Ecrene, pe dealul cu aspect de munte. - are o înălţime
-de 252 m. - sunt rămăşiţele unui castru roman, amintit şi de Jirecek
în lucrarea sa „D.as Fiirslenfum Bulgarien", pe care locuitorii cir:
-cumstanfi le numesc „Haciuca Calessi", în amintirea locului de în..
tâln.ire al pelerinilor musulmani în drum spre Meca 1), In antichitate
i se spunea Gera.nia sau Crania, aşa cum e întâlnit numele acesta
.atât în actele Patriarhiei din Constantinopol (sec. XV) cât şi într'un
2
_portulan din 1408 ),
Balcicul corespunde neîndoelnic cetăţii maritime numită întâi
desigur după mulţimea acestora şi pe locul cetăţii
3
j
.şi prin împre urimi ). Numele de Dionysopolis \:a luat mai târziu,
-datorită următorului eveniment legendar : după o furtună, valurile au
aruncat pe mal o statuă a zeului Dionysos, pe care locuitori� au luat=o,
i..-au ridicat un sanctuar şi, în cinstea acestui zeu al vinului, au
hotărât să..-i dea oraşului omoni;-;;ul 4).
Nu se cunoaşte data precisă a întemeerii acestui oraş, îr1să ca
pentru toate celelalte aşezări grece de pe litoralul Pontului Euxin,
.se poate da cu aproximafie sec. VII sau VI a. Cr. Skymnos ne
informează că oraşul era locuit de „ Greci amesfeca/i", p.t1aoEi;; "E),J.:�vE,;;
Krunoi, Izvoarele,

1) V. STROESCU, Pe căile străbunilor, voi. II, p. 62 (Edit. Tip. ,,Comerciala",
Bazargic, 1925).
2) C. PorA-=LISEANU, Cetăţi şi oraşe g1;eco:romane în noul teritoriu al Do=
.brogei, p. 14.
") O. TAFRALI, Dionysopolis în An. Dobr. IX, voi. II, 1928, p. 9.
4) Ibidem, p. 10.

www.minac.ro

- 72 venifi din diferite regiuni şi amestecati cu băştinaşii 1). Legenda de
mai sus, pe lângă nota cu privire la instaurarea unui cult special
pentru Dionysos, lasă vag să se întrevadă totuşi o influentă a popu=
lafiei indigene, scytho=thrace, stăpână pe interiorul. ţării, care adora pe
Sabazios, zeul local, însă în trăsături comune cu Dionysos 2).
Djonysopolis împreună cu Istros, ,Tomis, Callafis şi Odessos
formează, în sec. III a. Chr., confedecafia cunoscută sub numele de
Penfapolis, care, în sec. II, prin adeziunea cetăţii Marcianopolis, se
transformă în Hexapolis, ,:o îWtvov ,:·q,; 'E�a.1t6Aew; to5 eooov6µoo II6vtop. ·
Această confederaţie nu făcea parte. din Moesia Inferior 3), ci se bu=
cura, în vremea stăpânirii romane, de autonomie, �după cum· o do=
vedesc de altfel inscripţiile, din care se poate vedea rolul oficial le
aveau guvernatorii faţă de oraşele grece de · pe litoral. 'Confederaţia
îşi avea dieta şi sacerdotul ei, la Tomis 4), numit flovtip ;cq,;.
Pentru a=şi păstra libertatea, în fata tendinţelor .de cucerire ale
puterii romane, Dionysopolitanii trimit o ambasgdă, în frunte cu ma=
rele preot Akornion, la regele sfatului gefo=dac Burebisfa, care îşi va
întinde dominaţia din jos· de· Dunăre, ·până la Haemus. Intr'o in=.
· scripţie 5) vestită, de prin anul 48 a. Chr., găsit� la Balcic, este ex=
pusă, pe scurt, cariera politică a lui· Akornion, dar totodată lasă să
se infrezărească însuşi sistemul politic al marelui rege get 6).
Ai{Ornion fusese mai întâi solul oraşului său către tatăl lui Bu=.
rebista, pentru a=i cere, în numele concetăţenilor săi, protecţie. Preot
în numeroase rânduri al zeului eponym Dionysos şi al celorlalti zei
ai cetăfii, ,, a împlinit - după spusa inscripţiei - cum trebuia şi cu
mărinimie procesiunile şi sacrificiile pentru zeu". Tot despre el spune
, mai departe : ,,şi, :n timpul din urmă, regele Burebista, ajungând cel
dintâi şi cel mai mare dintre regii din Tracia, şi stăpânitor al tuturor
ţinuturilor de dincolo şi de dincoace de Dunăre, Akornion a fost şi
pe lângă acesta în cea dintâi şi cea mai mare apropiere şi a obfinut
cele mai bune rezultate pentru patria sa, inspirînd şi colaborând la
cele mai eficace măsuri şi, nu mai pufin, câştigând bu.iăvointa regelui.
1) Ibid, p. I O.
�) Ibid.

GR. Toc1LEscu, Mon. epigr. şi sculpt., p. 67.
4) lbid.
5) Cf. KALINKA, Ani. Denkm. in Bulgarien, nr. 95, col. 87 şi urm. ; Ditfen,,
berg, Sy/1. nr. 762; O. TAFRALI, La cite ponfique de Dionysopolis, p. 64�65, inscr.
3)

nr. I.

6) V.

PÂRVAN,

Getica, p. 78.
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-c 73 pentru mântuirea cet'iitii sale şi, deasemenea, în toate celelalte ocazii,.
oferindu=se fără rezervă pentru împlinirea soliilor oraşului şi luându=şi.,
asupra sa fără întârziere înfruntarea primejdiilor, numai spre a izbuti
în toate chipurile la câştigarea unui folos pentru patria sa 1)":
Burebista s'a servit de Akornion, la rândul său, in legăturile
diplomatice cu Romanii, trimiţându=! într'o ambasadă la Pompei�s,
care - în anul 48 - tocmai se afla într'unul din oraşel_e macedo-=
nene, Heracleea 2).
Pentru tot ce făcuse, în interesul propriei patrii, Dionysopolitanii.
i�au ridicat în agora o statuă de bronz şi au1 hotărât să=l cinstească•
în fiecare• an, ·în timpul sărbătorilor lui Dionysos, cu o coroană de
aur 3).
Păstrarea libertăţii - lucru pentru. care Akomion ceruse pro-=
!ecţia lui Burebista - nu va dura prea mult, iar Dionysopolis, ca şi
celelalte cetăţi grece, va trebui să recunoască dominaţia romană 4).
Portul Cavarna de astăzi a fost identificat, din mărturiile istori-=
cilor antici 5) şi după săpăturile făcute 6), cu Bizone, Bt�ciw�, cc,lonie·
doriană a Mesembriei, fundată în sec. VI a. Chr., iar impunătoarea
colină Ciracman, cu acropolea aceleeaşi cetă�. Numele colon.iei e cu
siguranţă trac 7), mai ales că - aşa cum am remarcat şi la Diony.=-·
sopolis - navigatorii greci ai coloniilor de pe litoral erau în amestec,
fără îndoială, cu populatia· indigenă. Deci,. în Bizone, ca în toate ce.=
lelalte colonii grece, este vorba de o populaţie rezultată din alăturarea
elementului barbar - după expresia greacă - sau · mai bine autohton
la cel hellen supravenit.
Bizone a pierit, ne informează mai toţi geografii antichităţii, din
cauza deselor cutremure de pământ.
1) Idem, pp. 78, 79.
2)

TAFRALI, Di_onysopolis, p. 13.
lbid., pp. 13 şi 14.
4J Ibid., p. 14.
· 0) Cf. STRABO, Ge.:igrafla; Plinius, Historia Naturalis; Pomponius Mela, De
situ orbis; Arrianus, Periplus Panii Euxini; Scymnus, Orbis Descriptio l Anonimu/'
Ravennal, etc. (Vezi bibl. în lucrarea d"lui O. MARCULESCu).
G) O. MARCULESCU, Bizone- Por/ul Cavarna, în A.n. Dobr„ XV, l 934, pp.

3)

O.

145- tbl.

7) G. G.

I Traci nelle epigrafi di Roma, în Ephemeris Daco=
BoC·�c, Bo(o,, Bt(oc;, Bit{h)us; V. PÂRVAN, Gelica, p. 237:
numele de persoană ,:loo-BtCo;, formal ca şi Deo=spor, Deo„pus; o. MARCULESCU ►
o. c., p. 148 : ,.11umele coloniei vine dela însuşi fondalorul ei, Tracul BoCoc;".
MATEESCU,

romana, I, 1923, p. 87:
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- 74 La capul Caliacra se afla o fortăreată a Getilor Terizi 1), bine
situată pe această intrătură de calcar în mare. Un zid întreit făcea
aproape inexpugnabilă cetatea, cate - după informatia lui Strabo a f ost transformată în burg şi tezaur al lui Lysimachos 2). Colonii
greci s' au aşezat şi aici, dând cetă(ii geto=tirizice un caracter corner:
cial, aşa cum o va găsi dominatia romană şi epoca bizantină, căreia
dealtfel apar(in toate fortificatiile ce se văd azi în ruine, acele. frei
ziduri de mai sus.
Intre Cavarna şi Capul Caliacra, cam la jumătatea drumului,
la Ghiaur:Suiuciuc, sunt urme greco=romane.
Geografii antichitătii precum şi unele hărti vechi 3) dau numele
unui port existent la sudul Callatidei, care - după toate probabili:
fătile - nu=i altul decît actualul punct Şabla, unde şi astăzi se văd,
la far, resturi de ziduri pe o distantă de câteva sute de metri în· mare 4).
Portul Carilor, Carum Porfus, folosea o minunată situafie geografid,
fiind, pe litoral, la o distantă egală, între Callatis, la nord, şi Tziiris,
· la sud.
Trecem la cetătile de pe malul Dunărei.
O explorare 5) a granifei dunărene a făcut=o d. prof. D. Teo:
dorescu dela Universitatea din Cluj, între Silistra şi Turtucaia, pre=
cum şi unele săpături la Vefrina (Tegulicium) şi Cadichioi (Candi:
diana) la care au luat parte regrefatul G. G. Mafeescu, specialist în
antichităti traco.=-rorr;ane, şi d. prof. Paul Nicorescu dela Universitatea
-din laşi. S'au descoperit, pe această portiune, urme din anticul drum
roman şi câteva stafiuni de mai mică importanfă.
1).,V. PÂRVAN,

Getica, p. 231, p. 268, P. compară numele acestei cetăti,

Tirisis (Strabo), ortografiat în ltinerarii şi Trissa, Tinssa ori Turisia (cf. notele lui
Mii-ller la Ptol. III 10, 3: Ttptatk 1,.Y.pr,, şi Miller, ltin. Rom., s. v.), cu numeie

unui oraş, Tuptaar, (cunoscui şi din alti autori ·antici: v. citatele la Mii/Ier. voi. I !,
p. 517), din Emalhia, undeva la.Apus de Pel!a (Ptol, III 12, 13 şi hărtile 20 şi
21 Miiller), care aminteşte deasemenea numele râului Tyras şi numele de persoană
T uresis. In privinţa originei acestei localil2iti de pe capul Caliacra, Tomaschek (Die
.alten Thraker, II 2, 76) o bănueşle dacică.
�) Ibidem, p. 50.
3) G. POPA-=LISEANU, o. c., pp. 42-54.
4) V. SrROESCU, o. c., voi, III, p. 77.
0) Rap. a. activ. Muz. Na/. de Ani, 1915, p. 14 şi urm.; R. VULPE, Act.
:arh. în Dobrogea, p. 135.
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- 75 Orăşelului de azi Turtucaia, aşezat în fata Argeşului, pe· malul
,dunărean din dreapta, îi corespunde anticul fort Transmarisca, caii.
ficat astfel .într'o inscrip(ie din colec(ia generalului Mavros - sfu=
•diată, după ,intrarea ei în Muzeul Naţional de Antichită(i, de Toci=
,lescu 1), - care prezintă următorul continui, cu complectările celui
,ce a studiaf:o : ·
„Impărafii Caesari Gaius Aurelius Valerius Diocleiianus şi
Marcus Aurelius Valerius Maximianus cei pioşi, fericiţi neînvinşi
Auguşti, şi Flavius Valerius Consfanfius şi Galerius Valerius Ma.
x1mianus prea nobilii Caesari, cei mai mari invingători ai Germanilor
pentru a cincea· oară, ai Sarmafilor pentru a patra oară, ai Perşilor
pentru adoua oară, ai Brittanilor, după ce învinseră desăvârşit pe nea=
mu1 ile vrăşmaşilor, întărind liniştea împărăţiei lor, zidiră forfărea/a
Transmariscei" 2).

Cum monumentul poate fi datat între anul 294, când Diocle.
ţian ia titlul de Germanicus Maximus quinfum, şi a. 299, când .e
numit Germanicus Maximus sexfum şi Sarmaficus Maximus quar.
fum 8), poate fi datată - după el - însăşi fundarea fortăreţei
Transmarisca.
In inscripţia, astfel reconstituită de Tocilescu, numele Trans:
marisca are menţiunea praesidium, care a fost interpretată în sensul
de munimenfum 4).
După unii sav&n(i străini, cum şi după Hasdeu, Transmarisca
ar însemna „în fa/a râului Marisca" 5). Cum în faţa Turtucaiei se
varsă Argeşul, acesta n'ar fi altul decît râul Marisca sau Mariscus.
Identificarea, îndoelnică numai prin faptul că numirea nu e atestală
în niciun izvor, a fost de multi_ contestată 6).
ln inscripţia •amintită e vorba de războaele purtate de Diocle=
/ian în contra neamurilor barbare, la Dunăre. In anul 282 d. Cr.,
în timpul lipsei sale, - se afla 'În Asia - tribl!file sarmate se răz=
vrătesc. Germanii frec Dunărea şi iau în stăpânire ţinuturi din impe:
nu. Dioclefian reuşeşte să restatornicească autoritatea romană la Du:
1)
2)
3)
•I)
0)

Toc., o. c., nr. 21.
lbid., p. 175.
lbid., pp. 175- 176.
lbid., 178.
Man11erf, Geogr., VII, 114; Reichard, Orbis anfiquus, Dacia; Hasdeu,
Istoria critică a Românilor. Citati de TOCILESCU. o. c. p. 179, nota.
U) Bocking, Noii/ia Dignilafum Bonn.e 1853, I, p. 464; PR. Toc1LESC U.
o. c., p. 179.
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- 76 năre, · întărind fluviul cu forturi militare, munimenfa. Pe unele le re...
construeşte, pe altele acum le înalţă întâi. Luptele, la Dunăre, cu,
Go/ii, lazigii, Marcomanii, Quazii, lutungii şi Carpii, sunt necur.=
mate. In cursul acestor lupte, crede Tocilescu 1), s'a simţit nevoia
zidirii unui castel, care să garanteze, aici, frunlaria dunăreană. Ca"
stelul s'a infăpfuit după încetarea războaelor aşa de numeroase, în
care - pe drept -·- Diocletian a purtat de optsprezece ori titlul de
general învingător, imperator.
Dela Procopius 2) aflăm că împăratul Constantin cel Mare a
pus să se zidească un castel, pentru asigurarea ambelor fărmuri du=
nărene, în acest punct, în Dacia, opus Transmariscei : Daphnis. Tot
Procopius dă o scurtă relaţie despre o reconstrucfie din temelie a
castelului Transmarica. In acest fort staţionau trupe auxiliare şi două
cohorte din Legio XI Claudia 3). S'au găsit numeroase figle cu sfam-=
pila acesfei legiuni. Astfel pe una, descoperită la Silistra - azi în
muzeul de anfichifăfi din Sofia - şi publicată de Kalinka (Die An-=
iike Denkm. in Bulg.), se poate citi: Leg(io) XI C/(audia) F(elix}
T1(ans)M(arisca).
½a Cadichioi, amintit mai sus şi ca slafiune preistorică, se afla
deascmenea un fort militar, Candidiana, unde era cantonai un defa.=
şamenf al Legiunei XI Claudia, care îşi avea sediul la Novae, azi,
Steklen, lângă Şişfov.
Tegulicium, astăzi Vefrina, era situai - pentru a tine sub vi-=-·
gilentă siguranfă regiunea dimprejurul său --- la jumăfafea disfanfei
dinfre Candidiana şi Durostorum. Situarea sa aici se exţlică focma�
prin fendinfa de întărire a liniei dunărene, unde ostroave şi ape mai
scăzute o făceau uşor de trecui. Aici, ca şi la Candidiana, se aflau
detaşamente din. legiunea menţionată şi din Legio I Italica, cu sediul,
la Novae, dupăce legiunea de acolo trecuse la Durostorum.
Nu mai• e nevoe să se vorbească de identificarea anticei cefăfi
Durosforum cu însuşi oraşul Silisfra de azi, · lucrul fiind stabilit cu
deplină şi definitivă siguranfă. Deşi Plolemeu îl aminteşte numai din
sec. ·n d. Cr., existenta lui e desigur cu mult anterioară. Părerile cu
1) 0. c., p. 177.
�) De aedificiis, IV, 6, 13.
a) Astfel, în sec. II-III, o
în Dacia, V-VI ([935-1936).

cohors I Thracum Syriaca
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(cf. V.

CHRISTESCU,

-- 77 -pnv1re la ongmea sa celtică 1), întemeiate pe numele considerat
astfel, au fost rând pe rând înlăturate de Tomaschek 2) şi Pârvan 3).
Intr' o monografie istorică a cetăfii durostqrene 4), Vasile Pârvan sta"
torniceşte istoria acestei cetăfi dela originea sa geto-=tracă, · până în
timpul lui Marcus Aurelius, când ajunge munic1pwm, şi - apoi până în epoca bi::,;antină, când existenta ei continuă sub diferitele
-dominafii barbare 5).
Traian a făcJt din Durostorum un castru puternic, legionar, iar
pentru apărarea Moesiei Inferior de năvălitorii transdanubieni, a mutat
acolo, dela Novae 6), Legiunea XI Claudia. Impăratul pregăteşte stra-=
tegic, prin construcţii şi înfiinţări de garnizoane _mari legionare, Moesia
Inferior,· pentru stăpânirea câmpiei muntene. Atenţia lui e fixată, pe
fot limes danubianus, asupra a două puncte, pe care le va întări în
chip deosebit: Durosforum şi Troesmis. In acelaş scop, o serie de
fundaţii urbane: Nicopolis ad Isirum, Marcianopolis şi Abriiius 7).
Durostorum a dat pe învingăto�ul Hunilor în Câmpiile Caia"
launice, pe generalul Aeiius.
Din cauza invaziunilor barbare, continue şi destructive, Jusfi:
nian a fost nevoit să reconstruiască ori să pună temelie nouă de în-= .
tărituri pe graniţa bătrânului fluviu. Printre cetăţile şi castelele recon:
.struite se numără şi Durostorum.
A fost şi reşedinfă episcopală.
Dar sudul Dobrogei nu avea cetăfi şi forturi numai pe malurile
-celor două mari ape, ci chiar în interior, aşa cum întîlnim şi în nord.
Linia de· cetăţi de pe mediana Dobrogei, pornind dela Ibida, trecînd
.prin Ulmefum, Tropaeum Traiani, Civifas Ausdecensium; se con-=
1inua în sud prin două cetăti de seamă : Abriffus şi ZaId apa.
1) Aşa cum s'a dovedit pentru Arrubium jşi No,·iodunum (cf. V. PÂRVAN
Getica, p. 65 şi H. HuBERT, Les Ce/Ies depuis J'epoque de La Tene, Paris, 1932
p. 46 şi urm.).
2) Die a/ten Thraker. II, I, p. 73 şi p. 81.
3) Getica, p. 236: 0 Dacă ne,am gândi la o deformare a lui Durazis în Tu:
resis, încă tot la rădăcina gdică Duras (numele regelui dinaintea lui Decebal) am
irebui să reflectâm întâi, cf. şi Duro„s/orum".
4) Municipium Aurelium Duroslorum, în Rivisfa di Filologia e d'ls!ruzione
classica, II, fasc. 3, Terino, 19.24.
5) R. VULPE, o. c., pp. 140-141.
6) V. mai sus.
7) V. PÂRVAN, Getica, p. 118.

www.minac.ro

- 78 Abriffus 1), puternică cetate în Dobrogea meridională, a fost

identificată cu satul actual Abtat Calessi. Face parfe dintre acele
foarte importante fundatii urbane din Moesia Inferior - citate putin
mai înainte, - din epoca traiană, când împăratul, al cărui nun:ie e
aşa de trainic legat de Dobrogea, voia să asigure şi să fortifice aceste-
teritorii în vederea dominatiei regiunilor transdanubiene. Pârvan dă lui
Abritfus calificativul de „pufernicul" 2) şi îl prezintă ca ·pe un centru,
roman civilizator, aşa curi1 rezultă de altfel şi din consideraţiunile pe
care le face Kalinka 3), în privinta aceleeaşi cetăţi. Skorpil 4), cel•
care a identficat Abritfus şi a făcut săpături arheologice aici, îl înfă:
ţişează în adevăr ca pe o cetate bine fortificată, cu 32 de turnuri şi.
şase porţi, cu val de pământ împrejurul zidului.
Dela Abritfus porneau şosele spre Call�fis şi Torni, spre Mar:·
cianopolis - prin Zaldapa - şi Odessos, spre Durosforum, ca
dintr'un centru de încrucişare a căilor de comunicaţie în partea de
miază.-zi a Dobrogei.
In timpul creştin, Abritfus a fost reşedinţă episcopală. Săpătu:·
rile întreprinse de Skorpi_l au scos, printre alte antichităţi creştine, la lu:·
mină, o biserică, presupusă ca aparţinând vremii lui Constantin cel Mare ..
In 1916, lot la Abriflus, a făcui săpături G. G. Mateescu, pe.
care însă marele război le.-a întrerupt.
Intre Ghelengic şi Alacichioi se afla Zaldapa, o aşezare cu
caracter urban, de acelaş fel cu Abrittus şi Tropaeum Traiani 5)••
Nurnele cetăţii e scythic 6).
1) PÂRVAN, în Gelica (p. 225) pune Abriffus, ca nume, alături de Bplt'toopa
cf. şi 'A�pan·IJY'f] alături de Bpzn[a.), după •cum -., spunea el - numele râului.
Apa�wY din Pannonia (Ptol. II li, 3 şi II 14, 1) trebue fatal pus în legătură cu
numele Jiului la acelaş autor, 'Pa�wv, în Dacia (III 8, 2), pe baza anal;:,giilor de
prosthesă, ca în Samus în Dacia şi Asamus în Moesia, Amufria alătuii de Mw'tpaz5,
yA),u.rcta alături de Arnw[ în compusul J.a.'tu),arcwi,
sau în nume de persoane, ca
'Af-l,·1)001.0; alături de M-iJooY.oc;, etc.. (cf. materialul la Tomaschek, II 2, s. v).
2) Gelica, P· 118.
3) O. c., p. 349 şi urm.
4) In Buflelin de la Sociefe archeol. de Vama.
5) R. VULPE, Dobrogea meridională în an/ichi/ale. (Analele Dobrogei, XIX
voi. II, 1938, p. 29.
G) Cf. V. PÂRVAN, Numele de râuri daco:schylhice, p. 4 şi 28 1 ace/aş;
Gelica, p. 231 Ş,i 270; C. BRĂTESCU, Popula/ia Dobrogei, în An.. Dobr., IX, �ol.
I, 1928, p. 205. - Zaldapa = apa galbenă. Pârvan arată, în legătură cu Apo"
fluvius, Caraşul de a-zi, că numele e mai de grabă scythic, comparându:! cu Cal•
abaeus, şi Zald:apa, decât thraco:getic, deci contrar părerii lui Tomaschek (o. c., II
2, 91 cu 77). Pentru aceeaşi părere contrarie, Pârvan utilizează numele Burd:apa şi•
Boupo-umz; (Tom. II 2, 61). cf. Gelica, pag. indic.
_
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In timpul invaziei Avarilor, când un număr mare de localităţi
din Moesia şi Scythia au fost pustiite, cele mai importante oraşe şi
totodată cele mai fortificate din această regiune -· Rafiâria, Bononia,
Akys, Durosforum, Zaldapa, Panassa, Marcianopolis şi Tropaeum
Traiani - au căzut sub stăpânirea năvălitorilor 1). In ultimii ani ai
domniei lui Mauricius, sfârşitul sec. VI şi începutul sec. VII, dis:
par pentru totdeauna, în noapte� care acoperă ţinuturile dunărene,
oraşe ca Marcianopolis şi Novae, unul din cele mai importante oraşe
ale Moesiei, aşa cum dispa_re şi mare parte din oraşele din interior,
de pe Dunăre şi de pe litoralul Mării Negre 2).
In afară de Abrittus şi Zaldapa, un alt centru urban important
în interiorul sudului Dobrogei era Palmafis, identificată cu Chiose
Aidin, unde d. prof. D. Teodorescu a făcut săpături arheologice în
1
1915 3). Cetatea e romano=-bizantină. Printre monumentele descope='
rile, prezintă un deosebit interes o primitivă sculptură bizantină din
sec. VII d. Cr., Sfânta fecioară cu pruncul, studiată de Pârvan
însuşi 4).
-!:

Piesele arheologice descoperite în tot sudul Dobrogei sunt nu=
mai in parte la Muzeul Na/ional de Antichifăfi din Bucureşti. Cât
despre Muzeul Regional al Dobrogei din Constanţa, prin gestul
darnic făcut - în ultimul timp 5) - de d. Pericle Papahag1� el. a
intrat în pos�sia unei bogate cole :ţii de piese arheologice strânse din
Silistra şi împrejurimi. Numeroase piese au rămas fie sub adăpostul
unor muzee, fie în colecţii particulare, dintre care unele au trecut
graniţa. Astfel e cazul unei frumoase colecţii 6) de manete, găsite la
Şabla, donaiă muzeului arheologic din Vama de Pr. N. Ţi/ov.
Pentru cunoaşterea muzeelor şi colecţiilor de antichităţi din SU='
du! Dobrogei, rândurile următoare vor încerca o prezentare, din care
să se poată vedea cui se datoreşte opera de minuţioasă strângere şi
1)
ed. Chr.
2)
3)

P. MuTAFCIEV, Bulgares el Roumains dans l'hisf. des pays danub., Solia,
G. Danov, 1932, p. 103.
Ibidem, pp. 104-105.
Cf. Raport asupra activ. Muz. Na/. de Ai1fic., Buc. 1916.
4) Bui/elin de Ia sec/ion hisforique, XI, 1924, Buc., 1924, p. 217 şi urm.
(Academie Roumaine).
5) Scrisoarea adresată autorului acestor rând uri de d. P. P., la 30 Augus ·
1938, spune: ,,Ced�z muzeului din Cons/an/a, întregul meu muzeu, fără nicio pre;
fen/ie". (Cf. arfhiva Nfuz. Reg. al Dobr., dosar. - intrări}.
6) V. STROESCU, o. c., p. 78.
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·păstrare a materialului arheologic descoperit, cu menţionarea - în pri=
✓inţa· muzeelor - celor cari au pus truda şi uneori cheltuiala pro=
prie, însemnând, unde au fost, şi anumite date, de când au luat fi-=
·ntă, felul în care sunt organizate, precum şi unele monumente mai
importante din ceeace s'a depozitat ori expus.
La Silistra luase fiinţă, încă din 1914, un muzeu prin grija şi
stăruinţa prefectului din acea �reme Cămărăşescu. Piesele arheolo-=
gice erau adăpostite într'o sală a Prefecturii. Din el însă, datorită
războiului şi cetelor de pradă germano-=-bulgare, n'a mai rămas nimic.
După război, activitatea arheologică reîncepând, la munca de-=
pusă de specialişti în frunte cu V. Pârvan, s'a alăturat munca en-=
fu�iastă a d=lui Peri�le Papahagi, fostul director al Liceului de băeti
din Siliştra, cunoscut prin studiile sale filologice şi folklorice. ln re=
vis.ta „Dunărea" 1), apăreau - sub titlul Durostorum - numeroase
informaţiuni arheologice asupra tuturor descoperirilor făcute în Silistra,
mai ales, sau în judeţ. Piesele achiziţionate, din anul 1918 până în
prezent, se aflau instalate - înainte de !donaţia amintită - într'una
din camerele liceului. Pe lângă monumentele provenit; din săpături
speciale, col1::cfia de antichităti a d=lui P. Papahagi conţine, în ma=
ioritate, piese rezultate din descoperiri întâmplătoare şi achiziţionate după propria mărturie a colecţionarului - cu mijloace_ personale, în
dorinţa de a nu lăsa pieirii ceeace putea fi salvat.
Sunt, în această colecfie, monumente epigrafice şi sculpturale.
- grece, romane, bulgare, turce - precum şi piese de ceramică
greco=romană şi neolitică.
Printre piesele de seamă ale colecţiei d=lui P. Papahagi sunt
-de retinut 2) : - w1 altar mic de piatră, ridicat pro salute sua de
Aurelius Codratus şi închinat lui Pluto şi Proserpinei ;- un frag:
meni de icoană dedicată lnvicto M1thrae de un architectus salaria=
rius; - o icoană a Cavalerului thrac ; - doi lei de piatră în felul
-celor de pe monumentul dela Adam=Clissi ;- un bust de marmoră,
fără cap, al unui personagiu distins, poate un înalt demnitar duros=
1orean 3) ; - un fragment de monument funerar al unui centurion din
I

.

