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Este lucru cunoscut de toţi , că Dobroge a re prezintă pentru,
tară nu numai o întinde re de pământ, unde românismul a re
clădit viaţa de civilizaţie şi muncă•· pe care a mo ştenit- o de iâ
strămo şi , ctar _şi un factor· de mare importanţă în desvoltarea
viito are a Românie i, prin faptul că ea deschide calea mărilor şi
înlesneş:te în ma!� măsură comerţ,,! nostru .cu ţările apusene.
Azi , când Ro mânia s'a întregit şi când ·multiplele genuri
de între prinderi vor lua o amploare ce uşor se po ate bănul, ni
se impune a considera cu ate nţi·e şi seriosi tate problema econo
mică a Dobrogei ,
Să privim deocamdată provincia noastră ca locul de perin
dare al produstlor noastre în afară şi al obie ctelor utile , fabri
, cate aiu,re a, spre interi orul ţării .
Independenţa şi înflorirea e conomică a unui .stat de sine
stătător depinde într'o largă măsură de stăpânirea mijloacelor
âe comunicaţie. şi de · sporirea reţelei căilor de· transport. Ateste
două probleme ai.t, interes,l'.t în t oate vr,murile popoarele active
şi cu energii e fe.ctiv înţelese. Găsim în tre cu.tuf ţărilor din occi
dent sforţări' continue şi rivalităţi pentru stăpânirea căilor de
apă: Pe drumul oce anelor. s'. au descoperit pământuri nouă eu
bogăţii nebăiiuite; s'au cunoscut mai de aproape po poarele ră
spân�hte pe · glob şi, c;!acă la ridica'fea omenirii a c.ontribuit
foarte mult spiritul inventiv al omului, nu e mai puţin adevăvat
, că Grogresul societăţilor ·a fost înlesnit înti'o măsură foarte ma:re
"·
prin circ-ulaţia şi 111 goţul,'pe, mări ş.i ,ocean�...
Şi Ia străbunii no ştri găsim •lupte - susţinute .pentru <!. ne
păstra lega tura cu largul mării. Ştefan c,el Mam poar.tă ră.,s,hoaie
pentru stăpânirea Chilieţ şi a Cetăţii Albe ; Mircea cel Bătrân
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JlH.ne stăpânire pe malul drept al Dunării şi alipeşte la ţară
pimântul Dobi:ogei: voevodul şi-a întins domnia spre ţărmu
rile mării.
ln definitiv, lucrul este bine cunoscut şi trecutul ne arată
cu prisosinţă, că o ţară lipsită de drumul apelor, reprezintă un
stat încătuşat, împiedicat în desvoltarea spre care-1 împinge
munca şi bogăţia solului, fără a mai socoti starea iignitoare, 'în ,
care e silit să se resemneze, de tributar al ţărilor stăpâne pe
ţărmuri, fiind nevoit a pierde . câştiguri
însemnate la tranzitul
·
'
mărfurilor.
Chestiunile acestea au fost înţelese de toate guvernele
ţării, şi România n'a pregetat să întreprindă lucrări pentru mă
rirea porturilor şi sporirea reţelei de căi ferate. Cu ·privire la
Dobrogea, s'a sigilat prin podul de peste Dunăre legătura eco
nomică a ţării cu portul Constanţa, s'a construit la mare în
câteva decenii şi cu mare-sârguinţă un port IT!Odern, s'au înălţat
silozuri, docuri, magazii, s'au ridicat diguri, s'au con_soHdat
maluri; iar calea ferată s'a întins până în port, care a luat un
avânt imbucurător, mai ales prin, traficul de cereale şi petrol.
.Ne interesa pe acele vremuri să ne liberăm de t_utela au
stro-germană şi, dacă degajarea n'a fost deplină, am simţit
totuşi o uşurare binefăcătoare. Pentru viitor nu mai avem a ne
teme de presiunile puterilor centrale. România întregită este
astăzi deţinătoarea unui pământ bogat, şi dacă munca noastră
va· fi organizată şi pusă pe calea întreprinderilor comerciale,
vom ajunge a trata de la egal 14 egal cu toate popoarele.