,

1) Dunărea, revistă ştiin/ifică=- literară. Silistra. Tip „ Cheia Dobrogei". I. P.
Davidescu. A apărut din 1923 până în 1935.
2) Unele dintre monumente, cele epigrafice, au fost studiate de d=-1 I. I. Russu.
Cf. Anuarul Insfilufului de studii clasice al Universită/ii din Cluj, II (1933.....:35),
p. 210 şi urm.
3) E asemănător fragm. de statuă virilă din Muzeul Region. al Dobr., studiat
..de d. GR. FLORESCU (Anal. Dobr., XV, 1934, pp. 123-124).
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- 81 Legiunea XI Claudia ; - un fragment de inscripţie dedicafqrie, în
care. e vorba de legatus legionis XI Claudiae şi de Q. Roscius Mu:
rena Pompeius Falco, guvernatorul Moesiei Inferior în timpul lui
Tr,aian ; un fragment de inscripfie unde e menţionat un duumvir
·
quinquennalis al municipiului 'Durostorum 1).
_,. 1
Ceramica e reprezentată prin o serie de vase, cu MJJ.rife forme,
şi opaiţe cu mărcile fabricanţilor : Forfis, - marcă mult răspân:
dită în imperiu 2) - Cassius, ]anuar& Sextf!!!. Colecţia cuprinde şi
un număr de cărămizi cu stanipila Legiunei XI Claudia şi una cu
Leg. I Italica 8), •

Dar ceeace face ca lauda sârguinfei să meargă spre superlative
este colectia de monete a d:lui P. Papahagi, care depăşeşte 20.000
de exemplare. Sunt pline de interes rândurile pe care, într'o . cornu:
nicare 4) făcută la Congresul de bizantinologie ţinut la Atena, le:a
exprimat GU privire la modul cum a ajuns să strângă atâ!ea rnonete,
în cât - fără prezumţie - să aibă dreptul să:şi considere colecţia ca una
din cele mai importante pentru această regiune. Iată ce scrie despre
modul achiziţionării acestor „mici monumente istorice", cum numeşte
Schlumberger manetele :
,,N' am întârziat �ă le atrag atenţia elevilor de liceu asupra im:
portanţei sigiliilor de plumb, pe care le aruncau când nu se serveau .
.de ele pentru jocurile lor, şi am avut plăcerea să:i văd aducându=mi
o muliime de manete antice, romane, grece, imperiale din cetăţile
Scythiei Minor, bizantine, şi un număr redus de sigilii 5)".
Cea mai mare parfe dintre exemplarele acestei colecţii a fost
găsită pe malul Dunărei, la Silistra, când apele Dunărei scad, sau în
brazdele trase de pluguri, primăvara, pe locul numit „ vechiul Drâstor",
la Est de oraşul Silistra, sau în partea opusă, fie la cimitirul rnu=
.sulman şi, la extremitatea acestui cimitir, la biserica greacă de altă:
dată, distrusă în 1828, dupăcum se spune, în timpul războiului ruso:
fure, ca şi in împrejurimile Silistrei 6).
') Cf. I. I. Russu, o. c.; R. VULPE, Noulă/i arh. dobr. (1936-1931'), în
An. Dobr., XVIII, 1937, pp. 222-223.
2) GR. Toc1LESCU, Mon. epigr. şi scuipi,, p. 375.
3) v. I. I. Russu şi R. VULPE, loc. cit.
4) P. PAPAHAG1,Sceaux de plomb byzan!ins inedits trouves a Silislrie. (Vălenii
.de Munte, 1932, p. 5).
,lE

5) Ibidem, p. 4.
6) lbid., p. 5.

6

Analele Dorbogei XIX, voi. III.
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Unele dintre exemplare au servit ca obiect de studiu 1).

I

1

Potrivit informatiunilor date de d=-ra Cavachi Nuşca, custode
la muzeul din Balcic, muzeul local s'a înfiintat cu sprijinul d=-nei
Eliza Brătianu, din iniliativa d=-lui G. Fotino, pe atunci (1935) pri=
mar al oraşului. E singurul muzeu din sudul Pobrogei instalat într'o
clădire special construită ..
Piesele aflătoare în muzeu suni rezultate fie din descoperiri în.,. ·
tâmplătoare, ocazionate mai d� fiecare săpătură pentru constructie oraşul actual fiind aşezat, ca şi Constanta şi Mangalia, deasupra
resturilor antice,- fie din săpăturile făcute cu fondurile puse la dis=
pozitie, din bugelul oraşului, de d=-1 G. Fotino. Fusese condus la
măsura aceasta, favorabilă cercetărilor arheologice, de numeroasele
descoperiri ,....., ruine, monumente sculpturale, inscriptii, ceramică -. şi,
de necesitalea organizării unui muzeu local, în care să fie eonservale
obi':'.ctele vechi descoperite.
Muzeul are patru săli, dintre care două sunt rezervate pieselor
arheologice. Intr'un inventar. redactat de d=-1 Dinu V. Roseffi, sunt
. trecute toate piesele din muzeu, afară de cele încă nestudiate din depozit..
Dintre piesele muzeului sunt demne de notat : - un relief re=
prezentându=-1 pe Hercule 2) : zeul stă în picioare, cu blana leului ne=
meic pe bratul stâng, cu măciuca în mâna dreaptă. Pe bordura în=
gustă, sus, se poate citi numele lui Iulius Crescens, 'lo6),wc; Kp�ax·�c;,
probabil un trac romanizat, care dedică 8), icoana lui Heracles Zu=
syreifhes, 'Hpo:x),Ei_ ZooaopE[{}o:; ·- o bază de statuă, cu inscrip!ia :
ANASANL\PO� I -IrHtIANAKTOL MH0îMNAIOL A<I>POMTHI ·;-:-
o inscripţie, găsită între Balcic şi Ecrene, aminteşte numele Herac„
lee!lilor cu cari locuitorii din Dionysopolis se ştie că aveau legături
comerciale ; - un monument sculptural cu trei figuri feminine : la
BĂNESCU, $ceau biz. inedit frouve a Siltslrie (Buii. de la Sec/ion his•
XIII, pp. 23-24. - Comunicare făcută la Belgrad, cu prilejul Con"
gresului de studii bizantine); N. A. MuşMov, un articol în revista Bucureştii (I,
1935, ·p. 37 'şi urm.). P. PAPAHAGI, Un siiiliu de argint al Ţarului Simeon, Buc.,
1935; Idem, Sceaux de plomb... ( Vălenii de Munte, 1932), citata mai sus.
2) Reprodus în broşura Ba!cic a d,lui EM. BucuŢA (Colectia „Appoio" Buc.,.
1931, pi. IV.
a) R. VULPE N�ută/i arh. dobrogene, în An. Dobr., XVIII, . 1037, pp.
221-222. .,Zusyreithes, întrebuintat într'o regiune populată de· CrobyziÎ · getici şi
având aceeaşi . rădăcină ca şi numele localitălii Zusidava din Bărăganul antic, are.
toate aparentele unui cuvânt de caracter getic, iar nu trac meridional".
1)

N.

torique, tome
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· mijloc, o mamă cu copilul în brate, iar de o parte şi de alta două
femei şezând; - pe un bloc de calcar roşiatic, descoperit la capul
Caliacra, e înfăţişat cavalerul frac, alergând spre stânga, cu mantia
fluturând în vânt'.
In mijlocul sălii a doua se află expusă ceramica descoperită la
Tuzla: sunt în g�nere amfore ce ajung până la o înălţime de 1,20 m.
La Cavarna nu se poate vorbi de un muzeu proriu zis. Parte
din materialul descoperit prin împrejurimi, după informatiunile d=lui
Ion Ciomu, secretarul gimnaziului din localitate, un admirator şi ocro=
titor al antichităfilor, pu fost luate de muzeui din Balcic, deşi locul
lor era într'un viitor muzeu al Cavarnei. Nu e vorba de un muzeu,
deoarece antichităţile, câte au mai rămas din cele găsite, încap bine
intr'un singur dulap cu vitrină, care poate fi văzut în -cancelaria
gimnaziului.
De antichităţile din Cavarna s'a ocupat d=l Ocfavian Mărcu-=·
]eseu 1), în ultimii ani. S'au făcut şi săpături cu ajutorul elevilor gim;
naziului pe platoul Ciracman, unde - după părerea <l=lui. O. Măr-=
culescu - se afla acropolea Bizonei. In aceste săpături a fost ajutat
de d=l Ion Ciomu, care şi mai înainte făcuse o serie de sondagii la
poalele Ciracmanului, unde a descoperit statueta unui efeb, azi în
posesia . d=lui I. Lepşi.
Săpăturile făcute de d=l O. Mărculescu au scos la iveală, în
1929, o serie de schelete, îngropare la o adâncime mai mare de ju=
mătate metru. Scheletele se aflau în scânduri de lemn, groase de 7,5
cm. şi lungi de 1,75 m., unite cu scoabe de fier, fpe dinafară aco-=
perite cu pietre în grosime de 6 cm.
Printre piesele descoperite: - un· relief de marmoră ��eprezen-=
tând probabil pe Zeus şi Hera ;- un cap de zeitate femenină (o
Afrodită, după d-=l O. Mărculescu) ; - un fragment dintr'o statuetă
virilă, de o execuţie artistică superioară, poate un Dionysos.
In acelaş dulap-=vitrină: o restrânsă colecţie .de opaiţe simple,
afară de unul cu ornamentaţie geometrică pe disc, vase CU· sau .fără
toartă, o serie de mănuşi de amfore cu stampilă greacă (Rhodos,
Paros) şi două fragmente de inscripţii grece, publicate de d-=l O.
Mă'r_culescu.
1) Bizone - portul Cavarna (Anal. Dobr., XV, 1934, pp. 145-162) şi
Descoperiri arheologice dobrogene (Anal. Dobr., XVI, 1935, pp.- 119-129).

www.minac.ro

84
Pe data de 1 Martie 1938 a luat' fiinţă un mic muzeu al Ca=
pului Caliacra, din iniţiativa Brigăzii III de Grăniceri=Brăila, cu
scopul de a depozil a şi expune materialul arheologic rezultat din să=
păturile executate. Fondurile necesare săpăturii şi, totodată, consoli=
dării zidurilor au fost puse la dispoziţie de aceeaşi Brigadă, coma=
dată de d=l General Vârfejanu. Lucrările au început în toamna
.anului 1937.
Fortificatiile de pe acest promuntoriu aparţin epocii bizantine şi
-constau dintr'o întreită linie de ziduri, cea mai din afară linie având
forma unui vallum prevăzut cu turnuri puternice 1).
O frumoasă coledie de manete, încă nestudiată, posedă d=l
Consfanfinescu=Mirceşfi, fostul director al Liceului de băeţi din Ba=
zargic. Colecţia cuprinde mai cu seamă manete pontice.

,:,0000000@.uu
•o@oooooo0

t

1) R. VuLPE, Noutăti arh. dobr., în An. Dobr. XVI, 1935, p. 188.
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DOBROGEA REGELUI CAROL I ŞI
COLONIZĂRILE DOBROGENE 1)
de C. BRÂTESCU

Prof. universitar, Cernăuţi .
,,Sialul dintre Carpaţi şi Mare are doi poli anfropogeogra=
fici: unul e în podişul înconjurai de munţi: polul eonii:
nenfal; altul e în cotul dintre Dunăre şi Mare: polul mari=
fim. Fără hinterlandul munfos şi fără faţada maritimă, orice
formaţie politică la Dunărea de jos e ciungă" 2).

s.

MEHEDINŢI

· Această sentin(ă lapidară, pe care ctitorul geografiei moderne în
România o rostia, in anul 1920, prin -paginile „Analelor Dobrogei'\
poate fi socotită azi, - când comemorăm 100 ani dela naşterea glo=
riosului învingător dela Plevna şi 60 ani dela recuperarea Dobrogei
şi alipirea ei la sânul Patriei, precum şi după experienfele trecutului,
drept una din convingerile de granit, care trebuie să stea la temelia
cugetării geopolitice a cetăfeanului român.
Deşi formularea sa clară, ..energică şi documentată s'a rostit aşa
de· târziu, în ·schimb tendinţa înfăptuirii sale a frământat sufletele
multor generaţii de înaintaşi cari, după atâtea veacuri de suferinţe,
şi=-au văzut visul împlinit în urma marelui războiu al popoarelor.
Această fericită realizare se poate considera drept culmea cea mai
înaltă până la car� s' a putut ridica fapta românească însufle(ită de o
cugetare politică ajunsă la maturitate ; de unde şi hotărârea dârză de
a nu putea înstreina nici un centimetru pătrat din trupul tării, sfin(it
cu atâtea jertfe şi adus, în sfârşit, sub steagul libertă(ii.
Dacă însă tendinţa de încorporare a cetăfii ·carpatice este foarte
veche, - întrucât această cetate reprezintă rezervoriul milenar al nea=
mului românesc, de unde în toate veacurile a roit străvechiu şi au=
tohton popor carpatic şi a descălecat pe văi până dincolo de marile
1) Conferinţă ţinută la Soc. Regală Română de geografie, în ziua de 9 Mai 1939.
2) S. MEHEDINŢI: Observări anlropogeografice asupra Dobrogei. An. Dobr.
1920, I, 2, p. 195.
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şanţuri de apă ce o înconjoară, - în schimb fatada maritimă,, prin
forta covârşitoare a fatalifăfilor istorice, a rămas până în ziua inde=
pendentei în afara posibilifă(ilor şi chiar a preocupărilor noastre de
înjghebare şi consolidare.
Şi totuşi, destinul a hotărât ca tocmai această fatadă maritimă
să intre în patrimoniul jării cu 40 ani mai devreme decât polul ei
continental. Războiul pentru independentă înseamnă şi începutul
întregirii tării noastre ; iar primul capitol din această măreajă epopeie
l=a scris cu sabia întâiul Rege al Dinastid noastre, Carol I.
Acest prim capitol se numeşte: Dobrogea.
Era mai firesc să fie aşa. Căci ce ar fi însemnat un stat inde=
pendenf, fie şi cu polul său continental, fără această faţadă maritimă,
care=i asigură în mare măsură şi o independentă economică? Ce ar
fi însemnat un hin'terland, fie şi de zece ori mai bogat, fără Vorlandul
său, al,'.cărui rol, precum s'a spus, este ace_la de „poartă de· intrare şi
ieşire" .în statul românesc răzimpt de Carpaţi?
De aci şi marea însemnătate a Dobrogei, căreia Regele Carol I,
- a cărui cultură şi cugetare geografică au fost elogiate şi în şedin=
tele acestei Societă(i, - i=a 'atribuit importantul rol de „plămân al
.României". De aci şi grija principală de a lega acest pământ de
trupul ţării prin măre(ul pod dela Cernavoda şi de a=I înzestra cu
portul Constanta, ale cărui ape sărate rămân libere pentru navigaţie
şi în timpul iernei.
Pierderea Dobrogei înseamnă sufocarea vieţii economice a unei
ţări întregi ; înseamnă condamnarea unui organism, oricât de viguros,
prin s1,1primarea organelor sale de respiratie ; înseamnă, în sfârşit, un
soiu de robie economică.
Dar provincia noastră transdunăreană reclamă întâietatea la
afen(ia noastră şi din alt punct de vedere. Istoria ne ar<jtă că cei doi
poli antropogeografiei au fost hotărâtori în destinul formajiunilor poli=
fice dela poalele Carpaţilor. Şi, pentru a ilustra aceasta, voiu lua
numai trei momente capitale din trecutul teritoriului nostru.
Primul moment cade în antiquitafe. Marele împărat Traian, când
a voit să atace ţara lui Decebal, a atacaf=o din două părţi, sfrângând=o
ca înfr'un cleşte: a atacaf=o şi în cuibul său din munţi, unde după
biruinţă a întemeiat Ulpia Trajana ; dar şi din spre Mare, p·rin Scy=
thia minoră, unde mai apoi a înălţat Tropaeum Trajani. Spaţiile in�
fermediare au căzut după aceasta dela sine.
Cine stăpâneşte cefafe_a transilvăneană, apasă grozav asupra feri=
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- 87 toriului din afara Carpaţilor şi=şi poate întinde, -sub o formă sau alta,
influenta şi chiar suzeranitatea asupra lui: dovadă trecutele n;latii po:
litice între Unguri şi cele două. Voevodate româneşti. Dar cine stă=
pâneşte podişul Dobrogei apasâ şi mai grozav asupra independentei
politice şi economice a aceluiaş teritoriu : dovadă ·îndelungata suzera=
nifafe tur.:.ească asupra Principatelor române. Căci Dobrogea, aşa
cum stă intercalată în conturul oval al Ţării noastre, domină ca o
cetate întinsele depresiuni de dincolo de apă, stăpâneşte vadurile ma=
relui fluviu, poate anihila mişcarea economică' din porturile dunărene
şi e in măsură a exercita o mare presiune asupra organismelor po-=
litice de sub Carpaţi. Istoria e martoră că aşa il fost sub Romani,
,cari din Dobrogea şi-=au împins garnizoânele până în Basarabia şi
Moldova; şi fot aşa sub Turci cari, înaintând pe şleaul cel mare
dobrogean, au cucerit porţile Moldovei, au înfiinţat raiale. peste fluviu
şi au paralizat pentru multă vreme viata economică şi politică a Prin=
cipatelor dunărene.
In sfârşit, chiar şi în timpul marelui războiu al popoarelor, Ţara
noastră a fost atacată. tot din spre cele două centre vitale ale ei: din
spre cetatea înconjurată de munji şi din spre cotul dunărean al Dobrogei.
Aceste adevăruri nu au nevoie de prea multă documentare. Ele
ne arată ce rol important are Dobrogea în evolufia statului român
dintr'un îndoit punct de vedere: cel economic şi cel strategic şi că
pierderea acestei provincii de lângă gurile Dunărei şi Ţărmul Mării
a î�sl':mnat o amorţire a viejii noastre independente, ceea ce a echi=
valat cu o semi-=vasalitate şi chiar cu o· vasalitate completă.
Drept concluzie : ca să întrebuinţăm un termen pus în circulaţie
de curând, am putea afirma că Dobrogea reprezintă pentru România
un spafiu vital de o importantă capitală în comparajie cu alte pro-=
vincii mărginaşe. De aci şi nevoia de a=i acorda o afenjie specială,
mai ales în direcţia fortificării elementului najional din cuprinsul ei,
deci în direcţia colonizării. Astăzi cred că nu s' ar mai afla himeni
care, cu inimă uşoară, să priviască cu nepăsare sau · chiar cu disprej
spr� acest pământ, considerându=!· ca un loc de exil sau ca o Si=
berie a României şi nimeni n'ar mai despoia de blocurile sale mile=
•nare, ca să le arunce _într'un muzeu de Bucureşti, măreţul monument
dela Adam,Clisi - acest certificat de naştere al neamului românesc
lângă M. Neagră, - din motivele din care a făcut=o răposatul ar=
heolog Toc1LEscu.
Se pare că nu tot astfel gândia o parte din generaţia dela 1878.
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88 Când se afirmw,1 prin grai şi scris, cu atâta amarac1une, ca m
scliimbul Basarabiei s?f-âbune ni se dau nişte mlaştini pestilentiale
dobrogene şi nişte (inutu'l-\''-�ântuife de Cerchezi tâlhari, vina acestei
sub.=preţuiri trebuie s'o cău1ăm în pregătirea culturală a vremii. Nu
1
;ipăruseră studii de geografie, t'are să înfătişeze realitatea fizică din
acel teritoriu cu ape bogate, cu dealuri păduroase şi stepe de aur ;
nu existau cercetări arheologice, care să lumineze veacur.ile de domi: ·
naţie romană ; nu existau suficiente studii istorice, care să arate stă_..
pânirea lui Mircea cel Bătrân până în vadurile Mării ; nu apăruseră
cercetări etnografice, din care să se vadă prioritatea numerică şi ve-=
chimea elementului român�sc pe pământul dobrogean ; şi, în afară de
Regele Carol I, prea putini economişti e·rau convirişi pe atunci qe
importantul rol de „ plămân al României", pe care era destinat să-=l
aibă această tărişoară, intercalată la pieptul tării, între Marea cea
largă şi cel mai vifill fluviu al Europei.
De altă parfe, atitudinea dârză, de opozitie, a celor cari afirmau
că „nu cedăm nimic' şi nu primim în sc_himb nimic", oricât ar fi fost
ea de motivată prin durerea cauzată de răşluirea Basarabiei şi prin
jignirea demnifătii naţionale, nu putea avea decât soarta unei atitudini
minore şi fără viziunea clară a viitorului. Să ne gândim numai ce ar
fi însemnat pentru evolutia statului român modern instalarea stăpânirii
ruseşti sau bulgăreşti în Dobrogea. Ce altul ar fi fost cursul eveni-=
mentelor istorice în ultima jumătate de secol în această parfe a Europei!
Cer iertare onoratului auditoriu pentru această introducere cam
prea lungă pentru o conferintă, care-=şi propune a schiţa câteva con-=
sideratiuni asupra valoroasei moşteniri pe care ne-=a lăsaf-=o Regele Ca-=
rol I şi asupra necesităţii colonizărilor mai rapide şi mai intense în
Dobrogea. Ea era însă necesară spre a dovedi că, 'dacă acest pă.=
mânf are o impo.rfantă aşa de capitală pentru existenta şi evoluţia
statului român, - apoi şovăiala ce s'a arătat în organizarea şfiintifică
a acestui teritoriu şi naţionalizarea sa mai pronuntată nu răspundea
de loc cuvintelor regale, care puseseră pe un plan aşa de înalt va-=
loarea acestei provincii şi nici convingerilor şfiintifice de mai târziu,
care văd în Dobrogea vorlandul, faţada şi porticul României întregite
către. întinsul Mării 1).
_ Şi, pentru ca această afirmare să nu pară nemotivată, să-=mi
1) S. MEHEDINŢI : Deliormanul - o verigă între Carpa(i şi tărmul
An. Dobr. XIX, 2, p. 226-239.
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M.

Negre.