Ceea ce s'a îndeplinit în trecut, cu lucrări de artă ingine
rească, e foarte frumos. lnsă aceste lucrări utile, care au costat
atâta muncă şi sacrificii, nu sunt de loc suficiente pentru ce
rinţete viitorului. S'au cheltuit pentru construcţia portului Con
stanţa 70 milioane lei în timp de 20 ani. ln această sumă intră
cheltuelile făcute pentru tot ce se vede azi în port: silozuri,
cheiuri, diguri, magazii, uzine, ateliere, gara maritimă etc., pre
cum şi despăgubirile antreprizei Hallier. Dacă repartizăm suma
· globală la 20 exerciţii, revenim la o cheltuială de 3¼ milioane
lei anual. Se observă lesne· cât de .neînsemnată era chelttiîafa
faţă de mărimea lucrărilor. Şi prin acest port de mare se făcea
un trafic anual de 12.000.000 tone. ln viitorul cel mai apropiat,
quantumul bogăţiilor naţionale fiind cu mult mărit ,faţă de ce
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.eţa., în . trecut, exportul �i im orţul pr_ocju�elor va merge P!81'f
sânct .; la nevoile, care pâQă acu erau restrânse la veolîiul
regal, _vin să �!\ _adaoge ş1 cele din tinuţur_ile româneşti alipite.
N etăg�d tiit că , portul Constanţa, aşa cum se găseşte azi,
nu va putea saţisface cu ·înlesnire şi repeziciune traficul de
mărfuri din viitor, care ·va atinge ·cifra de 80-100 milioane tone
anual. Aceasta cu atât mai mult, cu câţ ţara noast1ă nu poate
.avea de c'ât un singur port convenabil ·1a mare, un singur punct
prin care. s� poată s_tabili un contact ne_întrerupt, iarna ca şi
vara, cu ··ţările Mediteranei şi cu cele din apus. De aci necesi�
ţatţa ·unor lucrări nouă pentru �ărirea capacităţii portului
co'nstanţa.
O scurtă privire pe noua hartă a Europei, cu grupări de
popoare întregite pe naţiotialităţi, ne pune în măsură să între
vedem o nouă. orientare a politicei noastre econ'omice. Pe vii
tor legături politice din interes calculat şi chibzuit vor lua locul
celor făcute stib teroare, sau născute din sentimentalism bolnă
vicios. Dintre statele nou-create, două ne atrag atenţia în deo
sebi : Polonia şi Ceho-Slovacia. Cu aceste ţări vom avea legă
turi strânse de comerţ: cerealele, petrolul, fructele de la noi,
vor găsi pieţe de desfacere în nord, iar în schimb vom primi
-de la aceste popoare produsele lor fabricate.
Vecine cu Polonia şi Ceho-Slovacia sunt ţările Balticei :
Danemarca,· Peninsula Scandinavică şi Finlanda. Acolo, 'în nor
-du! Europei, de asemenea configuraţia geografică a ţărilor s'a
·schim!_)at. Dardanelele nu mai sunt piedici; libera circulaţie ne
este şi nouă asig·urată ca şi celorlalte popoare. Ţările Levan
tului, pe lângă care vom adăuga şi Egiptul, ne-au fost îq tot
deauna şi vor continua să ne fie şi în viitor buni aliaţi, plat
nici şi amatori nevoiaşi ai produselor noastre agricole. Cerea
lele, petrolul, sarea, lemnăria, ca să nu vorbim de cât de aceste
patru mari categorii de mărfuri, au găsit totdeauna în răsăritul
Mediteranei p_ieţele deschise.
La rândul ,10stru şi noi avem nevoie de produsele acelor
ţări calde; dar o şi mai mare nevoie --de asemenea produse o
simt Polonia, Ceho-Slovacia şi Ţările Balticei. Şi atunci vedem
cum portul Constanţa şi Dobrogea se ridică spre a-şi căpăta
locul meritat şi impus de cerinţele ce sunt pe cale de a venl,
Constanţa, legată prin căi ferate şi prin canale cu Ceho-Slovacia şi
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™lonia până la Danzig:, ·va forma puntea de trecere între· ori
entul Mediteranean şi nordul Europei. Port� nostru va deveni
clepozitarul p1;1ternic al stocurilor de mărfuri pentru tranzit; va
contine în· docuri, �agazii şi rezervoare, produsele ţării pentru
export şi, în fata atâtor bogăfii, care se vor perinda neîncetat,
'Vor î�flor� întreprinderi cu capitaluri mari, va ieşi la iveală
mulţimea dorito_are de muncă şi afaceri, iar oraşul va păşi cu
necesitate pe calea industriei.
Noi ne-am mărit totalul producţiunii şi avem să intensi
ficăm munca agricolă de o parte, iar de alta vom valorifica
produsele prime prin industrialiLarea lor. Ne vom prezintă cum 
părătorilor ca maeştri desăvârşiţi1 oferindu-le produsele· noastre
util-transformate aşa fel,· încât negustorul să le întrebuinţeze di
rect pe loc. Noi ne-am mărit capacitatea producţiunii; în schimb.
ţările din .apus nu ,şi-au micşorat întru nimic nevoile de produse
agricole, petrolifere şi de lemnărie. Vom avea a face faţă la mi
lioane de· chint<!.le anual, şi cum cunoscut este că transportul pe
tale maritimă este cel_mai lesnicios, cel mm ieftin ca tonaj şi preţ
pe tonă, şi că noi nu avem pentru export de cât mai ales materii
brute, deci grele, se vede clar că exportul nodru este îndrumat
către porturile Dunărene, Oalaţii şi Brăila, dar mai ales către
portul maritim Constanţa. Ori cât · de necesare ş_i utile ne
apar legăturile de căi ferate cu ţările din apus până la Atl�n
tic, rămânem totuşi cu ochii aţintiţi asupra unicului nostru port
la mare, <,1supra Constanţei. Odată ieşiţi în largul mării, tran
sportăm şi aducem mărfuri sub protecţia pavilionului românesc;
suntem liberaţi de greutăţile şi încetineala la care sunt supuse
transporturile la mari distanţe prin vagoanele de mărfuri ; înlă
turăm cu desăvârşire plata tranZitului
prin ţările vecine; acostam
°
după plecarea din Constanţa, dired porturile ţărilor cumpără
toare; recăpătăm uşurinţa în mişcări; ne mărim numărul clien
ţilor; căpătăm avantajul sporirii ofertanţilor: în ae initiv sun
tem liberi-stă�ători şi stăpâni pe munca şi avutul,nostru.
Ca să se prescţ1imbe' în bine· stări de lucruri care au trăit.
destul�- pentru a se înfăptui Q nouă viaţă de muncă productivă i
pentru a se deschide lumii de afaceri şi industrii un or,zont
larg; pentru a ,ne căpăta locul de frunte printre alte popoare,
aşa cum ne di�_tează bogăţiile solului, - ne trebuie realizarea
unor lucrări tehnice nouă, ne trebuie _apoi alcătuirea de capi1
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taluri mari, sere a duce la hun sfârş}t o oţeră de interes
naţional.