89 fie permis a Jnşira aci cele trei puncte de vedere, sub care socot că·
e necesar a trata subiectul meu :
a) punctul de vedere antropogeografie şi în special al den�ităfii •
populaţiei ;
b) punctul de vedere etnografic şi mai ales al realizării unei
majorităţi covârşitoare româneşti ;
I
�) şi punctul de vedeH> geopoliiic, adică al graniţei actuale în raport cu apărarea naţională.
I. Să începem cu punctul de vedere antropogeografie.'
Cine cercetează cronicele bă.frâne, începând din sec. XV încoace,-.
adecă dela instalarea stăpânirii turceşti. în , Dobrogea, apoi descrierile
călătorilor, documentele vremii, rapoartele consulare, studiile din sec.
XIX şi unele hărfi cu indicaţii statistice asupra aşezărilor omeneşti,- nu
rămâne decât cu impresia tristă a unei provincii părăginite, care timp
de aproape 500 ani a rămas în această stare de lâncezeală, fără a se
putea ridica din ea.
Ce contrast izbitor fafă de strălucita epocă romană când, înire=
buintând o frumoasă comparaţie a unui cronicar moldovean despre
Italia, se poate spune despre Dobrogea că era plină de sate înflori=
toare, oraşe şi cetăţi, ca o rodie de sâmburi ! Căci această provincie
nu s' a împărtăşit de binefacerile civilizaţiei decât în două epoce ale
istoriei sale : epoca antică, în care s' a revărsat peste ogoarele sale
binefăcătoarea „ pax romana" ; şi epoca modernă, dela 18!8 încoace,_
când descălecatul politic al unui neam neolatin, sub conducerea înte=
leaptă a unui Rege glorios, a trezit=o din cenuşa ruinelor sale. Inter=
valul de timp dintre aceste două .epoci este o perioadă mai mult de
jale şi de întuneric.
Se pare că acesta a fost, pentru multă vreme, destinul acestui
pământ nefericii, A :;;ezat ca o punte de legătură între stepele ponto-=
caspice, unde în tot cursul evului mediu au roit popoarele barbare,.
şi cetatea bogată ce se profila ademenitoare în zări pe ţărmurile Bos=
porului, - Dobrogea a jucat rolul de şleau larg al invaziilor dela N.
la S. şi mai târziu de drum al armatelor ruso=iurce, cu tot cortegiul lor
de pustiiri şi nenorociri, încât o viaţă liniştită, aşezată şi înfloritoare
era cu neputinţă.
Să reamintim numai câte=va momente mai caracteristice din fre=
cutul acesta aşa de trist :
In anul 1334-35, când călătorul arab lBN BATUTAH străbate-
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- 90 Dobrogea spre Consiantinopole în tovărăşia unei principese bizantine
,măritate la Tătari, geograful acesta vorbeşte despre stepele Dobrogei
-c:;a despre un pustiu. El scrie: ,, Oraşul Baba:Saltuc (Babadagul de
.azi) este cel din urmă pe care=! stăpânesc Tătarii. Intre el şi înce-='
putui împărătiei greceşti sunt 18 zile de mers într'un pustiu în în:
tregime lipsit de oameni. Din aceste 18 zile, 8 le treci fără să gă:
seşti apă. Prin urmare î!i faci provizii pentru acest timp şi le pui în
-car în burdufuri mari şi mici".
A celaş „des;rtum" relativ ]:au găsit, peste un secol, în stepele
Dobrogei şi fugarii armatei lui Vladis]a,, şi Ion Corvin, învinşi de
Turci la Varna în 1444. Scrie cronicarul DwGosz: ,,Ungurilor, Va::
,]ahilor şi celorlalti din ,armata Regelui frica le puse aripi la picioare,
.aşa incât Voevodul Ion Corvin, căpitanul armatei, care avea dlăuze
pricepute, ajunse numai în 2 zile şi 2 nopţi la malul ·Dunărei, la Va=
-du! dela Floci, pe unde trecu în Valahia ; alţii însă nu ajunseră decât
în 3 şi chiar 4 şi 5 zile şi nopfi, fa acelaş mal al Dunărei şi fără să
mănânce ceva, când un călăref de obiceiu străbate aceeaşi distantă în
10 sau cel putin 8 zile, printr'un pustiu în_ care nu se găseşte ni:
.mic pentru trebuinfele omului; şi multi, călărind câte 3 zile, n'au des::
-coperit nici o. apă şi nu putini lânceziau de sete şi foame".
Acest „desertum" se menfine şi spre sfârşitul sec. XV, după
mărturia lui DoNADO DA LEZZE care, însofind la 1476 marea expe"'
-difie împotriva Moldovei lui Ştefan cel Mare, arată că între Vama şi
I_saccea Sultanul şi:a făcut drumul în 10 zile prin locuri sălbatece
.şi nepopulate, potolindu:şi setea cu apa aflată în nisipurile de pe li:
toralul Mării şi luptându:se cu nouri de lăcuste: ,,un gran sfreffo che

,dura per due giornafe ei piu ei si chiama deserfo De Brozie".
Aceasta, pe la începutul stăpânirii turceşti.
Sa_u poate că spre sfârşitul aceleeaşi stăpâniri, după colonizările
făcute cu Turci şi Tătari, starea aceasta de lucruri se va fi schimbat
în bine ? Să ascultăm câteva mărturii din sec. XIX :
„ E un adevărat pusfiu, de care te miri să-=! întâlneşti în miji o::
-cui Europei. Socotind şi populafia oraşelor, nu găseşti mai ,mult de
300 locuitori pe mila pătrată", scrie· MoLTKE cu privire la Dobrogea
. ,din anii de după 1828-29.
Aceeaşi icoană a provinciei o dă şi F. RrTTER p;ntru anii
1835 �-39 : ,, Această ţară, cu o suprafată de 200 mile pătrate, cu.
prinsă între Mare şi un fluviu navigabil, este o pusfiefafe aşa de de=
.solaiă, cum abia:şi mai poate cineva închipui; şi cred că nu hră::
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- 91 neşte mâi mult de 20.000 locujtori. Cât poate cuprinde ochiul, nicăeri
nu zăreşti un copac sau o tufă. Spinările puternic• boltite ale dealu::
rilor sunt acoperite de ierburi inalfe şi arse de so.are, care ondulează
-ca valurile sub vânt şi poti călări ceasuri întregi peste această pustie
monofonă, până să descoperi un cătun nefericit, fără arbori şi gră-=
clini, în cine ştie ce val€ fără apă". Oraşul Hârşova număra pe atunci
abia 30. case.
Pentru starea p"rovinciei în timpul războiului Crimeii, ne dă măr::
furie medicul misiunii franceze, C. ALLARD: ,,Părăsirea acestor ogoare
roditoare, pe care le::am vizitat, - scrie el - se explică astfel : dela
invazia di11 J8:;;9, o mare parfe din B1.:lgaria orientală şi mai ales
regiunea podişurilor era eproape pusfie. Un mare număr de familii
creştine şi musulmane .se întorseseră de putină vreme în Dobrogea,
când, la 1854, ultima invazie rusească şi după ea baş=buzucii pustiiră
din nou (ara".
·
Dar mărturia cea mai frumoasă pentru cauzele acestei slabe den::
sităli a popula(iei în Dobrogea şi pentru pustiirea acestei provincii o
găsim la ieromonahul rus PARTENIE care, călătorind pela 1839 spre
Sf. Mun.te, primeşte din gura Românilor de prin părfile Măcinului
următorul răspuns la întrebările sale mirate :
„ Din vechime Ţara noastră stă în hotar şi deseori războaiele se
fac pe aici_, din zece mult doisprezece ani. Abia ne mai îndreptăm,
creştem vite şi ne cultivăm grădinile şi iarăşi se face războiu. Şi atunci
cine poate fuge în Valahia; iar pe cari=i prind Turcii, îi duc cu dân=
şii în (ara lor; • turmele ni le mănâncă, caselor le dau foc şi gră=
dinile ni le pustiesc. După ce trece războiul, cari mai rămânem vii,
iarăşi ne întoarcem pe la vetrele noastre şi ne facem pe' ruine bor =
deie şi iar ne apucăm de gospodărie. Gândeşte acum, cân'd ne mai
putem îndrepta.? Se mai întâmplă şi altă nevoie. D�pă fiecare
. războiu, încep� ciuma, care porneşte a ne secera. Atunci iar lăsăm
toate şi fugim, care încotro, şi ne ascundem prin munţi şi păduri şi
ne temem unii de altii, frate de frate, şi fugim unii de alţii. Incă şi
Turcii pe aici sunt tare răi şi sălbateci: mereu ne asupresc şi ne rui=
nează; bisericile ni Ir ard; la care găsesc argint, îl fură·; icoanele le
nimicesc şi la nimeni nu he putem jelui" 1).
Jalnica Dobrogei tragedie !
Aşa că la anul 18<8, când România intră cu armata şi admi=1

1) Pentru toate aceste izvoare, vezi C. BRĂTESCU: Populatia Dobrogei. An.

Dobr. 1928, l, p. 20 I -243.
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nistraţia sa în Dobrogea, populaţia acestei provincii abia număra 7 -8
loc. pe km2. At�nd s'a citit în faţa locuitorilor Dobrogeni acea pro:
clamaţie 'asigurătoare, în care, între altde, se afirma:
„Locuitori de orice nationalitate şi religiune ! Dobrogea, vechea
posesiune a lui Mircea cel Bătrân, de astăzi face parte din România.
Voi, de acuma atârnaţi de un stat, unde nu voinţa I arbitrară, ci nu"
mai legea desbătută şi încuviinţată de na(iune hotărăşte -şi ocârmueşte
cele mai sfinte şi mai scumpe bunuri ale omenirii. Viea/a, onoarea
şi proprietatea suni puse sub scutul unei consfifufiuni, pe care rie"o
râvnesc multe naţiuni streine. Saluta(i, dar, cu iubire, drapelul român,
-care va fi pentru vo.i drapelul libertăţii, dreptăţii şi al păcii".
După atâtea veacuri de r�strişte, o nouă „pax romana" revenia
pe plaiurile dobrogene.
Dar ce pustietate · şi de pe urma acestui războiu ! Intinderi mari
de câmpie rămâneau nerăsiurnate de plug ; turmele ciobanilor păşu:
nau în largul stepelor neîngustate de agricultură ; satele erau mici şi
rare ; Constanţa, metropola de astăzi a provinciei, abia număn 56000 locuitori. Ce admirabil teren de colonizare în această ţară nouă,
căreia azi i se recunoaşte valoarea şi rolul de vorland, fronton şi por"
tic al României întregite I
A înteles generaţia dela 1878 problemele pe care le ridica această
fări$oară străbună, readusă la sânul mamei după o robie de 500 ani?
Şi cum le.ca rezolvat ea în vederea consolidării neamului şi tării, după
ce politica înteleaptă a Regelui Carol I ne"a dat independenţa, rega"
litatea şi această faţadă menită a îndruma România pe calea unui pro"
gres economic necunoscut până atunci? Inainte de a da un răspuns
la aceste întrebări, e necesar a cerceta Dobrogea şi dintr'un al doilea
punct de vedere, cel etnografic, care va da problemei cof onizărilor o
importanţă şi o ascu(ime şi mai mare.
II. Este firesc ca, la acest capitol, să ne intereseze, în primul
rând elementul românesc, care trebuie considerat dintr'un îndoit punct
' de vedere :
1. al vechimei şi persistenţei sale în Dobrogea în decursul
veacurilor ;
2. al proporţiei sale numerice, sau al procentului faţă de popu..
laţia totală şi faţă de celelâlte naţionalităţi.
Timpul nu ne îngăduie a înşira aci dovezile şi concluziile pn"
vitoare la chestiunea permanenţei Românilor 'în Dobrogea. Am pu..-
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blicaf în alfă parfe 1) toate mărturiile trecutului, câte mi=-au căzut sub
,ochi şi am tras şi concluzia riguroasă ce se desprinde -din acele măr=
furii. Incheiam aşa :
,,Permaqenţa elernentului românesc în Dobrogea în ioate iim=purile este un fapt real. Această permanenţă se explică prin rolul
antropogeografie pe care a trebuii să.:} joace provincia faţă de dru=murile ce treceau prir: ea, sau ducea.i,J către ea. Dacă pentru alte
neamuri, care au circulat dela N. la S. şi dela S. la N., Dob1ogea
,a fost numai o poartă, sau o parte dintr' un drum mai lung, pentru Românii din Carpafi Dobrogea este însuşi termenul final al
drumurilor lo,r, care foaie se concentrează spre acest pămânf. Plu=gari, păstori, pescari şi războinici ; Moldoveni, Munteni sau Ardeleni,
- dealungul oricărei văi s'ar fi coborât, ei nu puteau să se oprească
la Dunăre, ci trebuiau să freacă şi mai departe, în direc(ia în care.=-i
îndrumau râurile de sub Carpati, ori de câte ori cauze prea vitrege
,nu i=au împiedicat a o face".
Dela mărturia unor cronicari medievali ca NrKETAS CHONIATES,
ĂNSBERTrJS, GEOFFROY DE VILLEHARDOUIN, sau a ..lJ.11Ui călător ca mi.:
n�ritul RUBRuaurs, cari pomenesc în părţile U�gariei răsăritene şi
până la gurile Dunărei o „ Valahie", care este (ara lui Asan, o
„ Vlahie Albă" ,,Blankis Blaquie", unde stăpânesc Calo=-Petru şi
fratele său Crasian cu supuşii lor Românii, ,, cum subdiiis Flachis" ,
.şi până la C. ALLARD, care la 1859 admiră la Românii din ţinutul
Constanţei costumul lor antic, figurile lor aproape celtice, sau puri=
fatea tipului italian şi acea inteligentă care=i caracterizează într'un
grad aşa de înalt ; şi dela mărturia cronicarului polon DrnGosz, că,
după dezastrul creştinilor la Vama în 1444, nimeni nu cunoştea ti=
nutul Dobrogei, pe unde se retrăgeau armatele învinse de Turci, în
.afară de Vlahii cari serviau de călăuze, de bună seamă ca unii ce
trăiseră pe acolo, - şi până la etnograful LEJEAN, care distinge in
peninsula Balcanică de Est trei limbi curente : cea greacă la S E.,
.cea buigară la NE., iar în Dobrogea - cea română ; toate celelalte
izvoare intermediare 2) mărturisesc, într'un fel sau altul, despre această
permanentă şi continuitate a elementului românesc în Dobrogea.
1) C. BRATESCU: Populatia Dobrogei, în voi. Festiv al Analelor Dobrogei
1928, I, p. 201-243.
2) Cum ar fi s. ex. documentul din 1603 despre multimea Valahilor din
marele stat dobrogean Dăenii; sau şlirile dale de TttoMASO ALBERT! la I 612; de
Principele D. CANTEMIR şi LA MOTRAYE pe la începutul soc. XVIII; de Boscov1c1
pe la 1761-62; de dlugărul Parfenie la 1839; de loNESCU DE LA BRAD la 1850;
oe Pelers la 1865 de BARON D'HoGGUER la 1878, şi multe al!el!?-.
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- 94 Pf'rmanenfă însă nu îr,seamnă numai de cât şi majorifafe
absolufă.
Când au cucerit Turcii Dobrogea, ei au găsit în ea multe go-=
luri, care favorizau o colonizare cu element musulman. Colonizarea
aceasta însă nu s'a îndeplinit imediat şi nici liniştit. P� de o parte
Cazacii prădau aşezările turco=tatare dinspre !aiurea Mării, iar de alta
Domnii români, - după ce cucerirea turcească le răpise Dobrogea
şi mai apoi chiar şi cetăţile de pe· malul stâng, cu vadurile lor ne=
gusforeşti .şi vămile, care aduceau însemnate venituri vistieriei, - fre:
ceau în repeţite rânduri Dunărea spre a jefui şi ucide ca în ţară tur-=
cească: Dan II o făcu pe la Sil1stra, iar Vlad Ţepeş pe toată linia
Dunărei bulgăreşti, dar şi in Dobrogea până la Deltă. La finele sec.
XVI oştile lui Mihai Viteazul incendiază oraşele turceşti de pe dreapta,
iar Radu Şerban înaintă cuceritor până la Bazargic, unde se retră-=
seseră Turcii.
Era reacţiunea românească.
Ca să se apere împotriva unor asemenea atacuri, Turcii înfi:
inţară în aceste părti extreme ale imperiului Turcesc un paşalâc cu
capitala la Silistra, pe care o fortificară put:rnic. Urmarea a fost o
întărire a colonizării turco-=latare, iar provincia se transformă 'într'o
tabără fortificată, gata a porni împotriva duşmanului 1).
Să nu ne închip'uim însă că Turcii au realizat în Dobrogea o
mare densitate de populatie. Satele erau destul de rare şi mici, iar
locuitorii cultivau. ogoarele numai în imediata vecinătate a satelor.
Incolo erau păduri sau stepe libere pentru păşunatul turmelor. Mai
veni în sec. XVIII şi XIX şi blestemul războaielor ruso=turce, în=
soţite de ciumă şi holeră, care creară goluri mari de populatie·; aşa.
că la 1878, când am luat noi Dobrogea, ea era o ţară dintre cele
mai slab i;>opulate din Europa·. Evident că majoritatea locuitorilor o
formau Musulmanii ; căci statul care stăpâneşte o provincie tinde cu
timpul a=şi crea acolo o majoritate absolută de conaţionali. Această
tendinţă este înlesnită mai ales de slaba densitate de popula/ie, pe
care un sfat o găseşte într'o provincie anexată.
Dintre Creştini însă, Românii se situau numericeşte pe planul
întâi. Şi, de oarece , datele statistice complet'e şi corecte ne lips.esc
pentru epoca Jurcească ? o dovadă foarte bună pentru raporturile r:u-=
merice între naţionalităţile Dobrogei=Vechi o. găsim în fopo_nimie.
1) N. loRGA : Drepiuri nationale _şi pol11ice ale Românilor în Dobrogea. An.
Dobr. 1923, IV, I, pag. 3- 48.
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- 95 Intr'adevăr, până la 1878, numele topi cc turceşti reprezentau un pro=-·
cent de 62 °Io ; numele româneşti 33-34 °Io ; numele ruseşti (mai ales.
în Deltă)_ aproape 4 °Io, iar cele bulgăreşti, la un loc cu cele de alte·
origini, nici măcar _ 1 O/o.
In ce priveşte distributia în spaţiu, Românii ocupau mai ales
!aiurea dunăreană şi masivul deluros şi păduros din nord, de unde, în
caz de nevoie, se puteau refugia prin bălţile Dunărei şi p<'.ste fluviu,.
pentru a se reface iar după trecerea războiului ; pe laturea Mării
persistau slabele rămăşite ale unei Dobroge' bizantine, capabile şi ele
a se reface pe drumul Mării ; iar largile stepe centrale şi codrul De=
liormanului fură ocupate aproape exclusiv de Musulman-i, ca unii ce·
stăpâniau fara 1).
Ne întrebăm acum: puteau Românii, cari primiau la 1878 o
astfel de moştenire, să se. mulţumească cu o asemenea stare de lu=-·
cruri? Cadra ace-ast.:i stare a Dobrogei cu rolul ei vital de vorland
şi de poartă a statului românesc întregit ? _Răspunsul nu poate fi.
decât negativ; de unde imperativul categoric al colonizării. Faţada şi
frontonul României nu puteau rămânea numai pe o treime româ=
neşti. După ce războiul pentru independentă a întins hotarele ţării.
până în vadurile Mării şi Dobrogea a scăpat de coşmarul unui destin
urât, de a serv.i drept drum de scurgere al hoardelor şi al armatelor
în sensul meridianului, rămâneau acum libere şi deschise drumurile
de circulatie în sens�! paralelei, dinspre Dacia carpatică spre mica
Dacie pontică.
Cu multe greutăţi, uneori cu destulă nepăsare, ba chiar şi cu
o condamnabilă uitare a intereselor naţionale, s' a putut realiza totuşi
o majoritate românească în Dobrogea=-Veche. In anul 1938 districtul
Tulcea număra aproape 54 °/o Români, iar districtul Constdn(a peste
66 0/o (în timp ce Bulgarii reprezentau în primul judeţ 18 °Io, iar î�
al doilea numai 9 °/o).
Şi totuşi, fără exagerare, am fi putut avea în această Dobroge
veche cel puţin 80 °Io Români, fără nedreptăţirea :1imănui, ci numai
prin executarea corectă a unei colonizări ştiinţifice şi susţinute.
De ce n'am reuşit decât parţial? Cauzele sunt multiple, unele
chiar dureroase.
In grimul rând, slaba densitate a populaţiei româneşti în re=
glunile imediat vecine cu Dobrogea. Bugeacul Basarabiei era sub
1) N. loRGA: Cele,trei Dobrogi pe care Je:am găsi!, An., D.:ibr, 192.?, III, 1 ,..
pag. 25-29..
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-Ruşi şi fusese transformai, dela 1812 încoace, într'un băbilon de na..- '
fionalităţi colonizate cu intenţia de a ne depărta, ca massă etnică, de
gurile Dunărei. Bărăganul, ÎA sensul larg al cuvântului, era o stepă
incă 114 în deajuns de umanizată şi era străbătut mai ales de turmele
• ciobanilor şi de carele cu coviltir a!e vânătorilor : ţinut de inspiraţie
pentru1 operele poetic;:e ale unut Alexandri sau Odobescu. Trebuia
aşa dar să se ·recurgă la Românii mai îndepărtaţi, sau la cei de peste
hotare. Ţări ca Italia sau Germania, care înainte de războiul_ popoa=
relor trimeleau peste holare 600-800.000 emigranţi anual, ar fi co..
lonizat Dobrogea, cu prisosul lor de populatie, numai într'un singur an.
Totuşi, aceasta n'ar fi fost chiar o piedică de neînvins, dată
fiind mai ales starea e'conomico=socială a ţăranului român, apăsat
incă de regimul latifundiilor. El şi..-ar �i părăsit bucuros căminul şi
robia spre a deveni un bun colonizator, dacă ar fi fost îndrumat şti..
inţificeşte şî cu interes de soarta sa. Mai trebuiau însă şi avântul şi
.:idei� c�eatoare' la clasa dominantă. Acestea însă· lânceziau; căci mai.
interveniau, drept cauze, ş\ dificultăţile financiare ale sfatului ; apoi
lipsa de educaţie naţională la unele organe executive, reprezentate
uneori prin alogeni cari nu ne ·iubiau ; şi mai ales starea de spirit a
unei bune părţi din clasa conducătoare, preocupată în primul rând
de rivalităţile politice, aşa încât problema nationalizării Dobrogei cădea
pe un plan secundar.
Să ne fie permis a cita aci următoarele r�1duri, scrise de ma=
rele nostru istoric N. loRGA. din laşii refugiului, când Bulgi!rii, re=
-frăgâ1:idu=se din Dobrogea, ardeau satele româneşti :
Să nu uităm! .... ,,Să fim şi colonizatori"!
„Pănă acuma_ n'am prea fost. Am intrat în vechea Dobroge
turcească fără un caracler naţional răspicat. Am găsit=o prădată, cu
populaţia împrăştiată, cu vechiul stăpân musulman plecat în lume şi
hotărât adesea să nu mai revie sub stăpânirea· creştină. Condiţii mai
bune pentru naţionalizarea proprietăţii măcar nici nu se puteau întâm..
pina. Şi noi, ce am făcut ? Dacă este astăzi o întinsă şi înfloritoare
proprietate bulgărească, nouă ni se datoreşte în rândul întâi. Am to:
lerat aşa de mult această vicleană infiltraţie, cu scopuri evidente, în
cât .am pufea spune că am creat..-o noi. Iar, fiindcă=i trebuiau şi
muncitori cu palmele şi vecini săraci prin care să=-i crească mândria
şi conştiinţa de dominaţie, a1n întrodus acolo, când şi când, cum s'a
întâmplat, şi fără a le mai purta grija, bieţi veterani obosiţi, dcsgus.e
Şi îndieia:
Jaţi de viată şi incapabili de muncă" !

www.minac.ro

- 97 ,,ln marea operă de răsplătire pentru zdravănul tăran ostaş,
Dobrogea are un loc de frunte şi cine-=! va întelege şi va aduce la
-îndeplinire ceea ce trebuie făcut, va fi dat României, totodată, o ga-=
ran/ie socială, militară şi na/ională" ! 1)
Ce necesară ar fi fost instituirea unui „ ver sacrum" ca la Ro-=
,mani, aşa ca în fiecare primăvară plugurile unui nou val de colo=
nişti tineri şi abia scăpati de serviciul militar să răstoarne brazde
. nouă în ogoarele date lor pe merit! Căci, într'adevăr, nu cu bătrâni
obositi şi în declinul vietii se poate porni o tară nouă, unde se cere
1inereţe, energie, sperantă şi capacitate de luptă şi adaptare la noile
conditii de trai.
III. Cu aceasta ajungem la punctul al treilea al conferin(ei
noastre, la chestiu;1ea granitei româno=bulgare şi a Cadrilaterului.
Dacă în urma războiului dela 1877 tratativele păcii s'ar fi des=
făşurat mai favorabil pentru noi, grani(a Dobrogei ar fi căzut mult
mai departe de cât cea ;;ctuala şi ar fi avut calitatea unui ho/ar na:
furai, trecând d. ex. ,peste cumpăna apelor ce domină văile cu mar„
_gini povârnite ale Provadiei şi Lomului Alb. Am fi avut astfel în=
treaga regiune naturală a Dobrogei prebalcanice, iar ca popula(ie, un
număr infim de mic de Bulgari, căci (inutul era ocupat de o masă
aproape compactă de T ..irci, în mare parte dispuşi spre emigrare.
Am căpătat, în schimb, o granită cu intrânduri, o granită de şicană,
-care, prin marea ei apropiere de linia va11 Cara=Su, nu ne putea
asigura !)ici podul dela Cernavoda şi nici portul Constanta, create
ceva mai târziu.
Tăria unei grani/e o asigură şi prietenia cu vecinul df! din=
colo de eJ. Această prietenie însă ne lipsia, căci în Decemvrie 1909
Bulgaria încheie, o conven(ie militară cu Rusia, care în art. 4 obliga
pe Ruşi să susţină, în anume înprejurări, revendicările teritoriale ale
Bulgariei în Dobrogea române,"lscă; iar în 13 Martie lS'12, o alian(ă
ofensivă cu Serbia obliga pe aceasta din urmă să el..::: ajutor militar
vecinei noastre în cazul unei intervenţii armate d;t1 partea României
în războiul balcanic. Această amenintare a înd,cptătit guvernul Re:
gelui Carol I să ia măsurile necesare. pentru asigurarea viitorului şi,
la încheerea păcii dela Bucureşti, din 10 August 1913, România îşi
muta hotarul dobrogeai. la o linie ce ,începea pe Dunăre la apus
1) N.· IoR6A, Să nu uităm! An. Dobr. 1921,H, 4, p. 594-595.
7