Dobrogea nu poate rămânea -după cum am· m�i spus--:-
un simplu pământ românesc, locuit de Români, c;:ari să-şi .. ducă
în tihnă p�triarhală traiul pe aceste locuri. Dobrogea trebuie să
jntervie azi ca un factor potenţial de energie şi vitalitate --în
economia ţării. Lucrări, pe care timpul nu le păsueşte,_ pe care
avuţiile ţării le cere im�erios, reclamă /l fi executate. In primul
rând portul va trebui neapărat mărit. Ceea ce era încăpător
acum câţi-va ani, astăzi" este neîndestulător. Vapoare de ori. ce
tonaj trebuie să-şi aibă un loc de acostare în port şi, cum
1
companfile maritime se î�trec în ridicarea tonajului la unităţi,
n'ar fi nemerit să ne lăsăm ocoliţi de navlu acum, când lupta
modernă se desfăşoară în jurul problemelor economice. Apoi
gara maritimă şi cea de persoane trebuesc întocmite astfel, în
<:ât să poată primi şi satisface cu uşurinţă toată activitatea unui
port mare al u-nei naţiuni mari. Cheiuri, linii de garaj, magazii,
depozite, au nevoie de a fi completate şi mărite.
Podul de peste Dunăre nu va întârzia - o crede o ţară
întreagă - s8 fie reparat, mărit şi pus în legătură cu Ardealul
şi Ba_natul, întinzând .mâna mai departe căilor ferate din apus.
Un nou pod trebueste
' aruncat peste Dunăre la Hârsova, căci
singur podul de la Cernavoda nu va fi în măsură să satisfacă
afluenţa traficului. Acest pod de la Hârsova va fi legat prin căi
ferate deoparte cu Constanţa, . iar de alta cu liniile din Ardeal
şj în special cu cele din Moldova şi Bucovina, pentru a face ...
joncţiunea cu liniile ce duc spre panzig. Un al treilea pod peste
fluviu, la Tulcea-Ismail, va scurge grâriele Basarabiei spre
Constanţa în timpul iernii.
După înfăptuirea acestor lucrări, portul nostru maritim va
răsărl ca un luceafăr al renaşterii noastre economice şi ajutaţi
de asemenea lucrilri, vom putea reda ţării acea viaţă activă şi
acea· muncă răsplătită, pe care o înţeleg cu atâta m�es_trie po
poarele occidentului.
In afară de toate cele spuse până aci .şi din, care se vede ce
rol sunt destinate să joace în vii'tor Dobrogea şi Constanţa, - ,
provincia noastră transdunăreană ne mai oferă perspective de pro
g'res economic şi prin bogăţiile solului şi subsolului ei. Să nu mai
vorbim de· agricultură, pentru care_timp de 40 ani s'a lucrat cu.
,.
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atMil sărguinţă. Ardelenii şi Cojenii au transformat aceste ţinu
tu�i. în a�arenţă sterile, dar de fapt_ părăsite •în mâna unor
răŞ.leţi tătari fără aptitudini agricole, în grădini frumoase, pline de
' rod. S'au· ric;licat sate cu construcţiuni solide, cu biserici şi şcoli.
Soc:etăţi de oameni civilizatori au redat acestor ţini1turi aeru[
de veselie şi înviorare, care caracterizează spiritul vivifiant al
'n'e_amului românesc. Să reamintim apoi că la cele 6 milioane kgr.
de lână produsă anual de întreg regatul înainte de război, Do
b,rogea singură venia cu un aport de 2¼ milioane în fiecare ai::i.
Dar, în afară de bogăţia agricolă şi animală, Dobrogea con
ţine în subsolul ei zăcăminte de minereuri, cariere de piatră de
construcţie; cariere pentru var şi ciment, filoane de pirite, etc.,
care toate aştec1ptă liniştite mâna omului pentru a Ie ridica, a
le valorifica prin industrie şi a face din ele mijloace pentru pro
gresul economic şi cultural. Un început de exploatare ce s'a în
treprins la carierele de piatră şf var dela CE1nara, la fabrica de
ciment din Cernavoda, la mina de aramă dela Altân-Tepe şi la
numeroase alte întreprinderi mai mici, a dovedit în mod pal
pabil că minele Dobrogei sunt pe deoparte bog�te în zăcăminte,
iar de alta că .exploatarea lor este o afacere rentabilă.
Tot în Dobrogea se găsesc şi lacuri mari şi delta. In sânut
acestor imense rezervoare de apă se găsesc peşti care ar putea
îndestula nevoile ţării întregi şi dacă industrializarea peştelui n',u
întârzia, lacurile şi delta ar deveni mine de bogăţii nesfârşite.
Pământul acestei provincii nu elimitat la o singur� specie
de produse. Ele se înmulţesc pe măsură ce şi cerc�tările îşi fac
drum. Faima băilor de nămol dela Techirghiol s'a lăţit în toată
ţara şi nu sunt puţini la număr medicii 'cari au ajuns la convin
gere<}, bazată pe studii exprimentate; că aceste păi sunt mai
bogate în agenţi chimici şi mai eficace pentru reîntremarea or
ganismului omenesc, decât cir fi "băile similare \din.._· streinătate.
c_ărora posesorii lor nu contenesc a le face reclamă zgomotoasă.
ş( în afară de Techirghiol, mai , sunt şi alte lacuri sărate, cu
nămol, înşira.te dealungul mării; iar aceste bogăţii ca şi multe
altele, dorm încă liniştite, multe încă neutiliza fe şi · aşteptând
priceperea şi energia acelora care le-ar putea pune în valoare
şi c·ărora le-ar răsplăti munca cu prisosinţă. Nu ni s'ar îngădut
să trecem cu vederea admirabila plajă cu băile de mar·e dela
Mamaia.. _Aci întâlnim mâra de maestru a divinel naturi creatoare.
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Plaja este una din cele mai mari de pe continentul nostru : se
întinde pe o lungime, în formă de arc, de mai bine . de 6 km;
ea este formată din cel mai fin şi curat nisip ; are un o"rizont
de o lungime care te încântă şi-ţf 1:evarsă pacea în suflet ; iar
coloritul Mării Negre armoniz�ază plăcut cu albastrul ce1 ului.
Ce admirabil colţ de natură, care-ţi întinereşte şi corpul şi su
fletul doritor de repaos !
Când pământul acestei provincii ne cheamă la toate răs
pântiile şi ne oferă surâzând bogăţiile sale, suntem datori a nu
îngădui apatici să depăşească imboldul raţiunii. Dobrogea are
nevoe în interiorul ei de lucrări 'ce trebue să se înfăptuiască
ca pretutindeni în ţară. Printre aceste lucrări socot că prioritatea
revine căilor de comunicaţie, de a căror lipsă ne-am resimţit du
dureros -în ultimele timpuri. Ar fi un rezultat al nepăsării şi ne
întelegerii problemelor moderne, ca Dobrogea să nu-şi aibă pe
solul ei şi _reţele de _căi ferate, care să lege nordul cu sudul
provinciei.
Pe lângă linia ferată Megidia-Tulcea - care e pe cale a
se complecta - şi Megidia-Baza1 gic, nevoile locale reclamă şi
alte linii ca_re să se concentreze la Constanţa, una, plecând din
acest oraş, ar trece prin Megidia şi ar' face joncţiune cu liniile
ferate din sud; iar o adoua, plecând tot din Constanta, s 'ar
îndrepta spre Babadag-Tulcea. Nu mai vorbim de calea ferată
Hârşova-Constanţa, care se impune ca şi podul de peste Dunăre
din acest punct, scurtând prin aceasta drumul spre mare al
produselor ce ar veni din nordul ţării.
Chestiunile economice ale Dobrogei sunt menite a interesfi
nu numai pe cei dela faţa locului, ci şi întreaga ţară, de oarece_
aceasta provincie reprezintă locul de scurgere al produselor'
noastre în' alte ţări şi a mărfurilor din afară, necesare pentnr
consumul intern ; de asemenea ea va fi şi rezervoriul de bogăţii
pentru tranzit între răsăritul Mediteranei şi ţările Baltice.