A na lele Dobrogei XJX, voi. IlI.
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de-Turtucaia şi. se termina la Mare lângă.Ecre11e..Ţara creştea astfel
a.· doua: oară sub. acelaş Rege, .cu o ·suprafaH ·d� 7726 km2 şi cu ;
.
, .....
populafie d� 378.000_ suflete 1):
Această sporire de teritoriu înşă �u rezolva fără rest _problema
graniţei dobr?gene.
Un hota,:. mai e fare şi. când popor_ul ce locueşfe în satele din
vecinăfafea ,lui apar/ine, prin origine, pafi,�,r,ii sfăpâIJ ifoare.
Este adevărat că până la 1877 codrul: Deliormanului şi stepa
Caliacrei erau locuite de o mass2i co.mp�ctă d� ,'.Turci şi că, �upă
foale mărturiile geografice, etnografice, istorice şi filologice, aduse
chiar de specialiştii bulgari ori slavi, precum sunt JrRECEK, lş11<KOF,
MrLETICI, J{A.NITZ etc., populaţia bulgară este de dată recentă în re=
giunea dela NE de linia Rusciuc.=-Varna, unde a sosit din· Balcani
şi dela sud de Bâlcani 2).
Această colonizare bulgărească s' a realizat în scurtul răstimp de
35 ani cât a stat Cadrilaterul sub stăpânirea statului bulgar; aşa că
în anul 1913, când acest teritoriu este alipit la România, el abia mai
posedă o majoritate relativă turcească de 48¼, în timp ce Bulgarii,
aproape disparenţi înainte de 1877, realizaseră frumosul procent
de 430/o !
Se sim(ia, prin urmare, nevoia unei colonizări · româneşti, spre
a nationaliza acest ţinut de la hotar. Colonizarea aceasta a întârziat
însă cam prea mult şi n'a fost condusă de la început cu destulă
energie şi clară viziune a viitorului. Se pot, de sigur, invoca şi oa-=
recare scuze ; între. altele, tulburările. aduse de marele război_u al po-=
poarelor ; dar nu se poate scuza părăsirea în stare de lâncezeală a
acestei probleme capitale şi după 1918, când multiplele rivalită(i dintre
partidele politice au lăsat pe un plan cu. totul secundar chestiuni vi-=
tale, care trebuiau să constitue grija principală în fortificarea şi con-=
solidarea statului românesc întregit.
România frebue să creeze în Cadrilater o /ară românească;
E'a nu-=şi poate clădi aci viitorul său pe temelia unor elemenfe
alogene.
Venia şi vine în ajutorul colonizării român_eşti şi o înprejurare
dintre cele mai norocoase : organizarea noului stat turcesc de către
1) I. NISTOR, 'Recuperarea Cadrilaterului., An Dobr. 1938, XIX, 2, pag.
138-157.
2) C. BRĂTESCU, Popula fia Cadrilaterului. An. Dobr. 1938, XIX, 2, pag
180-202.
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99 viteazul conducător Kemal Ataturk ridica, între alte probleme, şi
aceea a comassătii elementului musulm:m, risipit în peninsula balca:
nică, între granitele noii Turcii. Schimbul d'e· popula(ie , realizat între
Grecia şi Tu�cia, de pe urma cărui'a' s'ar putea spune că două po..
poare şi-='aU strămutat penalii în altă fară, a fost începutul acestui
_proces cuminte, destinat a rezolva definitiv conflicte ce amenintau a
se perpetua. Veni apoi rândul Musulmanilor din celelaJte fări balca"
nice şi din R�mânia. O convenfie între guvernele celor două natiuni
a pus la punc. i această chestiune. Turcii sunt . liberi a emigra, iar
statul român îşi ia anumite obligafiuni cu privire la. averile evaluate
ale emigranţilor. Se crează astfel goluri mari în Dobrogea-='Nouă.
Primii· colonişti români în Cadrilater au fost Macedo"Românii,
cari începură a sosi din 1925 ; din 1926 începură să vină şi Regă"
fenii ; iar primele aprobări de colonizare, pentru ambele categorii,
s'au dat în 1928. S'au creeat 279 centre de colonizare, în care s'au
aprobat până anul trecut, 19. 7"96 capi de familie, dintre cari circa 6.000
Macedo=-Români 1); aşa că, în anul 1938, Cadrilaterul' număra 2):
Bulgari . .
Români . .
Musulmani .
Diverşi

Total

150.763 suflete, sau 40 520/o.
108.404
„ 29.140/o.
96.869
„
26. 040/o.
16.022
4.300/o.
• 372.058 suflete.

De sigur, nu este o stare multumitoare pentru asigurarea gra=
nitei noastrr.. Opera de colonizar<'., care este şi un imperativ categoric
al moştenirei lăsate· de Regele Carol I, trebue urmărită cu energie
şi înaltă conştiintă ncfională, ba chiar cu iubire şi devotament adânc,
căci de aceea se află depusă, ca un simbol, acolo, la Coasta de Ar"
gin!, inima Reginei noastre Maria.
Dacă întreg elementul musulman ar emigra din Cadrilater şi
ar fi înlocuit fără şovăire prin colonişti români, în scurt timp am
putea realiza în D0brogea nouă o majoritate absolută de 550/o ! Pen-=
tru desăvârşirea acestei opere, ar mai rămânea şi schimbul de po=
puia/ie. Ni l=-au propus Bulgarii într'u11 rând. Avem în ta.ra vecină
aproape 100.000 Români. Noi socotim că ar fi o mare greşală a
re1�unfa la limpezirea raporturilor etnografice şi la comassarea cona"
1) C. F1L1PESCU, Agricultura în Dobrogea Nouă. An. Dobr. XIX, 1938, 2,
pag. 28.
2) C. BRĂTESCU, Populatia Cadrilaterului. Ap. Dobr. XIX, 1938, 2, p. 199.
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- 100 ţionalilor noştri şi a reţine elementele alogene cărora, în vederea uni.:
tăfii şi omogeneităţii, li s' ar pretinde asimilarea şi contopirea în sânul
naţiunii : pril�j veşnic de conflicte, de rea vecinătate şi de asa�inat la
pacea şi liniştea europeană.
Onorai auditoriu,

Ce era Dobrogea Regelui Carol I la încorporarea sa în 1878?
Un teritoriu pustiit şi răvăşit de lunga serie de războaie ruso...
turce, începând din a doua jumătate a sec. XVIII până la finele
sec. XIX;
Un teritoriu cu o populaţie rară de 7 -8 loc. pe km2, cu sate
mici şi mizerabile, cu oraşe neînsemnate, ruinate şi de aspect orien.:
tal=rural, şi cu o sărăcie întinsă peste tot;
Un teritoriu cu o majoritate absolută turcească şi cu o minori=
taie românească, care se> situa numericeşte pe primul plan faţă de
celelalte minorităţi creştine;
În fine, un teritoriu în care cultura şi civilizaţia nu=şi răspân"
diseră binefacerile lor.
Ce a devenit Dobrogea=Veche în lunga Domnie a Marelui
Comandant dela Plevna, a gloriosului înfăptuitor al independenţei,
regalităţii şi întregirii ţării până la M. Neagră?
Fără exagerare şi în limitele adevărului: o ţară înfloritoare din
toate punctele de vedere.
Trei probleme mari se· puneau Regelui şi poporului său în
această provincie părăginită : problema economică, cea culturală şi
problema consolidării stăpânirii · româneşti între Dunăre şi Mare
prin colonizare cu element românesc.
Primele două probleme au fost realizate în Dobrogea.:-Veche cu
deplin succes. Am trăit şi am văzut cu ochii noştri, an de an, şi
înflorirea economică şi înflorirea culturală. E destul să pomenesc nu =
mai măreţul pod de la Cernavoda, portul Constanta, cele trei canale
care, legând fluviul Dunărea şi lagunele Mării, au î"nvioraf pescăriile
statului, - opere cu care s' ar putea mândri Italia unui .tv:l;usolini, căile ferate şi şoselele, bisericile săteştJ monumentale ca nişte cate"
drale, şcolile de diferite grade răspândite în tot cuprinsul pr-ovinciei,
începuturile unei flote comerciale şi de războiu_ şi multe alte binefa"
ceri, care toate au ridicat Dobrogea la un nivel necunoseut până
atunci în tot cursul istoriei sale şi au făcut să fie râvnită şi mai mult.
Singură problema graniţei şi a asanării ei prin colonizări, dacă nu
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- 101 şi printr' o linie Maginot, a · rămas ca o moştenire în grija generaţiei
următoare.
Ddcă ne:am întreba : care este problema cea mai urgentă şi
aa mai vitală În momentul de fa/ă În Dobrogea, am răspunde fără
şovăire : colonizarea Cadrilaterului cu Români I De ea depinde în

bună măsură liniştea şi progresul nostru în viitor. Căci, dacă Do:
brogea şi, în special, exponentul ei, portul Conslanfa, fără hinter:
landul bogat de peste Dunăre, cade in lâncezeală şi devine, în mâna
unui stat vecin, o simplă provincie laterală sau un drum, - în
schimb şi România întregită, fără Dobrogea, se resimte numai de cât
atât în viata ei economică cât şî in cea politică şi strategică; şi, dacă
ne:am convins, în adevăr, că ţara noastră are doi poli antropogeo:
grafici, dintre cari unul e în Transilvania - polul continental .-, iar
· celălalt e în Dobrogea - polul maritim - şi că fără hinterlandul
muntos şi fără faţada maritimă, orice formaţie politică la Dunăr-€a de
jos e ciungă, - atunci asanarea grani/ei meridionale 1) devine, pentru
orice bun Român - un imperativ categoric.
Să nu uităm I Să fim şi colonizatori! Ne::o strigă patrioţii şi
cărturarii acestei jări, dar ne:o comandă de dincolo de mormânt
şi umbra marelui Rege Carol I, care. ne cere ca moştenirea ce fle:a
lăsal:o să o desăvârşim, spre mai marea glorie a Dinastiei Sale.
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1) S.
p. 3-14.

MEHEDINŢI,

Gra.nite asanate şi vindecate. In .Dobrogea de Sud" Nr. 1,
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TRANSMARISCA

TURTUCAIA
de OCTAVIAN MARCULESCU
Doctorand în lilere

I. TRi\NSMARISCA.
1. Originea numelui cetătii. •- Filologul Philippide consideră
Transmarisca un -m,1me roman, format din prefixul frans şi marisca
„un derivat din ma;e prin-=iscus" 1). In alt loc, revenind, spune că'n
Transmarisca apare „cuvântul românesc „mare" şi cuvântul romanic
,,marisca" 2) ; etimologie � după părerea noastră - pretentioasă.
Noi credem că Mariscus corespunde râului Argeş. Pe malul
stâng al Dunărei se afla localitatea Mari�ca, Oltenita actuală, iar pe
cel drept,· unde-=i azi Turtucaia, era Transmarisc.a, care derivă din
Trans + Marisca, adică dincolo de (localitatea) Marisca, iar nu Peste
A rgeş, cum bănuia istoricul Mannert şi afirmă d. G. Popa Lisseanu 3).
Domnul Patsch socoteşte că trebue pus în legătură râul Ma=
riscus cu Argeşul, - nu cu Mureşul transilvan - şi Cil localităţile
Transmarisca şi Marisca ale Moesiei Inferioare. In acest caz, Trans-=
marisca corespunde Turfucaei, după toate indicatoarele d� distanfă
ale ltinerariilor romane, iar râul Mariscus este Argeşul, care se varsă
în Dunăre, chiar în fata localităţii Marisca, corespunzătoare Oltenifei
actuale, care se găseşte la gura râului Argeş, peste drum de Tutracan,
Transmarisca 4). Părerea aceasta o admitem şi noi şi d. G. I. Bră=
1)
nească",
2)
3)

ALEXANDRU PHJLJPPIDE, Originea Românilor, Voi. I. Iaşi. ,, Viata Româ:
IQ23, p. 889, v. p. 434.
lbid., p. 475.
G. P(!PA L1SSEANU, Ceiă/i şi oraşe greco:romanc în noul fcriforiu al
Dobrog1;i. Ediţia II, Bucureşti, 1921, Tip . • România Nouă", pag. 107, v. p. 63.
4) CARL PATSCH, Beiirage zUI Volkei<kunde von Siidosteuropa. III. Die
Volkerbcwegung an der unferen Donau in der Zeit von Dioklezian bis Heraclius, in
Akademie der Wissenschaften in Wien. Philosopl1ische-hisforische Klasse. Sitzungs:
berichfe. 208. Band II. Abhandlung. 1928, p. 68. Hofd{<f-'Pichler. Wien und Leipzig
v. p. 3-5.
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{ianu' 1). _:., V. Pârvan 2). •şi O. Tafrnl/ 3)-·ideniificau 'Trâhsmarisca
,·, ' ·.· ·
cu Tutracan sau Tur"fuca.i a.
.
. 2. Când s' a fondat cetatea. ;_ Bazat pe o in�c�ipţie. · 1.atină:
găsită la Turtucaia, publicată de Tocilescu, 1ioi credem ca şi ·et · ,că
Trans,;1arisca a fost întemeiată de Diode/ian: şi Maxitniân În ,curs�] .
aIJ,ilor 293-294: ,, . : . post debellatas hosfium genfis (es) con'fir,,·
·m})a o�bi suo [tranquilifafe in aefernum Transmaris}cae ·praesidiu
[m consfifuerunf}" 4).
Păre�ea se confirmă prin menfionarea localitătii Transmarisca
printre cetăţile inspectate de împări:ltul Diocle(ian în anul 294, când,
pornind „dela ·Sirmium spre reşedinţa lui, Nicomedia, aiese drumul
ocolit dealungul Dunărei de jos. La Transmarisca se afla la 18 Oe„
.
tomvrie'. anul 294" ·5). De fapt, Pârvan 6), d. N. 'Iorga 7) şi· d. .'Carl
Patsch 8) au aceeaşi părere ca ş1· Tocilescu.• Totuşi existenta cetăţii
romane· în timpul lui Dioclefian şi Maximian riu exclude ca ulteiior
să fi fost distrusă de barbari şi Constantin 'cel Mare s' o fi Jundat
din ·nou, aşa cum spune Procopius 9).
3. Diferite numiri ale cetăţii. - In decursul vremii · Trans=
marisca a purtat, cu oarecari · mici schimbări, acelaş nume. Totu�i
1) G. I. BRĂTIAN�, Une enigme el u� mii'acle hislorique : Le Peuple Roumain.
··
Bucarest, 1937, p. 134. v, p. 48.
2) V. PÂRVAN, Munici�ium Aureiium Duros/orum. Estratto. dalla Rivist� di Fi:
lologia e d'Istruzione classica. Nuova· Serie. Anrio II. Fascicola. II. Toriiio,
· • Giovanni
·
Chiautore, 1924, p. 36; v. p. 28' şi ur·�.
3) O. TAFRALI, La Roumanie Transdanubienne. (La Dobroudja}. Pi!ris.Ernest
Leroux, 1918, p. 195, ,v. p. 55.
4) C. I. L. Sup. II. 6151, p.' '13'49 ;· GR. G. TOCILESCU, Monwn�nfele epi".
grafice şi sculpturali ale Muzeului Na/ional de ,Ânlichilă/i·din Bucureşti. Partea I,
Bucureşti, Tip. Corpului Didactic, 1,902, p. 648, ·v. p. 184 şi ltrm. ·
.
5)CARL PATsrn, op. cit.,
8 ; N. IORGA, lstoi·i� Ro1�ânilor. . Oamenii pă:
mântului.
Voi. H, Bucu�eşti. 1936, p. 345,
p. 32. nota 2.
,
G) V. PÂRVAN, Municipium .. : p. 29: ,, ... fra gli anni 294. e 30,0, ·avev_an.o
fortifica/o novamenfe Transmarisca, restaurandovi i fortilizi": Idem. Salsovia, Bucu:
reşti, 1906, ,, Carol Gabi; p. 47, v. p.· 17, nota 5.
7) N. loRGA, Istoria R.,:n, p. 75.
8) CARL PATSCH, op. cil., p. 8 şi urm.
9) PROCOPIUS, Opera omnia, ·nepl 'l.ttap.-&s:wv; Voi. 'III, p. 2, I. IV, 7.292,
p. 132 : ,,B
to Tpa.1 wpioi<as 'i'ix.fpwp.q EOtlY, 0&1tep, 'l.ata.Vtt'l.pl 1:y ,t'{/ &vn1tzpa,
·►irtetptp Kwvo,;avs:,vo, ITOt8 Pwp.a.LUJY Ba.;:;t),dis qipo6pwv OOY. O:lt'IJ/18l.-ljp'.b:,,, di�oo�p.-i]�
oa.s:o, Aa.qi Y'f]Y livo p.o:, o/i'l. b.sip.qiopoY YoYo p.l'l.lUJS 8tY<lt 'fl'ljkb.aaao{J,a,t, tO:U'l:''] tOY lt'owp.ov,
ha.s:,zpwlhv". .

p.

.v.
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104 noi vom mentiona izvoarele, care într'o anumită măsură · ne atestă;
existenta cetăfii. Astfel Itinerar-iul lui Anloninus o numeşte „Trans=
mariscam" şi o aşează între_ Appiaria şi Candidiana 1). Geografuti
Claudius Ptolemeu îi spune: ,, TpoµtiptaM" 2). ln Tabula Peufin=
geriana e menfionată Trasmarisca între localitătile vechi Appiaris şi,
Nigrinianis 3).
Anonymul Ravennaf face excepfie, numind-=-o „Slamarisca"
şi o situează între cetăfile Appiaris şi Nigrinianis 4).
Noii/ia Dignifafum menţionează : ,,Transmariscae� sau „Trans=
marisca" şi o trece între cetăţile Appiaria şi Candidiana 6).
Procopios din Cesarea o numeşte : ., Tpa.aµ:xxa.p[cl'lt'Xc;" şi „ Tpa.a.=-
p.a.ptxix", încadrată de Tigas, Iatron, Cynton şi Candidiane 6) ; iar
în Codul lui Justinian i se spune „ Trans=mare" 7). Renunjăm a cita
Notifia lui Epiphane 8) şi lucrarea lui Constantin Porp.hyrogenetul 9'),
<;:ari pomenesc de o episcopie la Tpa.p.'XptaM. Asupra acestor fapte
vom insista în alt paragraf.
Prin urmare Transmarisca se găsea pe locul Turfucaei -acfuale.
4. Locuitorii şi ocupatiile lor. - Deşi „Dobrogea este cea
mai veche fară românească" 10), totuşi \nu trebue uitat, că „din moşi
strămoşi locuiau ... Dacii în Dobrogea, cari au început să vorbească·
latineşte, să se închine ca Romanii şi să=şi facă oraşe si safe romane,
1) GR, G. Toc1LESCU, Monumente epigr. p. 179.
2) CLAUDIUS PTOLEMEU, Geographia, editată de Carol Frideric August Nobbe,
Lipsiae, 1843, T. F. I,"'p. 284, v. t. L B. Iil, cap. 11, p. 185.
3) Die Peufingerische Talei oder Weltkarfe des Castorius, 1916, Stuttgart
V. Segmentul VIII, divizia 2.
4) Anoymul Ravennat, Cosmographia, editată de M. P1NDER şi G. PARTHEY:
1860, Berolini, v, I. IV, 7, pag, 186-187.
0) Noii/ia Dignilafum el administrationum omnium !am civiliuin qua·m mili=
larium in parfibus Orie11tis el Occidenlis, 2. Voi., editală de Eduard Băcking,
Bon, 1853, Voi. I. p. 540, v. Cap. 37, p. 102-103 şi 221, 463.
6) PROCOPIOS DIN CESAREA, II.pt x�i„p.riw,v, op. cit. voi. III, I. IV, 7, 292
P· 131-132.
7) Codul lui Justinian, 6, 42, 28, citat de· GR. G. Toc1LESCU, în Monumen=
tele epigr., op. cit. p. 178.
8) F. DvoRNIK, Les Slaves, Byza11ce el Rome au JX,e siecle. Paris, Librairie,
ancienne·. Honore Champion, 1.926, p. 360, v. p, 92.
�) CONSTANTIN PoRPHYROGENITUL, De Ceremo11iis aulae byzantinae, Bonn
1829, Voi. I. I. II, 54, p. 797.
10) V. PÂRVAN, Incepufurile vie/ii romane la gurile Dunărei. Culiura Natională.
Bucureşti, 1923, p, 247, v. p. 16.
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unindu-=se cu civilii- şi veteranii adevărat Romani şi întemeind gos=
podării statornice" 1). Coloniştii romani aşezaţi în Scitia Minor şi în
Transmarisca erau mai ales „agricultori şi crescători de vite" 2). Aceştia
de sigur că au constituit „o bogată aşezare de plugari romani", fiindcă
„Dobrogea era aşezată în dreapta Dunărei, era mai la îndemână şi
oarecum mai apărată" 3). Coloniştii romani romanizară pe Daci şi
Bessi, cari „s'au făcut întâi Romani, iar apoi creştini" 4). In afară
de aceste elemente etnice se întâlniau : Greci şi orientali romanizaţi,
veniţi din Anatolia şi Siria 5). Incât, ilvând o intuitie bună, Pârvan
vedea cum „Pe Dunăre trec în sus şi în jos corăbii de comert greceşti
şi vase de războiu romane, ori bărci de pescari şi călători indigeni" 6).
Dar desele năvăliri ale Gotilor aduc . barbarizarea şi decadenta vieţii
romane şi a celorlalk elemente etnice din Scitia Minor, ca şi din
Transmarisca. ,,In a Il=a jumătate a sec. IV nu se mai poate vorbi
de o viată liniştită quasi=orăşenească în cet�tea noastră" 7), ci „oppidum,
oraşul, e numai un sat mai mare şi întărit. Este deci o întoarcere la
satul de unde se plecase" 8). Din sec. V. vin Slavii, cari se vor
deprinde cu viata aşezată şi se vor ocupa cu agricultura. Iar sub
puhoiul barbarilor, Transmariscanii vor trăi greu, însă dându-=le dijmă
din roadele pământului 9), vor fi lăsafi în pace. Alt mijloc dţ exis-=
tentă îl va constitui pescăria 10).

5. Drumurile. - Transmarisca fiind o cetate romană, aşezată
pe malul drept al Dunărei, era un inel din lantul format de vi� lsfria,
care lega· oraşele dunărene ca : Durostorum (Silistra), Axiopolis
(Hinog-=Cernavoda), Carsium (Hârsova), Troesmis (Igliţa), Novio-=
dum (Isaccea), Aegyssus (Tulcea)! şi Halmyris (Zaporojani). Insă
1) lbid. p. 16 şi 108.
Idem. Cetatea Tropaeum. Bucureşti., 1912. Gutenberg, p. 148, v. p. 18;
Idem, Dacia. Civilizaţiile străvechi di11 regiunile Carpato=Danubiene. A. F. M. S.
R. R., Bucureşti, 1937, p. 218, v. p. 185; Idem, Inceputurile .. p. 72.
3) V. PÂRVAN, Inceputurile, op. cit. p. 65 şi 78.
4) 5) Idem, Inceputurile . . p. 109 şi 169.
°
6) Idem, Salsovia, p. 11.
7) V. PARVAN, Cetatea Ulmetum. Exlras din An. Ac. R., Tom. 36, Mem.
Seci. Ist., Socec, Bucureşti, 1913, v. p. 75.
8) N. loRGA, Istoria Rom. II, p. 77.
9) V. PÂRVAN, Cela/ea Ulmetum, op. cit. Tom. 36, p. 75.
10) ARRIAN, 1.· 3. 6.: ,,Era foarte mare belşug de astfel de bărci, întru cât
riveranii Islrului se folosesc de ele pentru pescuitul în fluviu, ·precum şi când merg
unii la altii în sus, pe Dunăre.
2)
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via. f'slria era unul din _din cele· ,,trei drumuri împărăteşli ce stri'i=
băteau Dobroge:a d�la N�rd la· Sud'' 1); Traiismarisca 'era în legă-=
fură şi .cu . via media, (dî-u�ul · din '(nijloc), ca.re tăia Stitia Minor··
apr�ap'� în'· două şi' �.1�ia, Marcian�polis (Devniă), la apus de Vama,
cu îndepărtat�! Aeg:s,ssus (Tulcea). ·A·' treia ca'fr, era via Pontica,
care '�nia '1 cifMile, greceşli· · dela pi6nysopolis (Balcic) cu Histria
(Caranasuf). C')iea pe· niare co�unica· uşor cu c�lălall drum al
apei, Dunărea.. "·'·" .
·
'· '.
, De aceia Grecii treceau lesne pe '·corăbiile lor cu mărfuri din•
Marea Neagră pe Dunăre, oprindu-=se fie · la. Trâns1i1arisca şi Duros =
forum: sau urcau pe Argeş, pe Ialomi'ta, pe Buzău, Siref şi Prut, în Mun·=
tenia, Molpova şi_' Bas'ar.ibia, de azi 2). Ţra11s·niarisca11ii, având la în=
demână, în af;;iră ,de drumul pe uscat, şi calea· apei, nu încape îndoială
că: aşa cum. Axi�pol_Îs avea breasla „corăbierilor' pe toată Dunărea", ·
(,,nautae �hive�si Danuvii'') 3), lot astfel şi T·ransmarisca trebt'.!e să fi
av�t breasla corăbi�riJoJ săi. Că"ci' nll-=i posibil să aibi calea apei la
îndemână şi să n;o foloseşti. Astrei', nu ·vede·m de ce d. N. · Iorga
ad;nile prefectur.a: ,,la un loc necunoscut"' , a „năvilo; de pe râu" (,?naves
amnicares'') �).·Flota naviga pe Dunăre, asig�rând ordinea şi sigu;i11iţa
pe fluviu. A;�a că': ,,S�b o�rolirea legionarilor,' comerţul şi afacerile
de schimb, exercita.te încă din vremuri vechi de Grecii dela ·Marea
Neagră, atrag acum şi lumea romană în ac·este regiuni: negustori,
arin-alori, corăbieri; ca:ri au •de îngriji! de . legăturile economice ale
R-ăsărilului ··e:u Apusul; dealungul grandioasei, ade1,e de· comu.nicatie
a Dmtă;ei. Pe 'făfmul drept al fluviului •merg� ·şoseaua care leagă
între �le lagăr-ele şi· castelek · aşezate qe ,pa:Ză dealungul . lui ;, Jn , c;az
de primejdie, aju-forul poa'fe repeâ.e sosi dela un „ fort" la altul. .Pe
Dunăre frec în sus şi- în jos corăbii de comerţ greceşli şi · vase de
5), mai
r-�zboiu ro111ane, or'i ,bărci de pescari şi călăibri indigeni;'
.
ales că Diocl�tian şi _Maximian l:iiruis-�ră ·_.pe ,.. ba rb�ri, ·' .întăriseră
Transrnarisca 6) şi asigurară „sigmanfa în , ·afară' şi , p,:i��i} înă�nf
I'

.