Când faptele ne vorbesc real şi concret, nu ne rămâne ·ae-·
cât să răspundem grabnic şi cu pricepei:e la chemările viitorului.

i

Sto�nescu-Dunăre
Inginer, Constanţa
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DOBROGEA LA 1444
- Lupta dela Vama -

Intre măreaţa figură, istorică a lui Mircea cel Mare, care
la titlurile sale adăugă şi . pe acela de «Despot al pământuriloit
1ui Dobrotici şi Domn al Silistrei>>
şi figura. şi mai luminoasă a
°
lui Şte.fan cel Mare, «atletul lui Hristos» împotriva păgânătăţii,
se ridică Ion:corvin de Huniade, Român transilvănean de neam,
. a cărui amintire dăinueşte până astăzi nu numai în baladele
populare româneşti, dar şi în cele străine. In cfintecele sârbeşti
el se numeşte «Sibinjanen Ianko», iar în vechile scrieri polone,
boeme şi sârbeşti, el e numit mai adesea sub forma românească
«Iancu!». Chiar Bizantinii îl scriu uneori «lancos», 'Ia:no; 1). In
baladele djn Do,brogea se cântă un <<Iancu Vodă» i. sau «Iencea
Sibiencea» 2).
Pe atunci stăpânia la Turci sultanul Murad II (1421-1451).
La 1422 el asediază Constantinopofea, iar Bizantinii, ajunşi la
capătul decadenţei lor, sunt siliţi a-i plăti tribut. Imp.eriul lor
nu mai păstra de cât capitala, Peloponezul şi oraşele Mesem
bria şi Anchialos de 13. M. Neagră. La 1430 Turcii cuceresc Sa
Ionicul, pe care-l ocupaseră cu puţin mai înainte Veneţienii.
Sârbii, peste cari domnia George Brancovici, un bătrân viteaz,
pierduseră Belgradul şi trăiau vremuri triste. Bulgaria se cufun
dase adânc în somnul robiei.
Privirile creştinilor din Balcani erau acum îndreptate spre
1) Vezi şi C Jirecek : Geschichte der BuJgaren. Praga 1876 p. ·
363-364„ Originea românească a lui Ion Corvin a fost limpezită definitiv
de W: Schmidt în nDie" Stammburg der Hunyade in Siebenbiirgen" Sibiu
1865 pag. 78 şi următ.
2) Balada nlancu Vodă" s'a publicat în Arhiva Dobrogei.an. l No.. 1;
i,ar balada nEnciu Sibienciu" în colecţia d-lui T. Burada „O călătorie 111
Dobrogea", Iaşi 188J, pag. 174,
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Carpaţi, unde Ion. Corvin de Huniade se ridica cu planuri mari
îl\ contra Semilunei. La 1442 el sfărâmă armatele turs:eşti care
pătrunsese până în Transilvania; · în anul următor, conducând
oştile lui Vladislav, tânărul rege al Poloniei şi Ungariei, 'el înain. tează victorios până dincolo de Sofia, la trei zile de, marş de
părtare de Filipopole. La întoarcere, nu departe de Niş, sfărâmă
o altă armat� turcească şi în I unie 1444 se închee pacea.
O pace efemeră; căci qupă cererea legatului papal, cardi
nalul Iulian, regele Vladislav' şi comandantul oştilor, Ion Corvin,
porniră din nou în contra Turcilor. Cu toate îndemnurile de renm,ţare la expediţie ale lui O. Brancovici şi mai apoi ale lui
Vlad' Dracul, regele Vladisla,v şi mai ales Ion Corvin, căruia i
se promjsese Bulgaria, persistară în hotărârea lor. Planul era
să înainteze de-acurmezişul Peninsulei Balcanice până la Dar
danele, unde aştepta flota aliată a Italienilor şi să alunge defi
nitiv pe Turci ,din Europa. Mudci n era ocupat în acest timp
cu răsboiul· în Asia Mică.