I

·

·

·

,.

.
.,
'' -,..' · · · :. ' ,/
1) V. PÂRVAN, Incepulurile
.. op. cit., p. 169.
2) Ibidem, p. 169-170; V.' PÂRVA)'I, La Pene/J'alion' I-1elle1iiqle'el I-Iellenis=
lique dans la vallee du Danube, p. 23-47, în Bui. clei la Seet Hist.; Teme X,
Cultura Natională, ·Bucure;ti, 1923, v. p. 34 şi urm.- SiguLcă GrP.�ii, ,chiar după
Cristos, au continuat vechea lor ocupafie, comertul pe ape, fosă .şi=au redus sfera d�
··
penetratie la două căi : Dunărea şi Marea Neagră. · ' ' · ·
·' · ·.
· ' ·
· ·· ·
3) V. PÂRVAN, Incepulurile . . p. · 197. '
4) N. loRoA; Js/oria Il. II, p. i 75:
0) V. PÂRVAN, Salsovia, p.· 11.
,
·, .
,
-6) C. I. L. 6151 v. Toc1u,,scu, Monumentele, p. 175; V. PÂRVAN, .Muni;,
cipium Aurelium .. op. cit., p. 29; N. IORGA, Istoria R: ·11.,, p. 75.

,
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tru" 1) .. $oselele d9brogene fuseseră refăcute�), .ap�rarea gr.anifei repr:'
ganizată ,fundamental· de Dioclefioo cu colegii şi urmaşii lui 3): Exis=
Iau chia·r „duces=limifa,nei", adică c;manda�fi militari extraordinari·
ai ţinutului de graniţă 4), nu num�i în. Scitia, ci şi în cel�• două
Moesii şi în Dacia ,inferioară 5). In Sc\fia Minor, în• afară de Legiunile
I.· Iovia şi II. Fferculia, prima în lagărul dela Troesmis, Â dqua ln
lagărul nou dela Noviodunum, - există şi Legiunea XI. Claudia, CLe] 1
g (io) XI CI (audia) f (elix) Tram· (ariscae) 6), inscrip!ia de pe ţigla
găsită la Durostorum, iar azi în pcis2sia muzeului din Sofia:. Deci la
Transmarisca erau soldaţi din Novae, ,,Milifes ·Novenses Transma:
riscae 7) şi din Legiunea XI Claudia, anume · cohorta ·a V-=a din
Legiunea XI Claudia,.. pedafura superioorii 8)' şi cea „inferioară" 9)
6. Creştinismul.· - După persernfiile
lui Dioclefian 10), creşti:'
0
nismul s'a răspândit în Scitia' Minor prin ostaşi romani, n
' egµstori
sau muncitori creştinafi, sau prin martiri şi episcopi. Sământa creşHnă
a prins r?dăcini repede, încât P.rin „anul 300, Creştinismul în 'formă
latină ajunsese biruitor. până la Dunăre: pe toată întinderea e_i, dela
lagărele raeti�e, din Regina, şi până la cele scythice din Nciviodu=
•

1)

•

I

.

'

G. BLOCH, L'Empire romain. Evolution eţ c;l1cadence, .Paris. 1922,

Flammarron, p. 313; v. p. 197; V. CHAPOT, Le Mo.nde Romain. Bibi. de synthese
·
'
hist . L'Evolution de l'Humanite. Paris .1927, p. 500,' v. p. 428 şi urm.
.
2) V. PÂRVAN, Salsovia .. p. 17 şi llrm.
3) lbid.

4) lbid . p. 16, N. loRGA, Istoria R. ..

II, p. 75.
5) CHARLES D1EH�, Justini�1; el la civilisalion byzantine au V]:e.�iede. Paris.
190 I. E. Leroux. p. 625 . v. p.230 .
.
·
") E. KALI;KA, ,L.lnlike Denim1�/er in Bulgarien. Kaiserliche Akademie der
Wissenscbaften, Schriften der Balkankomnrission Antiquarische Abteilung. •Wien.
Alfred I-folder . 1906, p. 339, �. p. 342, sau C. I. L. III. 12:526;• V. PÂRVA"1,
Sa!sovia,.-p. 17.
7) Notitia Dignitatum et .. �p. cit·,· (Voi.) II, p. · J0L, Cap. 37,; V: PÂRVAN,

Municioium Aurelium Duroslorum, op._ cil. p. 28..
8) Noii/ia Oignilalum ... p. 103. Cap. 37 (5): ·,:Praefeclura ; .. (Ripae ?) ..
Legionis Undecimae Claudiae Cohorlis Quinlae P�dalura"e Superioris Transmarisca";
V. PÂRVAN, 1\-funicipium Aur. . . p. 28.
0) Ibid. [6]: ,,Praefeclura Ripae Legionis J)ndecim�e, (;l;u,liae Cohorfis.
Quinlae Pedaturae Inferioris Transmarisca"; V. PÂRVAN, 'JvfuliicipiVm Aurelium
.
D ... p. 28.
10) ERNST STE11,, Geschichle des Spăl1:omischei1 Reiches. Seidel.-'vy'ien, 1928.
·
·
·
p. 590, v. p. 120 şi urm.
I

•
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- 108 num" 1). Aceasta înseamnă că Scitia Minor era creştinată în ju
rul anului 300, dacă către „anul _350 toate oraşele de frunte ale ce:
lor d;uă Moesii erau reşedinţe episcopale" 2). Astfel, episcopale erau
la A0rittus, Durostoru.m, A-ppiaria, Sexanta:prista, Novae, Oescus,
etc. 8). Existenta acestor episcopate ne face să prespunem că, din
sec. IV., trebue să fie existat şi episcopia Transmariscei 4), o îm...
prejurare favorabilă întemeierii sale fiind libertatea cultului creştin, a-=
cordată de Constantin cel Mare 5).
Episcopatul la Transmarisca credem c'a existat până în sec.
VII, când îl găsim menţionat în Noii/ia lui Epiphane 6). Cât despre
pomenirea episcopatului Transmarisca în sec. IX de Constantin Por:
phyr9genetul 7), ne îndoim sJ fi durat cetatea şi episcopatul până
atunci ; însă lipsa de izvoare nu ne îngădue să precizăm mai mult.
Totuşi, admitem că episcopul Transmariscei a fost nu numai şeful
religios al episcopatului, ci şi ocrotitorul politic al celătii 8).
r. Privire fugară .asupra kecutului Transmariscei. - Fundată
de împăratul Diocleţian în cursul anului 293, cum reese din edictul
său datat, ,,la începutul lui Septemvrie 294, Diocleţian nu se duse
dela Sirmium direct la Nicomedia, unde demult îşi luase reşedinfa,
ci alese drumul ocolit dealungul Dunărei de jos . . . înaintând încet,
zăbovi (ca „un permanent inspector" 9), între alte l0calităfi, la : Ra:
1), 2) V. PÂRVAN, Conlribu/ii epigrafice la isloria creşlinismului daco:roman.
Socec. 1911, Bucureşti, p. 222, v. p. 73.
3) lbid. p. 67- 71.
4) Noii/ia Dignilalum .. Voi. I, Cap. 37, Noi. 27,"p. 463: ,,Jn Noii/ia Leonis
.Aug. episcopus urbls o Tpap.aptaxwv dicilur" •.
5) lAKoB BuRCKHARDT, Die Zeit Conslantins des Grossen. Leipz_ig. 1898.
p. 484, v. p. 393 şi urm.
6) F. DvoRNIK, Les Slaves. Byzance et Rome au JX:e siecle. Paris. Li..
brairie ancienne Honore Champion. 1926, p. 360, v. p. 92: ,. V.oici J'organisafion

eclesiaslique que la Noii/ia d'Epiphane nous donne. Pour la province âHemimonl:

btapx ta 't'fJ<; au't"fJ<;
M"'fj'tp61t0At<; Mapxtavoil.
sxst il1t' ab't"']<; ltOAEt<; -ijwt �ltt:ll<OltC<<;. ii: o!ov,
'tOY 'Po8oo't6Aov
'tOY Tpap.ap[axov".
7) CoNSTANTINUS PORPHYROGENETUS, De ceremoniis aulae byz. op. cit. Voi.
li ber. II, paragraf, 54, pag. 797.
8) N, loRGA, Istoria R• .•in, p. 100-101.
9) N, loRGA, Isloria R. II, p. 32.
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tiaria, Cebrum, Variane, Appiaria, Durostorum şi Transmaris,:::a,
unde se afla la 18 Octomvrie 294" 1 )
De asemenea nu=i e�clus ca Diocletian, cu ocazia serbării sale
jubilare de 20 de ani de domni�, să fi zăbovit nu numai la Duros=
tornm în anul 304 2), ci şi la Transmarisca.
Diocletian şi Maximian „după ce învinseră desvârşit neamurile
duşmanilor, întărind liniştea împărăţiei lor ... 8)" ; ln anul 303, când
Dlocleţian sărbătorea 20 ani de domnie, ,,se putea felicita de rezul=
talele obţinute ... , (căci) imperiul redobândise bunuri pe care nu le
mai cunoştea de multă vreme, liniştea în afară şi pacea înăuntru" 4).
Prin urmare, în epoca frământată a lui Diocleţian, Scitia Minor şi
Transmarisca au avut şi clipe de linişte 5), ,, viata romană" continuând
„a se desvolta la adăpostul lagărelor sporite de Diocletian şi urmaşii
�-" 6)

Sal

Totuşi, nu-=i exclus ca în timpul invaziilor gotice, pe când iz=
bucnise războiul între Constantin şi Licinius, Transmarisca să fi fost
distrusă şi că Constantin ,,_a fundaf=o nu făr-ă temeinicie" 7). După fer=
minarea luptei pentru hegemonie, Constantin cel Mare se ocupă cu
întărirea granifei dunărene 8), cu lagăre şi „castele" noui, sau restau=
rând pe altele vechi 9). rTotodată puse să se construiască dda Gigen
(sat din Bu\gJria actuală) la Celei, un pod de piatră şi alt pod în=
fre Transmarisca şi 0/fenifa, Consfanfiania Daphne 10).
Constantin acordă atât. de mare impotantă drumului Transma-=
risca · Oltenita, încât nu numai că-=i dădu numele său împărătesc, ci
bătu şi monede ce reprezentau podul 11). Acesta, legând Oltenita cu
Transmarisca, �ra şi o cale comercială foarte utilizată 12). Sigur că
1) CARL PATSCH, Beifrăge .. op. cit., p. 8; N. loRGA, Istoria R. II, p. 32,
nota 2.
') lbid. p. 11.
") GR. Toc1LESCU, Monumentele .. op. cit. p. 175.
4) G. BLoc11, L'Empire Romain, p. 197.
0) V. PÂRVAN, Sa/so via, p. 1 i. Contrariu părerii lui PÂRVAN , care credea că·
sub Diocletian Scitia Minor : ,,nu va mai avea o clipă de linişte".
'\
") lbid. p. 17.
7) PROCOPIOS, Ilspl xnap.anuv op. cit. IV, 7, 292, p. 132.
B) ;:: R. CONST, C. D1cuLESCU, Die W'anda/en und die Goten in Unga_rn und
Nu111<foien. Leipzig. 1923. Verlag von Cur! Kabitsch p. 64. v. p. 21; Dr. Bruno
Rappaport. Die l:inf<'i/le der Goten in das Romische Reich bis aul Constantin..
Leipzig. 1899, p. 138, v. p. 108.
U) DR. CONST. C. D1cuLESCU, D;e Wandalen .. p. 22 ; DR. BRUNO RAPPA=
PORT, Die Einfălle der G... p. 113 ; DR. BENEDICTUs N1ESE, Grundriss der Romi•
1;chen Geschichte nebsl Qllellenkunde. Miinchen, 19l 6, p. 405,. v. p. 352.
lO), 11), 12) CARL PATSCli, Heifriige ... op. cit., p. 20-22.
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- 110 la Transmarisca comerţul era înfloritor, mai ales că acolo staţiona
o parte din flota Dunărei, numită „naves amnicae" 1).
Intre 332 şi până la 362, cât a durat pacea între Constantin
cel Mare şi Goti 2), Transmarisca_şi Dobrogea au cunoscut o perioadă
de pace şi prosperita1€. Din anul 365, rupându=-se pacea, Atanaric
sprijini contra lui Valens pe .generalul Procopius. Acesta fu biruit de
Valens şi, deşi Atanaric îi cerLt iertare, Valens trecu Dunărea in
anul 367 pe un pod de vase,' pe la Transmarisca, în Muntenia ac=
tuală 3). Luptele s'au terininat în 369, când Atanaric, bătut, cere pace
şi· Goţii încetează de a fi federaţi, iar Dacia nu mai e teritoriu
imperial.
Cât timp a stapânit Attila, Hunii navăleau adesea şi devastau
Tracia, Iliricul 4), ambele Dacii, Moesia şi Scifia mică 5).
In aceste împrejurări, Transmariscanii au dus=-o greu, însă au
trăit. Probabil că printre robii duşi de Attila, din oraşde latine de
pe malul drept al Dunărei, să fi fost şi Transmariscani, cari au în.o
groşat populaţia romanică de pe malul stâng dunărean 6). Presu=
punem că Slavii, când au pustiit Peninsula Balcanică, pe vremea
lui Anastase 7), au distrl;IS „cu totul" Transmarisca, deoarece îm.
păratul „Justinian a rezidit=-o din temelie" 8).
Tot sub Justinian se face şi ultima ,.restaurare" a graniţei
militare la Dunăre, până la gurile ei. Atunci zideşte sau restaurează
mai mult de 80 de· castele pe amhele1 maluri ale Dunărei şi trans.
formă toată Peninsula Balcanică într'un „vast lagăr întărit" 9). Totuşi
aceste măsuri n'au scutit Imperiul de i�vazii şi pustiiri; dovadă e
încheierea lui . .Procop din „Istoria secrefă".
1) CARL PATSCH, Beilrăge . . op. cil., p. 21-22.
2) CoNST. C. D1CULESCU, Die Waodalen .. op, cil.., p. 32.
3) Ibid. p. 33; CARL PATSCH, Beilrăge .. op. cil., p. 48.
4) N. loRGA, Istoria R., II, p. 182.
5) G. PoPA L1ssEANU, Incercare de monografie asupra celă/ii Drâsloru/.e
Silislra, Bucureşti. ,, Minerva". 1913, p. 244, v. p. 69.
6) N. IoRGA, Istoria R. II, p. 190,
7) A. A. VASILIEV, Histoire de J'Empire byzanlin. Editions A. Picard,
Paris, 1932, Teme I, p. 498, v. p. 184-185; N. loRGA, Istoria R... II, p. 213
şi 234-235.
8) PRocor, op. cil., IV, 7, 292, p. I 32 : ,, . .. 'Iooanvtavo; os 0.'IOJY.ooop.YJ
aa:ro Baat),dic; h ,'J,ep.el,iwv o.p�ci.p..vo;".
9) CHARLES D1EHL, Juslinien . .. op. cil , p. 239-240.
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„lliricul, Tr-acia întreagă, toata ţară care se întinde dela Marea
Ionică până la :mahalalele Const�ntinopolul�i, Grecia, Chersonesul, au
fost pustiite aproape în fiecare a1� de H�ni (Bul_,gari): Sl�vi începând
diri moment't1T când Justinian cârmuia imperiul ···romJn .. "1). In acest
caz ducii lirnitanei din· Scifia Mii1or nu puteau opri invaziile barbare
totdeauna. De asemenea deducem că nici Transmarisca n'a cunoscut,
după moartea lui Justinian (565), o viaţă paşnică. Ea .a suferit
prădăciunile Avarilor, Gari au jefuit iv'.(oesia şi cetăţile din Scitia
mică 2) şi valul Slavilor, cari dela Heraclius I (610-641) şi până
sub Justipiac, al If=-a s'au aşezat în toată Peninsula Balcanică, in;,.
clusiv Dobrogea, unde au dat „peste vechi locuitori autohtoni ro=
manizati" 3), a căror ex·st211tă se confirmă prin reşedinţele episcopale
de pe malul Dunărei 4), centre principale ale creştinismului dună=
rean „până către sec. VII" 5) Iar amestecul acestor „ vechi locuitori
autohtoni romaniza!i'', - cari nu erau decât „des restes d'une popu=
lation primitive geto=-dace (trace) et aussi des representants des colons
romains et des Daces romanises" 6), - cu Slavii prin căsătorii 7),
a format; poporul român din Nordul şi Sudul Dunărei. Aşa că o
parfe dit; Românii Dobrogeni sunt băştinaşi 8).
Cât priveşte în jurul direi dale dispare Transmarisca, suntem
de părere că, întru cât în Nohfia lui Epiphane din sec. VII e
m�nfionată episcopia ,;cov Tp('/.p,o:p[axwv" 9), a existat cetatea şi în
1) CHARLES DtEHL, Justi11ie11 ... p. 224.; A. A. VASILJEV, op. cit., p. 184.
2) MENANDRU PROTECTOR, în fragmenta Hist, gr., lV, p. 252.
3) LuBOR NtEDERLE, Manuel de f'Antiquite slave. Teme I, I-Iistoire, Paris,
Ed. Champion, editeur, 1923, p. 238, v. (p. 6?'): ,, .. . ii y avait au VFe s1ecl�
autour des colonies, de vieux habitanls aulochlones romanises . .."
4) F. DvoRNIK, Les S!aves ... op. cit., (p. 84) : Les villes episcopales in=
diquaient certainement Ies foyers principaux de christianisme. II est impossible d'ad=
, metlre que toute la population chretienne ait disparu dans la tourn1ente des invasions.
Ouelques restes de celle population subsisterent qui continuerent peniblement, au
milieu des envahisseur, une exislence pleine de dangers ... ces restes formerent Ies
premieres noyaux des chretientes nouvelles.
, 5) V. PÂRVAN, Contribu/ii epigr. p. 72 şi 207; N. loRGA, Istoria R. II
p. 318.
G) L. N1EDERLE, Manuel de l'Antiquile ... p. 69-70.
7) C. C. GtuREscu, Istoria R... I, p. 245-246; G. I. BRĂTIANU, Privileges
el franchises municipales dans I'Empire Byzanlin, Cultura Nafională, Bucarest, 1936,
p. 138, v. p. 64; Idem. Une Enigme .. . p. 36 şi urm.·
S) N. IoRGA, Ce repr'ezenlăm în Dobrogea. Conferinfă. Tip, ,,Neamul Ror
mânesc" Vălenii de Munte. 1910, p. 22, v„p. 5-6.
U) F. DvoRNIK, Les Slaves ... op. cit. p. 92.
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sec. VII şi numai mvazia Bulgarilor în 679 a distrus Trans·ma=
risca•. şi, implicit, episcopatul.
8. Urme vechi. - Intru cât materialul arheologic descoperit
se compune din două pietre cu inscripfii latine şi. alt bloc de piatră,
pe care sunt sculptafi doi lei, material care se afla în sala Gimna=
ziului mixt din Turtucaia şi recent au fost descifrate, şi nu ştim în
ce sens 1), ne rezervăm dreptul a publica intrepretarea no�stră cu o
altă ocazie. De asemenea, Gimnaziul posedă un galantar cu monede
romane şi bizantine de mică însemnălate. Alte urme nu s'·au mai
găsit până azi.
II. TURTUCAIA.

iz=
voarelor nu ne dă posibilitatea să fixăm cu certitudine data fundării
Turtucaiei. Totuşi,· având în vedere că primul său nume, Tutrakan,
este de origine cumană, el trebue pus în legătură cu vreun khan,
han Tufrakan, cuman, dacă nu cu Tmutarkhanul Cumanilor, cum
crede d. N. Iorga 2) pentru dinastia lui Basarab.
De asemenea, însuşi numele Tutrakan e un indiciu că cetatea
s'a fundat în sec. XII, înainte de invazia Tătarilor, distrugătorii im=
periului cuman. De fapt, men(ionarea oraşului dunărean „Recran"
sau „Zakafra" 3) de geograful arab Mohamed Edrisi (1099-1164)
şi identificat cu Tr akan, (Tutrakan), Turtucaia actuală 4), confirmă
părerea noastră, că Turfucaia a fost fundafă în sec. XII şi că primul
său nume a fost Tutrai<an. In afară de vechea denumire cumană
Tutrakan, care se găseşte şi în sec. XVII, în hărti 5), iar actualmente
1. Apariţia Turtucaiei şi diferitele ei denumiri. - Lipsa

1) DINu ĂDAMEŞTEANU, Inscription en vers decouver/e a Turlucaie (Trans=
marisca), în „Dacia V-VI, 1935-'--1936, v. p. 449; Un alt articol a d=lui Vasile
Cliris/escu, Quelques Monumenls inedils de Turlucaie, în „Dacia", V-VI, 19351936, v. p. 451-452. - Fiindcă articolele nu le=a1i1 citii, nu ne dăm seama în ce
sens suni descifrate îr,scripţiile.
2) N. loROA, Imperiul Cumanilor şi domnia lui Basarabă, Extras din publ.
Ac. Rom Mem. Seci. Ist., Seria III, Tome VIII, 1928, p. 4.
�) Asu AsoALLAH, MOHAMED Eoms1, în Le Recueil de voyages el memoires
frad. par Jauberl el publ. par. Soc. de Geografie. Paris, 1840, 2 Tomes.
4) S. LELEWEL, Geografie dµ Moyen Age. T., III, IV, p. 124-127, v.
hărtile Nr. XI şi XV, unde identifică locali1alea „Rekran" sau .Zakalra" cu „Tra=
i
kan" (Tutrakan), denumire dată Turtucaiei de Turci şi Bulgari.
5) Char/a' lui Baplislae Homanni (sec. XVII), în Romulus Seişanu, Dobro=
t
gea, 1928 „Universul", p. 279, v. 'p. 24.
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!oarele denumiri : în anul 1445 i se zicea' ,, Tour:Tourain" sau
„ Chasfel Turquanf 1); într'o stampă din 17<3 e trecut „ Tur!ucay" 2); la
fel într'o hartă din anul 1785 8) ; iar într'o hartă din 1826 4) şi alta
din 1833 6) e numită Turtucaia; în hărtile I şi IV din studiul lui
Ubicini din 1856 e trecută Tu_rfukai 6) sau Turfukan ;), numire care
va fi înlocuită definitiv cu Turtucaia.
2. Relaţiile călătorilor asup�a Turtucaiei. - Fiind foarte rare,
mentionăm pe acele care ne=au căzut în mână.
Astfel, în sec. XV (1445) căpitanul burgund Wavrin, în cronica
sa asupra expeditiei pe Dunăre, descrie cetatea „ Tour Towain" sau
,,Chastel Turquanf": ,,Castelul Turtucaia, aşezat pe malul Dunărei,
era din patru laturi de zid (în formă de patrulater) în colturi, astfel
că la fiecare din cele trei colturi avea un mic turn şi la al patrulea
era un turn mare, pătrat, masiv, de 10 picioare înalt. Acolo se urcau
Turcii pe o scară de lemn . . . şi mai era deasupra un mare bac icol
cu alei mari de scânduri (un cerdac cu galerii), din care bacicol se
apărau bine Turcii şi la spate era curtea din dos, care · împresura
cele trei laturi de zid şi turnul, unde erau şanţuri m;,ri şi palisade de
lemn împrejurul ei" 8).
1) JEHAN de WAVRIN, -Anciennes chroniques d'Englelerre. publ. par M-=lle
Dupont, II, Paris, 1859„ v. edifia publicată de N. loRGA, în Bui. Comis. ist., a
României, Voi. VI, 1927, p. 117,
.
.
.
.
2) loAN C. BACILĂ, Stampe şi hăr/i privi/oare la /reculul Dobrogei, p. 247 280, în „ Analele Dobrogei", Voi. II, 1928, p. 320, v. p. 248 : .Balai/le el vie=
foire a Turlukay 1773".
3) F. 'L. GossEFELD, Charle dela Molda\'ie el dela Valachie, dresse d'-apres
de Memoires. autentiques. .Anno 1785: Tur/ucay.
4) loAN <;::. BACILĂ, Stampe şi hăr/i . . op. cit. p. 250.,
1
1
. .
5) GH. D. STEIN, Handbuch der Geographie und Stalislik. Leipzig. 1833 34,.
.;voi. III, p. 35.
.
Gj Us1c1N1, Provinces Danubiennes el Roumaines par Chopin el Ă.. Ubicini.
Paris, 1856, p. 226, v. harta I ·şi 'IV dela finele volumului. •
7). A. R1TTER ZUR HELLE voN SAMO, Die Volker des osmanisihen Reiches,
,
Wien, ,!B7?:,•p. 130, v. p. 44.
· •' 8) JEAN bE WAVRIN, op. cit: ed. lJrga;p;· 117: ,,C::e ChasreL Tt.i;quant, s�a'nt
,mur.
en •quarrure'. ·e�- '.tel. maniere
sur•' la rive
de la Dunoe, estoit de quatre pans,, de
' o
1
•,, "
..,
\ '
,\\
'
•• ·"
J
\
•
•, \ \ '
�
que a chascune de, troi.s quar,res ;ivoit une petite. toiu, et: a. la_ qµatrieŞ,IJlIT!e ., quarrt
1
desdis păns. de· hlllf y' lvo1t' ;ntg"�dsse' i�ur quai-;ţ. quy.' �stoii �asSÎ".r'i:,f�i;i ·d'e\lix
t
piedz •'di h�ult..1:i:t.'y' ��,l)Îpi'enţ l;s·:furcqz
u�e' n;'onte� di bois, 'qu/�.est9it \�'�te
cociv�rle de graii�es p·1;i'es" ."p1u]es .�.': ,b�\�; ,'.aY1\}ifq1f?n ,jfş B?-J)!e '>Lu\ii.ţ:J� -e!9fff
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Analele Dobrogei XJX, voi. III.
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După această descriere preţioasă asupra Turtucaei din sec. XV,
abia în prima jumătate a sec. XIX găsim relaţii mai multe. De plldă,
arhimandritul rus Parlenie, care se ducea la Sf. Munte, oprindu=se
în drum, la Măcin, întreabă pe un român, ce cale să apuce.
Cum erau două drumuri, dintre care unul, prin mijlocul Dobrogei.
trecea prin sate turceşti şi tătăreşti şi altul, de=a lungul Dunărei, Ro=
mânui îi spuse să apuce pe „cel de..-al doilea drum, pe marginea
Dunărei până la Rusciuk, fiindcă nu întâlneşti decât Români de=ai
noştri. Dela Rusciuk întâlneşti Bulgari". Referitor la felul cum sunt
Românii, Parfenie spune: ,, Ţăranii sunt buni şi primitori, cum n' am
Intâlnit nicăeri în călătoriile mele" 1).
O dovadă că ţăranii buni şi primitori sunt Români, e rela(ia
francezului Camille Allard: ,,Românii sau Valahii locuesc aproape
pe toi malul drept al Dunărei'' 2). Turtucaia, aflându=3e pe . malul
drept al Dunărei, e sigur că aprecierile lui Parfenie vizează şi pe
Turtucăenii Români.
O menţiune specială asupra Turtucaii întâlnim la Kanifz. Acesta
spune: ,,Cu toate că Tutrakan (în româneşte Turtucaia)· este centrul
administrativ al unui cerc considerabil, oraşul nu oferia privir!lor vi=
zitatorilor decât 461 case turceşti, cea mai mare parte construite din
lemn, 15 case circazien_e şi 715 case creştine absolut , lipsite de in"
teres. Românii, cari formează :majoritatea popula/iei Turtucaei, po=
sedă o biserică acoperită cu tinichea. Mica comunitate bulgară s'a
separat de câţiva ani, dar n'a găsit fondurile necesare terminării unei
biserici modeste" 3).
Din acest citat rezultă că "Românii, numericeşte, vin în rândul
întâi, Turcii în al doilea şi Bulgarii în al treilea rând.
De aceia ni se par eronate datele lui Sax, care apreciază po=
pulafia Turtucaei la 5c00 familiL dintre care 2t00 Bulgari (?!) şi 2000
sont en seve. Et ii y avoit, par desus, une grand (bacicol, el grandes allees d'ai�selles
de bois; duquel bacicol se deffendoient fort Ies Turcqz, el par <lerriere esloil la
basse=courl, qui avironnoit Ies trois pans de' mur el la lour, el y avoil grans fosses
el pallis de bois entour ycel!e" 1) Din călătoriile ieromonahului rus Parlenie prin Moldova în jumătatea
întâia a veac. XlX. Trad. din ruseşte de Arhim. V. Puiu. Vălenii de Munte,
1910,
p, 39-42.
·
2) DR. CAMILLE ALLARD, Mission Medicale dans la Talarie,Dobroulcha. Paris,
Felix Maltes!e .!!I C,ie, 1857, p. 66, v. p. 64: Idem, Souvenirs L'Orienl, La Bui=
garie Orientale. Paris, 1-864, p. 297, v, p. 182, unde•i transcris întocmai pasajul citai.
·
3) F. KaNITZ, La Bulgarie Danubienne el le Balcan. l!tudes de voyages
(1860-1880). Hachetle, 1882, p. 57?, v. p. 540.
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Turci. Românii, trecuti de Kanitz ca reprezentând �lementul �inic
m.:ijorilar, nici nu-=-s meniio.naţi,, .iar Bulgarii, cam în acdaşi timp, când
nu puteau strânge bani să=şi facă o biserică, devin majoritari. :go.=
mânii băştinaşi dispăruseră fără motiv şi fără urmă.
Mai departe Sax scrie: ,,Orăşelul luase un av:ânt deosebit,
posedând 1108 case, 404 magazii şi accesorii, 136 magazine • de
vândut mărfuri, 33 moschei şi 2 biserici'.' 1).
Prin urmare, pufinele rela(ii de călătorie vorbesc despre o popu::
la/ie română, furcă şi bulgară, dintre cari Românii erau majoritari.
3. Categoriile de Români Turtucăeni. - Deşi actualmente
problema etnografică este pe primul plan, totuşi, decişi a reveni întF'un
studiu special, ne îngăduim numai a schi/a, care-=-s categoriile de Ro-=
mâni aflătoare in Turtucaia şi împlicit în Dobrogea.
O primă categorie sunt Românii Dobrogeni, adică elementul
etnic băştinaş 2). A doua categorie e · compu�ă din Români veni/i
prin sec. 16, 17 şi 18 din Principale, din cauza fiscalităfii exce.::
sive 3), care adusese tărănimea română, din clasă liberă şi cu o mică
proprietate, în qtare de rumânie sau vecinie. Ţăranii ce fugeau din
Principate în Dobrogea, erau oameni liberi, nu rumâni sau vecini•.
A treia categorie sunt Românii proveni/i prin transhumanţă, Mocani
şi Cojani, cari iernau cu turmele lor în Dobrogea 4), iar vara se
1)

C. SAX, Geographisch- Etnographisahe Skiz�e aus Bulgarien in Millhei�
lungen der K. K. geogr. Gesellschafl. Wien, 1869, p. 466, 470, 471, 478.
2) C. BRATEscu, Popula/ia Dobrogei, în „Dobrogea." Cincizeci de ani de
vieafă românească, (Voi. festiv) Bucureşti, Cultura Najională, 1928, p. 793, v. p.
201-257. Cum revenim asupra acestei probleme într'un alt studiu, renunfăm a da
o bibliografie completă şi chiar a menfiona pe istoricii bulgari, cari au afle păreri.
3) N. loRGA, Ce reprezentăm noi în Dobrogea . .. p. 17 - l 9 ; Idem, Droits
nationaux el ... p. 62; Idem, Studii şi documente. IV, p. 117 ; ··Euol::�E PITTARD,
E:tude sur /'indice cephalique en Roumanie.- �ocec, Bucarest 1927, p. 100, v.
(70-71).• Sous le nom de Roumains de Dobroudja nous entendol}_s· parler des
Roumains venus a des dates souvent fort anciennes s'etablir dans ·1a Dobroudja. A
cotes des descendan/s de co/ons don/ Ies ancelres dalenl peuf,elre a f'epoque ro-=
maine, .. Les colonies roumaines arrivees depuis plusieurs siecles dans la· Dobroudja
- sous /' occupalion lurque elles y e/aien/ nombreux - ont constitue sur toute
l'etcndue de celte terre des agglomerations importanles",
4) ION loNESCU DELA BRAD, op. cit., p. 176; SABIN 0PREANU, Conlribufiuni
la transhumanta din Carpafii Orientali, îq Lucrările lnst. de Georg. al Univ. din
Cluj, Voi. IV, 1928-1929; v. p. 207-39; NICOLAE DRAGOMIR, Din:treculuf oierilor
'mărgineni din Sălişfe şi c.omunele din jur, în Lucr. Inst, de_ Geog. Univ. Cluj, yoL
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întorceau în Muntenia sau Ardeal - parfe din ei se stabileau <lefi:
nifiv în ,Dobrogea şi:şi întemeiau gospodării. Presupunem că franshu-=
manta îşi are obârşia nu "des l'antiquite la plus reculee" 1) şi nici
,,după pacea dela Passarovitz (1718)" 2), ci poate din sec. 16.
4. Statistici. - Deşi am dori să dăm ·o situaţie exactă a po-=
pulatiei din Turtucaia, din cauza lipsei de material documentar şi a
lipsei de bunăvoinţă din partea primăriei oraşului, nu •putem întocmi
o situaţie la zi.
Astfel Turtucaia, pe vremea, stăpânirii otomane, făc;ea parte din
sangiacul Rusciuk şi constituia o kaza.
�
In 1877 kazaua Tutrakan număra 7750 bărbaţi mahomedani
şi 2136 nemahomedani 3).
O altă statistică ne înfăţişează repartiţia populaţiei din Turtucaia
sub sfăpânire buigară, în anul 1910. Stat.istica s'a făcut aşa: ,,Scă=
zând din Cap'.' IV, Tabloul ·8, populatiunea comunelor şi satelor ară:
tale mai sus, ce revin Bulgariei ... " 4).Populaţia plăşei Turtucaia în 191 O.
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Repartitia populatiei comunei urbane Turtucaia 1).
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Românii sunt majoritari, Turcii numericeşte vin în al doilea
rând, iar Bulgarii în al treilea; ClJ alte cuvinte raporlurile s'au inversat.
Statistica populatiei din Turtucaia 2).
După datele oficiale din Maiu anul 192î .
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Şi în această statistică Românii sunt elementul etnic cel mai
numeros ; în al doilea rând stau Turcii şi ultimii Bulgarii.
Prin urmare în Turtucaia Românii sunt elementul cel mai nu:
meros, iar Bulgarii cei mai pufin numeroşi, iar Turcii ocupă, prin
număr, locul al doilea.'.
5. Şcoala românească din Turtucaia. ,...., Omul dintr'o necesi:
tate sufletească e dornic să se lumineze, iar cartea şi învăţătorii au
fost promotorii culturii româneşti. La început nu exista . şcoală româ:
nească în Principatele Române, iar cele ce luaseră fiinţă la Cotnari,
pe vremea lui Despot. Vodă, sub Ioan Sommer; la biserica Trei
Ierarhi din laşi, sub domnia lui VJsile Lupu şi condusă de Rusul
Ştefan Pociafchi, cât şi cea dela Sfântul Sava din Bucureşti, înfiin:
fată de Şerban Cantacuzino, sunt şcoli înalte - episoade izolate şi de
scurtă durată - unde nu se preda limba română, ci slavona, greaca
şi !afina. }\bia în prima jumătate al veacului al XIX se fundează
1) R. SEIŞANU, Dobrogea, op. cit., p. 195. Ordinea în tablou a fost inversată
de noi, aşezându..-i în mod descr_escând.
2) Statistica popula/iei din· Turlu"caia, în „Turtucaia", ziar închinat sărbătoririi
a 150 ani de şco�lă şi biserică românească.
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în Muntenia şi Moldova' şcoli unde li:mba· de predare e româna.
Turtucăenii se pot mândri - pe bu11ă-·dreptate -, deoarece pun ba=
zele pr.imei şcoli n;mâneşfi nu numai din Dobrogeâ, ci şi din Prin=
cipate, şcoală unde copiii, Românilor învă(att buchile rqmâneşfi dela
dascăli români. Şcbaia românească d�tează ;din arau!' 1774, după tra.
tatul dela K�ciuc.-Kainargi. La 'început, nu f::'.ra u�. local :special ame=
najaf pentru şcoală; ci, ca şi'n, apus, în evul mediu, �coala la noi
era în jurul locaşurilor sfinte : mănăstiri sau tindei biserîcilor. Astfel
spun bă!rânii,�că ei învăţau „Bucoavna", ,,literele cirilice, chiar în tinda
bisericii .vechi" 1). Apos/oii ai românismului în Dobrogea şi mai ales
în Turfucaia erau preo/ii şi învăfăiorii, despre a căror existenfă şi
nume pomenesc cărţile bisericeşti aflătoare la Românii Turtucăeni 2).
Invăfătorii erau plătiţi „cu cheltuiala obştei româneşti a Turtucaei,
încă din anul 1774 3). • Aceasta înseamă � că populafia veche româ=
nească a Turtucaei nu voia să=şi piardă graiul şi ştia preţui şcoala
şi slujitorii ei. Dar nu=i mai puţin -adevărat că şi slujitorii cărţii, deşi
nu erau băştinaşi din Dobrogea, - cei mai multi veniseră din Muntenia
sau Ardeal - fetuşi, conştienti de marea lor misiune să nu piară
neamul, punând multă râvnă, multă pricepere şi căldur.ă, ,,au muncit
neştiuţi şi at.i murit uitaţi (parte din ei), deşi faptele lor stau în rândul
celor mai frumoase isprăvi de vitejie 4). Stărue un cult al Turtucăe=
nilor. fafă de modeştii lor luminători, cari ,şi=au lăsat nume!� pe câte
o carte bisericească de..-a vreunui gospodar. De pildr:.,.,,Şi am scris
eu, dascălu Mihai of (din) Oltenia, la Turtucaia" 5), dascălii români
pribegind peste tot şi prin Dobrogea şi Turtucaia. Dela 1860, când
şcoala românească din Dobrogea întreagă cunoaşte o epocă de re =
naştere, sufletul acestei mişcăd culturale e Dascălul Costache Pe"
trescu · din Stlistta, ,, un adevărat bm cult al timpului. Pe lângă limba
rriaternă, el cunoştea limba latină, frantez'a, greaca, scris şi citit şi era
un perfect cunoscător· al limbii. şi. literafurii. turceşti ; cunoştea pictura,
arhîtectura, croitoria · şi · alte, m�şteşuguri ; era dascăl şi la biserică şi
1) CARP S�NDU, Promovarea. culturii româneşti in Dobrogea Nouă ·,, Tipo =
graffă Băncii Duioslorului"·, 1926, '·p'. 96, v. p .. 57 .
.•: '·2) M. v.,CoRDE�cu, Jstor-icul ştoalelor ,române, v.. p. 215.
8) APOSTOL D. CuLEA, Românii din Caliacra şi Durostor ·(Cadrilater/JO 'îh
,,GtaiJI Ro'mânesc", ·Anul I, 'Nr. 6: Junie 1927.
4) APOSTOL D. CuLEA, Vechea şcoală românească a Turtucăii ·în • Turtu;
caia". Ziar închinat sărbătoririi' a· 150 ăe ani de' şcoală şi biserică românească.
..
5) Ibid:

www.minac.ro

- 1. 1 9 capul coloniei româneşti 1)". Fiind tânăr şi nafionalist, nu s' a mulfµmit
a fi învătător la şcoala româneaseă din Si!istra, care exista· din anul
1854, ci a fost „animatorul şcoalelor ,din întreaga Dobroge". Sub
impulsul lui Costache Petres�u s'au înfiinfat şcoli româneşti în. Os=
trov, Vaidomir (Aidemir), Popina, Satu.=-Nou·, Bugeac,. Alimanu,
Olfina, Raşova, Parachioi, Cernavoda, Hârsova ... 2)".
Tot pe fimpul lui Costache Petrescu, între 1870-1871, şcoala
românească din Turtucaia făcea o circumscripfie cu cea dela Silistra,
având institutor superior pe C. Petrescu a). Credem că ce s'a spus
despre roadele şcoalei primare din Silistra, de revizorul şcolar C.
Petrescu, trebue să fie valabil şi pentru şcoala. din Turtucaia, încât
,, vezi elementul românesc înflorind· în mod admirabil" 4). O confir-=
mare avem, document şi exemplu în acelaş timp de sacrificiile, greu-=
tătile învinse şi zelul depus de dascălii turtucăeni întru ridicarea ni-=
velului şcoalei lor. ·O redăm în ex/enso:

Turtucaia 18ît, Decembrie 24.
Domnule Minisjru,
In anul expirat, 1868, o delega/ie de doi Români din oraşul
.Iurfucaia 5), Imperiul Otoman, mă invitară a merge, în califate de
profesor şi prim Fânfăref, în acest ornş. La această idee- sublimă, ca
eu să dau lumină şi să propag limba maternă între Românii cei
înconjurafi de foale părfile de gin/i sfreine şi oprimati chiar de a
nu vorbi această limbă, credefi, Domnule -Ministru, că am depus
foaie sacriu:;de, părăsind func/iunile mele din Bucure'şfi şi orice
fericire pentru această mare şi înaltă idee, pe care eu trebuia s'o rea=
lizez.' Aici găsesc o şcoală cu ·un varacter bulgar sub titlu de „Şcoală
Română". Subsemnatul, pe dată ce m'am instalat profesor, cu toată
lipsa · şi mizeriile şi suferintde, reuşii a forma ,o şcoală întocmai după
modelul celor din /ară şi, în interval de un an, dădui din această
1) Dr. GEORGE PROFIRIU, Cultura românească în Silisfra �ub domina/ie turcă
în ziarul „Silistr11•, Nr. 13 'din 9/22 .Iunie 1919.
. .

2) APOSTOL D. CuLEA, Românii din Caliacra ·. : . art. cit
3) V. STROEscu, Dobrogea Nouă, Pe căile străbunilor. Voi. II. ,,Comerciala",
Bazargic, 1925, p. 130, v. p. 25; CARP SANDu,1Promovarea ... op. cit. p. 40-41.
4) CARP SANDU, Promovarea culturii ... p. 48.
6) Zelul Turfucăenilor pentru şcoala românească.

Dosarul Nr. 147 din •anul

1871. Şcoalele române clin Macedonia, în „ Turtucaia", ziar cit.
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- 120 şco3lă copii, cari pot urma studiul clasei IV-=a primară. Iacă, Dom-=
nule J\1inistru 1 cât face zelul unui Român determinat de a se sa-=
crifica pentru întinderea şi progresarea limbei române. Toate acestea,
Domnule Ministru, o mai repet că s'au făcui cu mari sufeiin/<:. şi
lipsuri din partea subsemnatului, căci această şcoală e lipsită total-=
mente de obiecte didactice, precum: matricule, căr(i, hărti etc., pe
care Românii de aici, .cu mare greutate· şi foarte târziu şi le=ar putea
procura,
ceea ce ar împedica cu desăvârşire studiul.
·
Pentru aceste ultime motive, Domnule Ministru, subsemnatul
are curajul şi vin a Vă ruga, cu profund respect,· să binevoiti a or-=
dona, în interesul românismului, pentru care străbunii au vărsat
atâta sânge român, să se trimită şi la această şcoală căr/ile didac-=
fice necesarii, care fapt va fi etern în memoria săracilor Români
Trans-=Danubieni.
Primiţi ...
(ss) Vasile I. Borănescu

Domnului Ministru al Insfrucfiunii Publice şi al Cultelor
Bucureşti•
Până la 1878 şcoala primară română din Turtucaia a fost sub
controlul şcoalei române din Silistra 1) şi credem că, atât aceste două
şcoli, cât şi cele din centrele dobrogene menţionate mai sus, au con..-'
tribuit, sub Turci, la acea epocă de .renaştere - numită de mine
astfel - când şcoalele au fost „adevărate focare de redeşteptare
na/ională" 2).
Dela 1878 încetează faza otomană a şcoalei române din Do:
brogea, inaugurându-=se, dela 1878 şi până la 1913, în Dobrogea
Nouă, faza a II:a, faza bulJJară. Regimul de toleranţă otoman e în:
locuit. cu intoleranţa şi prigoana. După 1878 şcoala primară româ:
nească din Silistra, condus.ă cu atâta pricepere şi suflet de Costache
Petrescu_, are puţine zile. Dascălul Petrescu e gonit de Bulgari, cari .
dărâmă localul şcoalei primare române din !:,i/isfra şi:şi fac Bui:
garii şc�ală numai pentru ei )3.
După mari stăruinte, în anul 1882, Şcoala primară română se
redeschide. Nevăzută cu ochi buni, Ministerul de Instrucţie bulgar
1) .APOSTOL D. CuLEA, Românii din Caiiacra· . . . ari. cit.
2) CARP SANDU, Promovarea culturei... op. cit. p. 54-56; .APOSTOL
CuLEA, Românii din Caliacra. . . art. cit.
3) Dr. GEORGE PROFIRIU, Cultura românească în Silislra• . . art. cit.
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un dascăl bulgar, ca.re trebt1ia să predea bulgara în şcoala primară
română. Comitetul neavâ11d cu ce plăti dascălul bulgar, şcoala pri=
1
n1ară română în anul 1885 se închide definitiv ). Aşa· că putem
spune, fără exagerare, că, pe timpul stăpânirii bulgare dintre anii
1878. , 1913, singura „şcoală primară română din Cadrilater, care a
functionaf încontinuu, a fost aceea din Turtucaia.
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Şcoala primară de băefi Nr. 1 din Turtucaia

Existenta şcoalei române se e-xplică prin două- motive puter-=
nice : ]a Turtucaia, chiar pe ţi1npul Bulgarilor, ,, 1najoritatea populaţiei
era românească 2)'', cât -:;i mulfun1ifă rezistenţei (şi solidarităţii) popu-=
latiei româneşti covârşitoare (591 O Români faţă de 1517 Bulgari şi .
,
3
2508 Turci)'' ).
Deasen1enea Românii furlucăeni erau conşfierJfi de pericolul bulgar
· şi de necesitatea sa,crificiilor pentru n1enţinerea şcoalei primare şi a
conştiinţei n�ţ ionale ; de aici_ ,, strădania''. depusă de ,, eforii'' comunităţii
•

1) IOAN GEORGESCU, lnvă/ămânful public în Dobrogea, p.

•
,

646;

brogea'', vol. festiv, v. p.

641-698.

CARP SANDU, Promovarea . .• op.

Dr. GEORGE PROFIRIU, Cu/fura re5mânească art. cit.
2) DR. GEORGE PROFIRIU, Cu/fura rom... , art. cit.
•
0) APOSTOL D. CuLEA, Românii di11 Ca!iacra ..,, art.

în

,,Do;;'

cit. p. 50-51 ;
I
•

cit.

I

•
•
•

•

•

•

www.minac.ro

•

..

•

•

122 ......

I

/

•

..,. I

•

'

t0,mâ11e .furfucăen\;� ;pe-nft\U ştrângerea fondurilor dădirii şcoalei primare..
La o. bolul R91nânilor turfucăeni s'a adăogat şi spriji11ul bănesc (î·n
n1are parfe) a·l Statului Rom-ân. Şi aşa, în .anul 1897 s'a construii
1
·
acf.uala ·şc0ală primară .Nr.< 1 din Turfucaia ), -într' o. poziţie frumoasă.
2
.
·
,. . ·
,•
şi o adev·ărată p0<d·oabă. a românismului ).
Cum
şcoala
progresa;
nun1ărul
elevilor
se
;
iar
comi.::
înmulţea
·
.
teful, vrând să qea fiilor. de rom·âr1i şi . o mese�ie --- Turtucăenii st1nt
vechi şi abili pescari - înfiinţară î11 1904 şi un atelier pentru con-=
sfrufrea lofciloi � ş! unellelor de pescărie, cu doi maeştri şi o maestră
de croitorie penfru fete, nucleul şcoalei profesio11ale de mai târziu, azi
desfiinţată. In anul 1907 şcoala prin1ară din Turtucaia avea 400 elevi
şi 6 institutoare 3).
Având în vedere,, că la dăinui1·ea şcoalei româr1e din Turtucaia
au contribuit, în afară de părinţi, eforii şi dascălii, preoţi sau învăfă-=
fori, socotim că nu li se poate aduce un meritat omagiu decât copiind
nu numai numele celor săpati pe ,, Placa comemorativă'', ci comple-=
tând-.:-o şi adă�gând 11umele întreg.ului corp didactic dela această şcoală
veche şi românească.
,
�
•

Placa comemorativă.