,,
Trecură aşa dar Dunăre·a pe la Orşova şi înaintară pe
ţărmul fluviului la vale. Trecură prin satul românesc� Florentin,
apoi prin Vidin, pe care-l arseră, şi ajunseră la Nicopole "me
tropola Bulgariei». Aci armata, după ce pustii oraşul până Ja·
zidurile cetăţii, fădt un popas 1).
1)' Amăn1.1ntele acestei expediţii se gâsesc în următorii cronicari şi
scriitori:
_
a) Ioannis Dlugossi Historiae Polonicae, Frankfurt 1711. Cartea
XII col. 799 şi următ.
b) P/zilippi Callimac/zi,. De rebus a Vladislas · Polonorum atque
Hungarorum rege gestis. Ed. Schwandtner 1746; Tom. I, p. 509 şi urm.
c) Antonit Bon/inii, Rerum hungaricarum decades 1568. Liber VI,
pag. 326-328.
d) lAar!i:zi Cronzeri: De origine et rebus gestis Polono rum libri
XXX. 1568, c;:artea XXI, pag.' 326-328.
e) Laonici Chalcocondylae Atheniensis Historiarum de origine ac
rebus gestis Turcorum. Ed. Migne 1866, col 323-335.
f) Petri de Reva De Monarchia et S. corona Regni Hung. Centuria
V pag. 664-666. In voi li din Script. r'er. hung.
g) Spondonus ad. ann. 1444; Joannes ·Pallatius în Aquila austriaca,
liber 42 cap. 2; /oachimus Cureus în Annales Silesiae ed. Wittenberg, p.
140; Foresti tom 6 în Mappamondo istorico, Iib. 2 cap. 2; Haner: Reg.
Hung. Period. 14, § 314; Petrus Albinus în Commentatiuncula de Vala
c.hia p. 163; B. Vapovius; P. Jovius; Andreas Palagio, un contemporan.
al luptei de la Varna etc.
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. In acest timp soseşte de peste Dunăre în întâmpinare�
regelui şi Vlad Dracul, Domnul Ţării Româneşti. Când văzu
mica armată a lui Vladislav, începu să se îndoiască de rezul
tatul fericit al expediţ'iei şi sfătui pe rege să facă întoarsă calea,
de oare ce sultanul, zicea el, când merge la v�nătoare şi tot
are mai mulţi oameni cu dânsul •). Neputându-l convinge, mai
ales în urma opunerii lui Ion Corvin, care aveă. anumite planuri
cu privire la Bulgaria şi cu care intră în conflict, fiinlli învinuit
c.hiar de înţelegere cu Turcii, - Vlad ·oracul îi dete în ajutor
un corp de 4000 de călăreţi sub conducerea fiului său - pro, babil Vlad Ţepeş - căruia avu grija să-i dea înainte de ple
care părintescul ·sfat ca, în cazul unei 'nenorociri, să nu se mă
soare cu adversitatea soartei, ci să se păstreze pentru vremuri
mai bune. 2) Mai multă armată· nu puh'.1 da· regelui de oare ce,
motiva Vlad Dracul, din cauza ,multor răsboaie pe care le p1,1r. tase ţara, «abia mai rămăseseră oamenii necesari pentru culti
varea ogoarelor. » 3) li mai dete doi cai foarte· iuţi cari să-l
I) Din Dlugosz, col. 800 : Lustrato autem exercitu Regis et eius
paucitate perspecta, fertur Regem multis precibus, consiliis et persu-'
asi onibus ut in Ungariam, amino coepto, itinere rediret, rogasse, debilem
et minis par\fllm numero regium exercitam afferens, ne'que in belii ad
ducendum periculum et discrimen: cum Caesar ,Turcorum et tantarum
copiarum paucitate nullatenus vinci posset, qui cum maioribus potentiis
venationes ferarum exercere consuevit". Idem în Callimach, Bonfinius etc.