•

•

'

Intru pomenirea învătăforilor ce au slujit cultura româna înTurtucaia:
·
.
Dascălul Rusu Şaru, în anii 1744.
, •

•

•

Dascălul Mihai, în anii 1775.
·
'
.,
_::t.. � : , __ ..· D_qs c· �l11l Gheorghe; 1790-- 1802 ...
. .
Dascălul Gavrilă Brănescu, 1850--1856.
Dascălul Petre' Florea,· 185·6--1·860.
•
Daşcă�l Ştefan Nicolae, 1870� 1864.
. ..
.
Dascălul
Vasile
Borănescu,'
1864-1868.
•
,
.
.
.
.
.
· ·,
Dascăl,11 Nicolae· Lăcătuş, · 1868--. i 870..
'Ion Cre·tuie'scu� I înv�tător, 18:71 --1872. . ' .
· t .,... ',; ?� ·__ Vas-îl� I .. Borăi1e S Cti, învăt�ta1·,' 1872 . · 1874. . . , ·
•
·' ·
.,
..
Petre Bozianu, învătăfor, 1874--1875.
'Dumi-fru ·D. ! ·P opescu, · învatător; 1875-1883. . ·
· :,:;.· :.• · · .A:na Petrescu, ,· învătătoâr:e, ş.c·oala de fete, 1880·--1882.
. ,:: . •":.. .· : · Leon Barifiu,· di11 'Sibi-4;· în·vătălor, 1·8·83 ··1:884.
...
•
Gheorghe
Ionescu,
funcţionează
dela
1884.
.
.
•

•

•

•
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-� . 1 ) .Tuo9R ,RĂ�Eşp,. O. aminfi1·e duipasă. P?nfru eforii noşfri, , în., Ţ1,1rfucaia, ziar
cit.; V. STROESCU, Dobrogea Nouă,, Pe căile.. , qp. cit. p. -26-.:. 7.
,·:•.·
2 ) V. STROESCU, Dobrogea·Nouă, Pd'căile...· op. cil. II, p. 27.
3)

TuoJR RĂZEŞU, ...art: eit., în Tu1·Juca'ia ,' V. StROESCU, 'Dobrogea Nouă,
Pe căile... op. cit. p. 26-2/( ;.,�QAN, .GEORGESCu, .J11va/ă111ânful Public..'., p: 647 .
I
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•
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•
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S'·a aşezat · această placă comem0ratiţ/ă cu piile'jul împlinirii a·
153 ani dela · întemeierea şcoal-ei româneşti drn Turtucaia, în zilele
M. S. Regelui Ferdinand al României, fiind ministru al Şcoalelor
Ion Petrovici 1).
Ca un omagiu meritat, dăm şi Corpul •didactic al şcoalei săr-=
bătorife, ·care a funcţionat dela 1884 în sus.
ţ Ion Ştefănescu, 1884-1889 ;· d=na Zefirina Ionescu 18901909; Nicolae Petrescu 1901-1909 (a'dualmente vice=consul la Sofia).;
Elisabeta Gh. Cheoroglu 1906... ; d=na Fani Gh. Ionescu 1906... ;
d=ra Vasilica Ceapan 1906... ; Dumitru Niculescu Duţu 1908-1914'
· (foşt şi dir,ector 2 ani);' ţ .Maestra de lucru Maria Niţulescu 1906
-1909 ; ţ Marstra de lu€ru E,ugenia Niculescu 1909-l 916;, Mae=
strul de ·construcţia lotdloc ţ Culea Călin 1905-1907 ; t Ion Culea
Călin 1907-1913 ; Maestrul de confec(ionarea uneltelor pescăreşti
Tudor M: Chelu 1905-1, 913; Gh .. Teodorescu a func(ionat ca di=
rector 1921-1926; ţ Bănică Stoicescu a funcţionat ca director 1913
-1924 2).
Insă învăfăforii din Turfucaia nu numai că şi=au făcut datoria
în şcoală, dar şi pe câmpul de luptă, în -1916-1918, ·unde parte din
ei au murit ca nişte eroi. Menţionăm, spre veşnică aducere aminte,
numele învăţătorilor morţi :
ţ Bănică Stoicescm, directorul şcoalei Nr. l dela 1913-1921;
ţ Nicolae Timuş, directorul şcoalei Nr. 4, ucis de bufgari în 1916,
după căderea Turtucaiei; ţ Nicolae Popescu, înv. şco.alei Nr. 5,
mori pe front;, ţ Călin Rădulescu, directorul şcoalei Nr. 2, mor,t,.p�
front; ţ Arsene Constantinescu, directorul şcoalei Nr. 2 de băeţi,
mort pe front ; ţ Demetra Rădulescu,.învă_tătoare, şcoala de băeţi Nr. 2 3).
, Asupra' şcoqlei româneşti.:dela T1i1rtµcaia, c�nd Dobrogea Nouă
a trecut la noi, adică începând din 1913-1938,_ vreme cţe 25 ani,
nu voiu într.a în amănunte, întru �ât as4pra pţoblemei organizării -şcoalei
în Cadrilaier şi activităţii şcolar-.e_. şi ,�xtraşcola.re
·
· ne=-am, ocu,pat în
alt studiu.4).
Incontestabil, în anul 1913;..c-â,�d se_ anexeaz� .bobrog�a de Su9,
Ministerul de Instrucţie a trimis învăţători, cari „erau primii la clasi=1) Placa comemorativă, în Tu.rtucaia, ziar, cit.
• 2) Corpul .didactic al şcoalei-sărbălorile dela ,1884, îr.i . Tur-1/{Cflfa._,.,�iar ciL

ij) Membrii corpului didactic primar din
azi, în Turtucaia, ziar cit._

, ,.

.

Turtucaia, mor/i __ dela _ _1913 _până

, _ ,_,

,. , . ,·

, _ ., ,

4) Probabil în curs.ul a:iului I 939 va apărea leza me'a de doctor�!:_ Dobrogea
'
"' de Sud între 1913-1919.
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- 124 fkafie" 1), plini de idealism şi muncitori. Aceştia au lucrat în şcoală
şi în exterior. De pildă, la Turtucaia, institutorii şcoalelor primare române
făceau serbări grandioase cu elevii, iar la Cercul Cultural Didactic
ae fineau conferinfe, urmate de dans.
Nu găsesc un mai bun certificat pentru ,dascălii din Turtucaia
şi Dobrogea decât cuvintele revizorului şcolar, Petre R. Petrescu,
adresate învăfătorilor prin circulara Nr. 905 din 8 lulie 1914. Acesta,
apreciind obiectiv munca şi rezultatele ei, scria următoarele :
,,Acum, când anul I de şcoală în acest teritoriu no·u, în Do"'
brogea Nouă, s'a sfârşit, găsesc prilejul să arunc o ochire în trecutul
lui şi să evidenţiez, la lumina faptelor dv. de apostoli, munca, stră"'
duin/a, întreaga energie ce a/i depus pentru ca roadele şcoalei româ:
neşti, bine.facerile culturii noastre nafionale să se simtă de popula/ia
satelor în care afi lucrat... , aţi învăţat copiii să vorbească româneşte,
să cânte în limba noastră frumoasă şi oarecum să şi simtă ; să cânte :
,,Imnul Regal", ,,La Arme" şi „Ţara mea" ... Este demn de ad:
mirat, cum i:�ţi învăţat să scrie româneşte şi să citească cu înlesnire
pe abecedar şi în orice altă carte, să povestească faptele mari din
istoria ţării... Nu va uita nimeni rezultatele frumoase ale şcolilor de
de adulfi ce aţi înfiinţat în timpul iernii trecute, şcoli mult frecventafe
de populafia de altă limbă. Meritaţi, domnilor învăţători, toată lauda şi
toată cinstirea noastră, căci munca dv. se ridică, prin greutăţile în:
tâmpinate, deasupra muncii de misionar" 2).
Această circulară este un bun certificat la adresa apostolilor din
Turtucaia şi Dobrogea de Sud, cât şi o pildă de eroism şi activi:
taie idealistă.
ln Turtucaia se află mai multe şcoale primare, însă socotim, c_ă
trebue să menţionăm şi numele actualilor învăţători, ce duc mai de:
parte facla românismului.
Astfel Şcoala primară de băeţi Nr. 1 are următorii membri:
d=l Iulian Andrei, înv. gr. I, directorul şcoalei; d"'na Elisabeta Cheo"'
roglu, institutoare ; d=l Iordache P. Nicolescu, înv. gr. I; d=na Fam
G. Ionescu, institutoare; d,l Nicolae Ciorică, maestru constructor
de bărci.
ln afară de Şcoala veche. românească, în Turtucaia mai sunt:
Şcoala primară de băefi Nr. 2, având ca director pe d=l Aurel
1)

2)

CARP SANDU, Promovar-ea culfurei.. op. cit. p. 66.

lbid., p. 75-76.
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- 125 Manolescu, înv. gr. I 1).; Şcoala primară cte fete Nr. 1 sub con-=
ducerea d-=-nei Vasilica Ceapan, instifutoare-=directoare 2); Şcoala pri-=
mară de fete Nr. 2, a cărei directoare este d-=-na Clemence S. Nico„
]eseu, înv. gr. I 8); Şcoala primară mixtă Nr. 1, director Vasile Granea,
înv. gr. I 4); Şcoala primară mixtă Nr. 2, �ondusă de directorul Aurel
Sfoicescu, înv. gr. I 6).

In total 6 şcoli primare, dintre care două de băeţi, două de fete
şi două mixte, având 33 învătători; şi 4 şcoli de copii mici, având
câte o conducătoare. Şcoala de copii mici Nr. 1 e condusă de Au-=
relia Popescu. Şcoala de· copii mici Nr. 2 are conducătoare pe ·d-=-na
Constanta A. Manolescu. Şcoala de copii mici Nr. 3 este condusă de
Maria Vlasie şi Şcoala de copii mici Nr. 4 are conducătoare pe Au"'
relia V. Grama 6).
Turcii au o singură şcoală primară, lângă geamia ,,E,aid Paşa"
di11 bulevardul „Regele Carol II" 7)
Referitor la învăfămânfuf secundar în Turtucaia, având date
puţine, vom scrie pe scurt. In anul 1913 ia· fiinţă, într' un mic local,
Şcoala profesională şi de menaj; izbucnind războiul, şcoala e părăsită,
iar arhiva şi mobilierul sunt distruse de armatele de ocupaţie. In De"'
cemvrie 1918, când se reîntorc autorităţîle ro.mâl)e, din cauza lipsei
de locţ1l, Şcoala profesională se deschide abia la· 12 Martie 1919,.
când obţinu, ca local, fosta clădire a Băncii Ag.ricole bulgare.
După stăruintele direcfiunii, în D.ecemvrie '1919 Şcoala .profe„
sională se ,transforma în şcoală secundară cu 4 clase şi �u o .secţie
profesion?lă de c�6ito,rie şi rufărie, . ,la · care s'a · mai ad�ugat în fa„
�

'

..

.

'

1) Iar. corp didactic, ,următorul: Pr.. N. Manoliu, înv: gr. I; d-=na Jenica Pr.
]',Ţanoli�,, îr;iy. gr. I ; Pr. Eli Dumitrescu, în,v. gr. II; d.=J D. 'Diaconescu; înv. g�. IL
�) Iar corpul didactic e format din: Maria Dincă,,înv. gr. I; Aurelia Lăngeanu,.
;
,,
'
înv. gr.II ;_ Eufrosina D.' Malceolu', înv. gr. II.
B) 'CorpGI didactic se: co111pune di11: Gherghina Pr. 'Dumitrescu. înv. ·gr. I'i
Ecaterina ·Lărgeânu, înv. gr. II; Ştefania Iulian Andrei,' îrtv. definitivă; 1Dicramsd1i
V. Petrescu,, înv. gr. Il; ,i\urelia ,Satmare, înv. gr. .IL; Ecater.ina, Mircea, îny. defi:"
nitivă; Sofia Diaconescu, maestră de fesături.
, - ...0_,_. 4-), Corpul. didactic e forIŢ1at din,: · :Q. · Malceol11, în;v:. definitiv; . Şţefa'J Vlasie,
înv. gr. II; Sofia Enache,, înv. definitivă., ;•
• , ,.
··" ,. . ,.
0) Corpul didactic _e repre.zentat· de: .Ec;at�.rina.S,toic�scu, ,înv. _gr.'. I;· Mihail
Dincă, înv. gr. II; Vasile Petrescu, în.v. d�finiţiv;; Victor �re,bu, înv.. gr. -I; Vir.
ginia V. Brebµ, înv,.,..gr. .I; Eugenia ,G. Pica, m�estră .de. g9spo,dărie:,.,
. · 6)' Datorii:r,i âeest ti!plo.u ,al, Corpul_µi di9'<ls;fic p�imai:_,,qin.. Turtucij.Î.!.,ama'bjlilijfi!
d;lui direc:tqr Iulian ,.;Andrei, ,căruja:;;pr această Fale, îj ,mu!f4ini111-,,,I'., ,_. :,\·>''
7)

V.

STROESCU,

Dobr�ge§l Nouă;·Re căjl�.... n;.p,1;,29.,:;!,,i-;'.
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- '126 0uarie 1926 şC o secţie de ţes1.d · covoare. Cum şcoala avea eleve şi din
Muntenia, care cu greu găsiau gazdă în oraş," în anul 1920
, -1921
se înfiinţează un internat, c;:e creşte an cu an, încât ajunge la 35 eleve.
Tot din anul 1921, din î1!demnul direcţiei, se organizează câte 2 şe"'
zători pe an, de fiecare clasă, sub conducerea dirigintelor, în afară de
trei serbări mari anuale. Dela 1920 se fundează' Gimnaziul de băeţi
·,, Regele Carol I", . care funcţionează până în 1931, când greutăţile
financiare impun desfiinţarea lui. Din anul 1931 Gimnaziul de fete '
--· numit astfel din 1928 - e transformat, prin intervenţia părinţilor,
în Gimnaziul mixt. ,,Regina Elisabeta", -· care luptă cu marl greu=
tăji financiare, Ministerul neplătind o parfe din membrii corpului di-=
dactic şi nici person,'\lul administrativ şi de'serviciu. Toh,işi, prin muncă
şi perseverenţă, Gimnaziul îşi afirmă existenţa, îndeplinindu=şi mi-=
siunea de a răspândi cultura română 1).
6. Biserica. ,...., · Asupra . acestei instituţii atât de necesară sufle-=
tului · omenesc, din lipsă de material vom spune pufin. Ştim că în
urma hotărârilor dela Kuciuc,:Kainargi, Românii Turtucăieni au avut
permisiunea, _să aibă, în afară de şcoala primară - despre care am
tratat mai sus - şi o biserică. Ac'easfa nu era mai înaltă decât
geamia şi n'avea clopotnifă şi turlă 2). Aşa că o bis�rică veche ro-=
mânească a existat chiar din a·nul· 1774. Această afirmaţie se con..
firmă prin citatul următor: ,,Spun bătrânii, că ei învătau „Bucoavna",
litere cirilice, chiar în Jinda bisericii vechi" 3), ceea ce înseamnă c;:ă,
existând „tinda bisericii_ vechi", a existai şi biserica veche 4). Nu
·putem preciza prin ce împrejurări biserica veche dispare, sau e dis=
trusă printr'un războiu „şi pe locul ei s'a durat Biserica nouă cu
hramul Sl Niculae, în anul 1864" 5). Sub• stăpânirea ,otomană, Ro"'
mânii Turtucăeni ţineau de Mitropolia Silistrei, zidită spre sfârşitul
se�. XVII ,şi fiind în legătură cu Ţara Românească. până la 1829 6) •
. Cµrn Tu�cii erau toleranţi, în anul 1855 se creiază arhiepiscopatul
grec cu reşedinţa în Tulcea, iar în anul 1870 apare arhiepiscopatul
1) MARIA PoPA, Anuarul Gimnaziului Regina Elisabela din Turlucaia; loAN
GEORGESCU, Invă/ămânluf public .. : op. cit., p, 680-683.
2) Din călăloriile ieromonahului rus Parlenie . .. op. cit.
· 3) CARP SANDU, Promovarea cu/furii .. . p. 57.
·4) Chiar informaţiile - culese . de noi - dela d..-1 Iulian Andrei, directorul
şcoalei primare Nr: 1 confirmă existenta bisericii vechi româneşti în anul 1774.
5) Informaiie dela d. Andrei Iulian; V. STROESCU, Pe căile ... V\Jl. II, p. . 25,
6) C. C. GIURF.SCU, Din isloria nouă., . . p. 62.
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oulgar cu reşedinta la · Silisfra.. Episcop,ul dela Tulcea: se întitula :
„ Arhiepiscop şi Mitropolii de Drisfra" 1 ). Aceasta se explică. prin
lupta dârză ce.=-o dădea . preotimea greacă şi cea bulgară ca ·să· atragă
pe Românii Dobrogeni la biserica lo.r.
Arhiepiscopul grec se socotia €ă are drept să păstorească şi
peste Români; de aici titulatura pompoasă de. ,,Arhiepiscop şi Mitro.=
polit de Dristra". In sfârşit, unii dintre Românii Dobrogeni au recu.=
noscut · ,, autoritatea religioasă a bisericii greceşti, iar altii a bisericii
bulgare" 2). Totuşi Românii Turtucăeni n';iu trăit desbina(i. Aici multi
preoti au venit din Muntenia, predicând ca şi preotii ardeleni, din
altar, cuvântul Domnului; iar ca dascăli, au pus condeiul în mâna
tinerelor vlăstare, învăfându-=i, odată cu scrisul şi cetitul, dragostea de
tară. Numele acestor preoli ar fi rămas uitat, dacă pe cărţile biseri.=
ceşti nu şi.=-ar fi trecut numele. ,,In Biserica Sf. Nicolae s'a slujit în
româneşte până la 1900, de atunci s'a. citit în slavoneşte• până la
·1913. Dela 1913 şi până azi, slujba se face în româneşte" 3). La
1913, când s'au instalat autoritătile româneşti, biserica.română în Do.=
brogea Nouă avea episcop locotenent pe P. S. Bariolomeu Stănescu,
cu reşedinta la Balcic, ajutat de protoiereul Ec. N. Gheorghiu· şi
preotul Gh. Dumitresc�. In 1923 se înfiin(ează episcopia de Tomis
şi Dârstor, cu reşedinţa la Constanta, având episcop pe P. S. llarie_�),
iar actualmente P. S. Gherontie.
De remarcat, că exisfenfa unei şcoli şi biserici vechi româneşti
presupune exisienfa unei popula/ii vechi româneş/J în Turtucaia; i<!r
faptul că Bulgarii n'au ridicai nici o biserică sau mănăstire sub
Turci, e o dovadă că elemeniul bulgar a fost în minoritate nu nu.=
mai în Turtucaia, ci şi'n Dobrogea întreagă, unde au venit în mase
mari după 1877 6).
Turcii au două geamii şi anume: ,,Said Paşa" şi „Sultan
Abdul Hamid ', zidită în 1893 şi două mănăstiri (Tekke) : Saazeli,
construită cu sprijinul lui Ahmed Paşa din Rusciuc şi Tekke „Nacşi.=1) G. IuoNIU, Cu/Jele în Dobrogea, p. 585-639, în „Dobrogea", Voi. festiv

p. 602.
2) R. SEIŞANU, Dobrogea, op. cit., p. 166.
3) V. STROESCU, Pe căile slrăb., II, p. 25.
4) Idem, I, p. 64-65.
5) Dr. L. M1LET1C Staro/o bălgarsco.naselenie etc., I, P· 167- 168. - Ci:
talul în bulg. şi rom. !.-am publicat în „Cavarna medievală si modernă", Extras
din .A.na_lele Dobrogei", A. ryul XVII, 1936, p. 31, v. p. li, n. 2.
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(Softababa), fundată de Sofia, care=i îngropat în curtea mă=năsfirii 1).
bendi"

,.' Momente însemnate din trecutul Turtucaei. ,_, Fundată
în sec. XII, Turtucaia era o cetate din ·ducatul de Paristrion, stă=
pânif de Bizantini până la răscoala Asăneştilor 2). Deşi se admite că
„teritoriul situat între Dunăre şi Balcani n'a fost ocupat de barbari
în epoca dinastiei Comnenilor (sec. XII)" 3), totuşi Cumanii, cari au
stat întâi în Atelkuz, ,,păr(ile bugecene cu prelungire peste Dunăre" 4),
adică în Dobrogea şi „că dela început, Cumanii se strecoară, dela un
Deliorman (dobrogean) la altul (Teleormanul) pe malul stâng, prin
regiunea Borcii" 5), atunci nu încape îndoială că Cumanii au rămas
şi'n Parisfrion, sub un oarecare khan· - probabil -ITufrakan, unde
în unire cu Românii Dobrogeni au întemeiat „ Tutracanul-Turtucaia" 6).
In cursul sec. XU · Cumanii, aşezaţi în viitoarele Principate
Române; fac dese incursiuni de pradă în Jmperiul bizantin, însă ză=
dărnicite de împăraţii din dinastia Comnenil9r 7).
După răscoala Asăneştilor în 1185 contra împăratului bizantin
Isac · II Anghelos (1185-1195), Vlahii din Balcani 8), sub celnicii
lor, fraţii vfahi 9) Petru şi Asan, fundează Imp'eriul Rorriâno=Bulgar
cu capitala la Târnava. Statul Asăneştilor, ,,având la început un ca=1) V. STROESCU, Pe căile slrăb.... op. cit., Voi. II, p. 29:
2) N. BĂNESCU, .Dobrogea Bizanlină. Ducalul de Parislrion, în Dobrogea,
Voi. feshv, p. 298-302; Idem, Ciwngemenls po/iliques dans Ies Balkans, p. 6372 , în Bui. de la Sec!. Hist: Teme X, Ac. Roum.; Idem, La 'Domina/ion Byzan=
line sur Ies regions du B,1s:Dauube, p. 17-22, în Bui. de la Seci.Hist., Tome XIII.
3) N. BĂNESCU, Dobrogea Bizantină, p. 302; Idem, La Doininalion Byzan:
line. .. p. 2 ! .
,.,
·
4) N. loRGA, Istoria Românilor. Ctitorii. Voi. nr,' Buc. 1937, p. 363, v. p. 53.
5) N. loRGA, Istoria Românilor ... cip. cit. III, p. 53.
6) ibid.
7) N. BĂNESC\J,. Dobr.ogea Biz.,... p. ,30\; Idem, La Domina/ion B
. yz....
, , .
p. 20-21.
_
_
..
,· .. ·,
... , .
.
,
8) C. C. GIURESCU, 'Despre Vlahia Asăneşlilor, în Lucrările Irlstit .• de .Geop
grafie aJ Univ. din (:luj, Voi. IV, 1928,d. 92_ 9, p. 109 şi_ urm.: ,Idem,Js/oria Ro,
mânilor ·1, p. 288.
9) A. A. VASILIEV, I-lisloire ,.de J'Etnpire_ i??yzan!J.n; tr,ad. ,.dl,! russe·-par P.
Brodin. f:ditions A. Pic;:rd. Pari�, ;1932,,Torh2. .I( ,p� 482, Y: ,p,.,87, wide,·afirmă:
,,Pierre el Jean Ase:n, qui descendaient peu/:e/re � .aaf:_ie!W ,tz:qrn:)!Julgares". ..
Isioricii q4lgari îi1copşid.eră ,Bulgari; i'i!r, d. ::J?. MuTAFe/EJJ î\ s,oc, oteşt� ,,,P.Eov'.eniti din
popu!a!ia r.µs-ă f)ordic;ă·� .;;iine�tecati. cu.Cun;ia,nj.·.v .. Pt,oişhod; Jia_,AşanevfhlÎQ; M�k�!ipm
Peregled, An. IV; �ol. ·iv,. Spfiij' ·1928,.Q. ,J ,:-48," v,., :(p, 40) i ,,,,A;qiurb ;,f1J;;i{Je:ţp�.-

,
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-·129 racter mixt româno=bulgar" 1), se transformă, după stingerea Asăneş..
tilor, în sfat exclusiv bulgar.
Intre 1 186-1241 Ţurtucaia şi Dobrogea se aflau sub domi'natiz.
nominală a tarilor dela Târnova 2). Cu ocazia năvălirii Tătarilor în
1241, Kadan � urmăritorul regelui Ungariei Bella IV - străbate
imperiul Asăneştilor, ocupă Târnova, face imperiul tributar un. lung
şir de ani" 3) şi,.pornind dela Târnova, trece prin Preslav, Şumla, Turtu..
caia, Drisfra, Isaccea spre stepa cumană '" 4). După 124 t. Turtucaia
şi Doprogea se află sub dominafia directă a Tătarilor 6), plătind tri..
but 6) hanului Hoardei de A.ur din Kiptciak 7) şi chjar şi după anul
1261 8), când Mihail Paleologu! recucereşte Biz�ntul.

Nu este exclus ca µe vremea lui Ioan Asan al Il:lea (12181241) - când Veneţienii aveau monopolul comertului în Imperiul
Latin de Răsărit şi pc, Marea Neagră 9), Genovezii fiind înlătu-raţi
Ragusanii să fi ajuns cu comerţul lor până şi la · Turtucaia, mai
ales avându=se în yedere că Raguzanii se bucuraseră de nO bună1
primire" în ţară că şi farul Ioan Asan al II..-a îi numea „ses h&tes bien:
aimes et tres=fideles" şi le acordase mari privelegii comerciale, tratân"'
. du.-i drept compatrioţi·" 10). Probabil că nu după 1223 şi deci după
înfrângerea Ruşilor aliafi cu Cm;na·nii la Kalka,, de Tatari - cum
C'b npHHaAJie:iKaJllI K'bM'b Il'bpBeHIIHT-h Ha TOBa npH,ll;OIIIJIO OT'b �eBe_p'b PYCKO
HaceJieHHe, qli:li TO Kp'bB'b, KaKTO Beqe He e,11;Ha:iK'b n oco'lHXMe, HO e DHJIH. =cTa
OT'b rypaHCKa npH.M-hcb". Pe când toti istoricii români, bazaţi pe cronicarii vremii,
ştiu că=s Români. v. C. C. (-iIURESCU, Istoria R. I, p. 302-305; N. loRGA,
Droits . .. p. 30-31 şi alţii.
1) C.
GIURESCU, Istoria R. I, p. 288, v. şi p'. 296-307; G. l, BRĂ_.
TIANl), Recherches • •• op. cit., p. 32-33.
2) C. C: GIURESCU, Din istoria nouă a Dobrogei, op. -cit., p. 57.
3) AuRELIAN SACERDOTEANU, Marea i11vazie tătară şi Sud=Estul European,
Bucureşti, Tip. ,,Bucovina", p. 91, v. p. 62-63 şi harta dela sfârşitul volumului,
care araţii drumul lui °Kadan prin Pen. Balcanică şi D.:ibrogea.
'4) lbid.
O) Ibid., p. 65.
' G) Recueil des- v.:iyages ei des memoires publies, par la societe de Geographie
IV, 2, p. 216, v. C. R. l:3EAZLEY, The fexts aml version of John de Plano Cari
pini a11d William de Rubruquis, Lonâra, Hakluyt. Soc. 1903, p. 307.
7) G. I. 3RĂTIANU Recherches sur Vicina .• . p. 35.
8) lbid.
•
I
O) CHARLES DIEHL, Urie republique patricienne. Venise, l!dil C. Flammarion
Paris, 1923. p. 3:6; v. p.51�58.
10) W. HEYD. Histoire du commerce du Levaut au nDyJnsâge.. Voi. I. .Edi,·
tura Otto Harassowitz, Leipzig. 1885. p. 554, v. p. 528.

,c.

9

Apalele Dorbogci XIX, voi, ID.
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- 130 crede d=l Manof l )- ci după 1238 parte . din Cumani s'au refugiat
peste Dunăre, în Ungaria 2), iar altii „s'au contopit cu D�o=Turcii
creştini" şi, trecând Dunărea, s'au stabilit- în D9l;irogea şi în Tutra=
kan, Silisfra..., unde au rămas. până astăzi, hlentinându=şi limba turcă
şi religia creştină ca Uzi sau Oguzi sub' numele de Găgăuzi 3).
In 1263-1264, cu învoirea I�păratului Mihai VIlI Paleologu!,
Sari=Sdtuk, u 1 locotenent al sulta.nului izgonit din Iconium, issed=
din Kaikâvuz, capătă învoirea să se aşeze cu 10.000.familii de T�rci
Oguzi. ,,în ţara căreia i se spunea a Carvunei", adică în. Dobrogea
de Sud 4). Cum studiul d=lui Balascev 6) încă nu ne=a căzut în mână,
nu putem avea a/Jă părere decât aceasta : Probabil că sfatul aulo=
nom al Oguzilor; despre care crede d=l Manof, că s'a intem�iat în
1263 6), nici n'a existai, nefiind pomenii in. nici un izvor al vremii.
Cât priveşte considerarea lui Balică drept µrf!laş_ direct la
tronul lui Sari=Saltuk, cuin susţine d. Manof - ni se· pare o afir=
matie temerară şi neconfir�ată de niciun document 7), fiindcă intre ei
(Sari:Saltuk şi Baltcă)' se află un spaţiu vid de� jumătate de �eac" 8).
Prin urmare în 1263-1264, Oguzii s'au aşezat îri Dobrogea de
Sud ;i o parte din ei implicit la. Turtucaia.
1) A&o:vao[oo I. Mavw<p, Ilofot· stvs ol I'Y.arwoiiCot, în E;i;fftJpl<;, 'Etatps[o:<;
Bo(o:YttYUJY ormofuv, A&'i)Yo:t, 1933, p. 383-400, V. p. 386.
t- ·
2) PAUL M!LIOUKOV,. Ctt. SsEIGNOBOS et 1. E1SENMANN, . Hisfoire de Russie,
Lilirairie Ernest Leroux, Paris, 1935, p. 427, v.
Tome I, Bibl.· du Monde Slave,
.
.
p. 119.
.
,
3) A&o:vo:a[oo I. Mă.vw<p, op. cit. (p. 386) : " .... aovsxwv;olh:100:v fJ-E�a 'tUJV
Ob(o-Toopxw� xp.ta'ttf.t.VUJY •..• ev&o: €fJ-EtYO:V fJ-ZXPt Cl'rjfJ-Epov 0tat'fjpYjOO:VtE5 t·�v Toop:
1ux-�v twv y}..fuc,:;o.v xo:l ;<ptcrtwvtx-l]v -&pYjo.is(o:v xo:l e:&vt,0t'ljtO: fu<; Oii(o: � 'Oypii(ot
tmo 'tO 0VOfJ-1?, rY.o.y)'.,aOiiCot, In legătură cu originea Găugăuzilor că3s Uzo Turci sau
Oguzi creştin�li, să se vadă �rticolele d•lor A. LANGAS SEZEN, Les Turcs _Chrefiens.
p.·'2.'.....o şi FRANc;:oîs PsALTYS Apropos des C:ia�aouses ou Chreffens. Amb'ele articole
în Les Annales de Turquie, 'V•eme. Annee Nr. 9, Septemb're, 1935. Co�trariu
părerii d•lui N. Iorga (Ist, R. III, p. 57),' care�i socoteşte Gre�i.
4) A,'J,o:vo:ctoo I. Mavwcp, op. cit., p. 388. 5) G. D. BALASCEV, 'O O:O'tpxpihwp Mixa·�}.. H' b llr:,)..o;w}..670<; .xar :to eopo&av
�
1:•fi •aov�pofJ-1i ainoo 1<plito <; ifuv 'Oyo6Cwv ;i;a.p1 1:�v Bot,x,·
.. �v &''!\t· ,i' too · Eo�sivoo,
Sofia, 1930. .
_
.. . .
6) Mavrtc[oo· Mw<f!cp_, op;' dt., --� 388'. ' - ·. .
.
7) OCTAVIAN I. MÂRCUtESCU, 'Balica şr'Dobroiici: T)uf dinaşfi· pontici, Extras
din .Anal§{e,J)obi:pgei",
p. 7.':::-,
Arm! �XVIII,
1937,
Cerqăuti,
p.• ,34,·v.
.. ·" � .. ., -<I �-....i �
•
·- .
,f
• -·
.... :"'1= .,.
,.
. ;-,,, - ..,._ ·• '
8) Vezi retinzia
asupra·articolului meu: .B,11)icâ şi Doorotici" •.. 'de N. B.
(N ... B�nesc,u ?) în Byzanfinische Zeilschrif/. Band�38'.'"'F{eft-·_1. 1938, L,elpzig, B.
.' · · · · · •' · .' ., ·, '
288, v. i:,'."�,.37.' ,, · ' ·:,
G. Teubrier:
�·�
,,,- ... }.,.l��·�·-,
'r
�-\. r,
..
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13f In st;diul aciuai ,nu puiem preciza da�ă 1 dup,ă 'tratat �I dela, Nynip
haeum (13 Martie) .1261 · - când Genovezii şi Pizanii capătă supre:
. mafie în'Marea Neagră 1) - ajung cu corăbiile lor ,până li Turtucaia,
sau dacă singuri Raguzanii 'detin .·monop�lul comercial. Sigur şiim
că sub ţarul Teodor Svetoslav (1300-1322), vasal TatariloŢ,, Bulgarii
stăpânesc Dobrogea şi Basarabia meridională i!). Vreme de 22 de ani
de stăpânire bulgară, chi3r dacă Genovezii au pjuns cu comerţul lor
de grâne până la �urtucai�, aceasta a fost de scurtă_ durată, deoa:
u
rece „la 1314 câfiva negustori genovezi au fost. jef i(i de Bulgari"
şi Genova, cerând despăgubiri şi neobfinând, a · rupt orice relafi i cu
Sviatoslav'.' 8). După moartea farului Sviatoslav, la 1322, Mongo.lii
apărau posesiunile dobrogene de incursiuni, c� alia(i ai Bizantinilor,
stăpâni pe coast�, iar Genovezii pe Mare 4). Situaţia aceasta se inen=
fine până la 1350, când încetea'ză stăpânirea ·mongolă la gurile Du=
nărei şi se reduce I� Crimeia 0) ;' imperiul bizantin decade, i�r colo=
niile genoveze şi veneţiene de pe (ărmul pontic, diri simple fun'datii
economice şi comerciale, devin fortăreţe, centre politice 6). Intre 13461354 apare principatul l1:1i Balica, independent de Bulgaria, dar czare
trebue considerat ca un fragment din vec9iul Paristrion bizantin 7).
In acest interval arhontele Baiica, deşi stăpânea o mare parte din
Dobrogea de Sud şi până la Sud de Vama, neposedând Silistra,
'- aflată în' posesia farului Bulgar!ei, Alexandru 8) - sigur că nu
I

1) CAMILLO MANFRONI, Le Relazioni Era Genova, /'lmpero Bizantino el "1
Turchi, în Atli dPla soc,eta ligure di storia pairia, voi. 28, Genova, MDCCCXCVI,
p. 577 -787, v. p. 658-660; CHARLES DIEHL, Venise ... ·p. 58-62,; W. HEvo.
Hisfoire du commerce .. ., II, p. 156; G. I. BRATIANU. Recherches sur le commerce
genois, dans la Mer Noire au XIJJ„e siecle. Paris, PAUL GEuTHNER, 1929. p. 356,
V. p. 108-112.
2) ·G. [. BRĂTIANU, Les Bulgares _a Cetatea Albă au debut du XIV:e siecle,
în Recherches sur Vicina, ef.,. p. 104 şi urm.; '.OCTAVIAN I. ·MĂRCULESCU, Ca:
vama medievală şi modem.!/, extras din Analele Dobrogei, Anul XVII, 1936, Cer:
n,iufi, p. 29, v. p. 21-23, unde infirmăm părerile istoricilor bulgari de stăpânire
multiseculară a!iupra Dobroge_i şi lămurim ce trebue înfeles prin "dincolo de Dunăre"
(E-,. o; "Io,�oo).
3) W. I-3:Evo, Histoire du commerce . .. op. cit, Tom. I, p.. 530.
4) OCTAVIAN S. MĂRCULESCU, Balica,şi Dobrofici, op. cit. ·p. 19.
5) lbid.
. 6) G. I. BRĂTIANU, Les Venitiens dans la mer Noire au XI V siecle, apres
la deuxiemeguerre des Delroils, în Ec!tos d'Orienf, 37:e Annee, Nr. 174, Avril
Juin, 1"934, v. p. 151-154.
7J OCTAVIAN S. MĂRGULESCU, Balica şi Dobrotici, op. cit. p. 14.....:.16.
8) lbid. p. 1 I.
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- 132 stăpânia nici, Turtucaia. Mai mult, noi presupunem că şi pe vremea
Despotului Dobrotici (1354-1386) 1), cât şi a fiului său, Ivanco 2),
Silistra şi Turtucaia au fost, sub domina/ia ţarului Alexandru ( 1330 �
1365) şi dela 1365 - 1387 sub sceptrul tarului Bulgariei răsăritene,
Şişman 3). De as�menea e îndoeinic dacă Mircea ce\. Mare, stăpâ=
nind Silistra, poseda şi Turtucaia în 1387. Plauzibil pare că Şişman
stăpâneşte Turtucaia până la 1389, iar după lupta din Câmpia Mierlei,
(Cosovopolie, 15 Iunie 1389), Turcii o stăpânesc. Probabil după lupta
dela Angora (1402), când Mircea exercită o adevărată hegemonie
politică în Sud,FEstul balcanic, să fi stăpânit Dobrogea întreagă 4), in=
clusiv Turtucaia, posesiuni pe care le va pierde în anul 1417 5).
I
Ca să aibă Turcii la îndemână ostaşi după lupta dda Varna
(1444), încep cofonizarea Bulgariei răsăr_itene şi a Dobrogei cu ele=
mente musulmane 6). Colonizarea va porni dela Filipopole, Starazagora,
şi se va întinde până în Dobrogea. In afară de Turci, vor fi aşezati
şi numeroşi Tătari 7). Colonizarea va avea ca urmare formarea unei
mas'e compacte turco=tatare în Dobrogea, care va stânjeni într'o' mă=
sură desvoltarea nationalitătilor băştinaşe de acolo. După înfrângerea
c;reştinilor la Vama (1444), flota creştină, burgundo=papală, condusă
de seniorul Valeran ,de Wavrin şi cardinalul Condolmieri făcu o
expediţîe pe Dunăre în anu� 1445. Sufletul expedifiei a fost seniorul
burgund Wavrin şi fiul lui Vlad Dram!, viitorul Vlad Ţepeş. Sco=
pul expedifiei era darea unei „lovituri mortale imperiulw turcesc" 8).
1) lbid. p. 17.
2) OCTAVIAN S. MĂRCULESCU - Balica şi Dobrofici, op. cit. p. 30; Histoire
du commerce op. cil., Tom. I, p. 532, nota 3, unde în legătură cu stăpânirea lui
lvanco spune : ,, ••. // semble que, vers l'interieur des lerres, son domaine ne s' e=,
Jendail pas meme jusqu'a Silistrie".

8) OCTAVIAN S. MARCULESCU, Balica şi Dobrofici, op, cit. p. 30; N. loRGA
Isloria R. III, p. 293.
4) OCTAVIAN S. MĂRCU,LESCU, Balica si Dobrolici, p. 31-32.
5) lbid. p. 32.
6) DR. CONSTANTIN J1RECEK, Das Fiirslenlhum Bulgarien, 1891, p. 573, v.
p. 140; Prof. Dr. LJ. M1LET1C, Das Os!bulgarische . . . Die altansăssige Bevol=
kerung im Gebiele des 0 Dialecles, în Schriflen der B'alkancomission, Linguistische
Ablheilung II, Wien, ALFRED HoLDER, 1903, v. col. 12.
7) N. loRGA, Sludii ,şi documenle. IV. p. 117: .Bazargick terra che sede
·1n mezzo cli quella parfe di Bulgaria che si chiama Dobrucia, ch'e fra ii promonlorio
de! monte Berno el la foce clei Danubio, abila/a Julfa di Turchi el Tar/ari".
8) I. M1NEA, 1-'lad Dracul şi vremea sa, în Cercetări Istorice, Anul IV, I,
1928, laşi, Via/a Românească, p. 65-276, v. p. 258.
1
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Flota burgundă şi papală era înso(ită de vase (luntri) muntene, care
trebuiau să coopereze în fexpedi(ia dunăreană. Cum Vlad Dracul,
E>omnul Munteniei, ceruse lui Wavrin să distrugă Dristorul (Silistra),
comandantul bur�und se în(€1ese cu Vlad Ţepeş să asalteze oraşele
şi forfăre(el� din cale până la Nicopole şi anume : Dristra, ,, Tous=
turcain" (Turtucaia), ,,Georgye" (Giurgiu) şi „Rossico" (Rusciuc).
După ce n'au putut să cucerească Silistra, flota burgundo=pa=
pală şi 6000 de Români cu luntri au asediat Turtucaia. ,,Cetatea era
aşa d·e întărită, încât mica garnizoană de aici a fost scoasă dii1 Tur=
fucaia şi n;iăcelărită, numai după ce o cantitate mare de lemne a fost
st-rânsă jur împrejurul cetătii şi focul' ameninta să pârjoledscă re a=
părători. Opt tunuri ale flotei nu ajungeau ca să se cucerească prin
lup)ă de· asedi'u allfel cetatea ... S'au găsit la Turtllcaia şi grânare
subferane : în găuri ca nişte cisterne s' a găsit grâu, ovăs şi alte ce=
reale a·cope.rite tu piefre mari : totul fu o mană, cerească pentru tofi
- ne asigură Wavdn" 1).
ln'ainfe de plecare, Românii au dărămat zidurile cetătii Turtu=
caia 2). Apoi s'a cuc�rit Giurgiu/; Rusciucul s'a predat fără luptă, iar
Nicbpoli Mic (Turnul) hu l=au pufu! lua 3). După 1 Octomvrie 1445,
hpedijia pe Dunăre luase sfârş1f �). In 1462 Vtad Ţepeş, --Domnul
Munteniei „pradă şi arde (cetăţile de pe) malul drept al Dunărei dela
guri şi până la Zimnicea" 6), adică pradă şr arde Turtucaia. Un veac
mâl târziu, prin 1595, trupele lui Mihai Viteazul, oastea boerilor şi
cti Ungurii lui Sigismund trecură punătea îngheţată în Dobrogea şi
îti Bulgâria, unde se dau mai multe iupte şi Turcii sunt bătuti. Mihai.
având eştirea în1ţ>ăr(ită în 4 Gerpllri ce atacă la Brăila, Cernavoda,
Ti!rfucaia şi Nic0pole, rncereşte în Martie Brăila 6), iar „Turtucaia
e arsă" 7). Două secole mai târziu, după ruperea negocierilor dela Focşani
1)

11)

I. MiNEA, V/an Dracul, şi ... op. cil. p. 258.
Idem, p. 259.

") Idei\\, p. -25'9-263.
4) Idem. 'p. 264.
0) 'eoi\l�t·. C.GrnRE'scu, Moriâ Românifor, Voi. II, Partea I. Fundatia- pentru
Literatură şi Artă „Regele Carol u•, 1931', p. 411<, v. p. 43; I. URSU, Ştefan cel
Mare, Bucureţti, ·19251 Tip: Antonescu1 p. 462, v. p. 30-; N, loROA, Istoria Ro,
'fftâ'ni'lor, Vo'l. V, 193l', Bucureşti, p. 42l', v. p. 282; J. De HAMMER, Bisioire de
l'<Einpire Oltoman, Paris\ 1835, voi. !JU, p. 8c -88. '
6) P. P. PANAITESCl'.J•, Mthai '\l<iteawl, Bucureşti, Funa. -Reg0le Oaro! I, 1936,

p. 269, v. p. 109-113; N. loRGA, Istoria R.!lJV, op. cit. p. 282.
7) C. C. GrnRESCU, Istoria R. Voi. II, Partea I,_ .p. 245.
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dintre Rosia şi 'fLlrcia' -pe checstia 1îerecuno�şterii independenţii Crî-=
meei, o'stilitatile Teîncep.'-·,.;. ··. '- .,•
. . . G�nera:Ju-J S'uva'ro'J. :e 'i'rirn1s peste Dunăre , şi,' în , v��a anului
1773,�bate �r'm.:ita: ot6ma'�i-"c::ondusă :de Feizu1ach Paşa şi 6 pune
pe· fugă, c.t.i�er1nd T0,tfil�ai�; . p·e· 'cârid Wei��anh îi bate lângă Ka=
rasu, i-a� Rumianţov. asecliai.f S\listra 1):
Câte�;, dei:ia\Îe.-n;�(t�rz!u„ izbu'.ci:1i r�zboiul Ru�o=T�rc în 180618'1?- P� atu�c(bir,uiloru1, .gerierâl Ka.menski P?trunse până la Bazar=
gic. Salticov, care· trecuse· Dunărea· pe la Turtucaia,. învinse la rân-=
du] s·ău ·a doua .ciară a��ata 'Paşei· din Rusciuc ... şi asedie ultimul
,o��ş'- K�me�ski -C�C<sri-se: T�;i_uc,ai�. în 181 o şi o prefăcuse în r�ine 2):
In 1828,.up,, cprp de -an:fiată.,rusă încearcă să treacă Dunărea.dela
Ohe�1ta la Turtucaia, .dar. _nu ·izbuteşte,. Turcii op.unându-=s� cu dâr=
zenie.. Pe v,rem.ea ră�bqi,�lui Crimeei, în anul 1854, genţ'.ral,ismul oto-=
man, Omer Paşa, trece Du�irea pe la Turtucaia şi câştigă celebra bă=
fălie dela Olteniţa .3). D1.1pă.,1"- ăzb,oiul Crimeei forturile Turt1,1caei se re=
f�c, Jar în 1875� _se făcură_ fori'ificatii puternke.
. · . O oglindă reală , de felul cum trebue să_ fi ,trăit Turlucăenii în
�ursul• sec.. 18 şi 19 ne-=o dă ieromonahul rus Parlenie. Acest<:1 întrebând
d� ce:::i atâta sără-c- ie)Î· n Dobr.ogea, Românul din ·Măcin îi răspunde·:
„J)in -v�cpirr.e- :ţara· noastră: st� · la hot�r şi deseori răzbGaiele se fac
pe i\lic-i, .din '._Z·ee� m1;1U jH• doisprezece -ani. Aqia ne mai îndreptăm,
<;:r.eşţem-vitf şi_,culhvăm, grcădinile :......, şi iarăşi• se face. războiu. Şi atunci
cip�"poate,,-foge,J1J. Va_tahia (Muntenia).,; Bisericile ni le ard; la care
găsesc argînt îJ··fur.ă. ; ico_qnele le n_imicesc şi ·_la nimeni nu ne putem
jdui.,, ..1\ �). fo c:ţmi'l t-18
_ {?,,îricepând războiul- între Ruşi şi Turci, Tur,,1

.
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1) N. loRGA, Geschichle des Osmanischen Reiches, Gotha, 1908, IV. Band,
p. 508; PAUL M1uouKov, Ctt.,SEIGNO!!OS ET L. E1ssENMANN, lHisfoire de Russie
Tome II, p. 579.
·
2) N. loRGA, Geschichle des Os.... p. 510; G. Popa Lisseanu, Celă/i şi

oraşe greco:romane în noul teritoriu al Dobrogei. Ed. II, Bucureşti, Tip. .,România
J\!ouă;',� 1921,_-p. 10.9,>:v, _T_P:f67;;,Evenimenie istorice Jn jurul Turfucaei dela căderea
�yiJw{ei pi/ng la ,tB°(Ţ_, în1 Turtucaia, z)ar fesl,iv..

3) CAMILLE RoussET, .'Jlisfoire, dela· guerre de Ctimee. Ed. II, Tome r„er
Paris;<Hachette,' 18i8,
468, V. .'p. 60-61 ;' LE BARON DE BAZANCOURT, L'Expedi„
tion de Crimee, Tome I, Paris,. Liorairie. D'Angot, . p: 377,'v. p. 95; G. PoPi\a
_LISSBAN&,:•ceiă/i_:'şi•.1.·o!aşe-;r;·j p,. 67•; V. STROESCU, Pe căile străbunilor ..• op. cit.,
Voi. II, p. 17. �<' ," ,·:, 1 ,
4) Din călăto;iil� iereh1onahuiu/ rus--Parfe;1ie, op.· cil., p.- 39...'..42, .·

·p.·
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fucaia fu bombardată de. artileria ·rusă.-'gela Q!teni_ţa·1 d_is,t..r1:1gând,. în_tre
altele, şi şcoala românească djn. Turfµca:ia D:. ,' •,.,.. , .·..,. , . . · · In .anul 1913 Turtucaia e �11exată !'a, J;)0b�qgeq :Yee:he• .;Reg, 40
Călugăreni, sub comapda geperaluluj N. P,ţt;;ila, i.nfr.� ţn ,orpş şj· ia în
primire :;;i garnizoana 2). Asupra ?it1,1aţi�i Tui:tµţaieUn t�rppul r�zb��i�Jo�
din 1913 şi stăpânirei româl)eşti -dela ,.19 l 3,_ 7 19.19. i;ie.=-am, . ocupat. în
alt studi.u 3).

CONCLUZIE

'.

',

1.1· ., 1

1

După cum s'a văzut, nu: se p0afe. studia trecut4l Ti:ansmariscei,
decât divizându.:] în două Jaze :-,1aza• -anlică, :_când. cetatea a fost .ro:.
mană, apoi ·bizantină şi faza medievălă, modernă şi conlii:nporană,
care începe din sec. 12 şi• fine până· în; sec: 20, · lhnul 1938). în care
ne aflăm.
-.
Fundată probabil în sec. III de Diocleţian, nu.=-i exclus ca
Constantin cel Mare s'o fi întemeiat din nou, iar Justinian la
fel, năvălirile barbare făcându.=-se des în Imperiu. A fost locuită de Daci,
Bessi, Romani şi poate chiar şi de Greci şi' orientali romanizafi. Aceştia
se ocupau cu agricultura, creşterea vitelor, pescuitul, comerţul pe .Dunăre,
ca şi locuitorii din celelalte cetăfi ·din inferiorul Scifiei Mici. Ordinea şi si:
guranta pe Dunăre o asigura flota, iar la Transmarisca soldaţii din No.,,.
vae „Mililes
Novenses Transmariscae""şi cohorta a V:a din Legiu='
nea XI Claudia. (,,Legionis Undecimae Claudiae Cohorlis Quinfae
Pedafurae Superioris Transmarisca . . . ").
Transmariscanii trebue să fi fost creştinaţi până la anul 300. Fiindcă
din anul 350, toate oraşele de frunte din cele două Moesii au reşe.=
din(e episcopale, e posibil ca şi Transmarisca să fi. avut episcopia
sa chiar din sec. IV -VIL Episcopul trebue să fi fost nu numai şe:
ful episcopiei, ci şi ocrotitorul politic al oraşului. Trecutul antic al ce:
tăfii este întunecat, fiiind în calea invaziilor barbare.
In epoca medievală apare pe ruinele Transmariscei Turtucaia,
întemeiată în sec. 12 de vreun khan cuman, Tufrakan, ajutat de ele.:-

'

1) Evenimenfe isforice în jurul Turfucaei ... în Turfucaia ziar festiv ; G. PoPA:
L1ssEANu:: Cefă/i şi oraşe...

II, p. 18;
V.

p. 964.

PAUi, M1LJOUKOv,

op. cit., 67 -68 ; G. STROESCU : Pe căile sfrăb., op. cit.
CH. SEIGNOBOS. etc„ Hisfoire de la Russie, Tome IIL

2) V. STROESCU, Pe căile sirăbunilor . . . II, op. cit., p. 18.
") Teza mea de doctorat: Dobrogea de Sud Îllfre 1913-1919, care va apă.e
rea-· probabil - în cursul anului 1939.
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- 136 mente băştinaşe. De a10 ş1 der-Jumirea cumană de Tuirakan, ce-=o
păstrează până în . anul 1773, de când apare şi .denumirea QOUă de
„ Turiuc�y", care, în sfârşit, va Fămâne. Rel;ijiile călătorilor sunt rare
şi spun pufin despre T11rtucaia. Românii Turtucă�mi sunt de Jrei ca.=
Jegorii şi anume: 1. Români băştinaşi, dobrogeni; 2. Româm ve.=
ni/i din Principale Giin sec. 16, 1-7 şi ·18; S. Români provenifi prin
transhumanţă, Mocani şi Cojani, dintre cari o parfe se aşează în
Dobrogea, unde se şi însoară. Statisticile arată că Românii numeri,..
ceşte stau în rândul întâi, Turcii în rândul al II.=lea, iar Bulgarii suni
ultimii. Şcoala primară românească şi biserica veche, azi dispărută,
institufii existente sub Turci, tocmai din anul 1774, suni o dovadă
că Românii Turtucăeni nu era4 venifi de ieri de alaltăieri acolo, ci
erau băştinaşi. Referitor la trecutul medieval şi apropiai al Turtucaei,
ac�sfa face a fi citit.
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