2) Bonfinius,\,Hic (Vlad Dracul) filium antequam dimitteret, stu·
diosissime monuit ut, si parum prospere pugnaretur, ne cum fortunae
iniquita.te colluctaretur, sed ad meliora se tempera reservaret." In satul
.»Sullon" o vrăjitoare ,lJulgărească îi prezise că regele va pierde lupta de
Ia Varna, dar că rămăşiţele armatei vor învinge mat· târziu pe Turci :
,,adauxerant Draculae metum Bulgarae cuiusdam anniculae magae re
sponsa, qtiae ad Sullonum vicum belii exitum ab eo rogata� respondit:
Vladislaum regem malis ad Varna auspiciis pue:naturuin et profligati
.exercitus reliquias adversus Turcarum deinde felicius pugnaturos."
3) Bonfinius, pag. 485: modicis copiis magnitudine animi et sapi
cntia, nec ·non excellenti suorum militum vi'rtute, Turcarum bellum vix
Christianis omnibus tolerabile, P.raeter omnium opinionem, sine allis ex
terna-e gentis auxiliis diu toletavit, tantamque assiduo bello provincia
!ium iacturam fecit, ut vix superess·ent qui agros colerent." Aceeaşi
admiraţie şi apreciere, la Gallimachus pag. 509; Vlad Dracul „haud nu.
merosissimae gentis Princeps, nullaque externa ope adjutus, bellum,
Christianis simul omnibus intolerab.ile, sustinuisset magnitudine animi et
virtute suorum diutius quam sperari de tam_ imparibus viribus posset,
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aj�te la fugă în cazul. unui dezastru, precum şi «doi Români
foarte crediQ.cioşi şi cunoscători ai tuturor drumurilor şi locu·
rilor", sfătuindu-l să nu-i depărteze nici un 111oment de lângă
dânsul.')
ln fine oştile porniră la drum, «pe3te câmpii întinse şi
goale, având spre dreapta către. miază zi munţii ce despart Ro
mânia de Bulgaria_ şi cari se întind de la Vidin şi .chiar de la
Nicopole până la Marea Neagră lângă. Galatha, pe unde -mergi
la Mesembria şi Constantinopole, tot pe lângă ţărmul mării>>.')
In drumul lor răsboinicii văzură în toată Bulgaria nordică
' «foarte multe clădiri măreţe de-ale vechilor împăraţi şi generali
romani precum şi monumente de marmură scrise cu inscripţii'
grece şi latine, cu arcuri şi coloane care în cea mai mare parte
fuseseră ruinate de răutatea Turcilor». 3)
Armata se arătă în drumul ei fără nici o consideraţie nu·
numai faţă de Turci şi geamiile lor, dar şi faţă de Bulgari şi
Greci, mai ales în părţile din spre mare, «distrugând bisericile ca
şi locuinţele cu mâna, cu fierul, cu focul şi cu toate instrumen
tele tuturor critnelor-. 4) Ea dete foc şi multor sate, până ce
regele interveni şi opri sacrilegiul. Ajunseră 111 urmă la râul
Pamissus [=Camcic], care,· isvorând din munţii Haemus {=B�l,
cani], se varsă în Marea Neagră între Mesembria şi Odessus
plusque ab se interim hominum amissum, quam agris suis Jrequenta11dis colendisque superessent, quum eventus quotidie admoneret; contra
hostium multitudlnem, p:rncorum suorum virtutem magis admiratrdum
esse, quam efficacem. u
1) Dlugoşz, col 800: adonavit illi duos equos velocissimos et duos
Valachos fidissimos, omnium itinerum et locorum pe ritos, monens �egem
ut illos ·a latere suo numquam discedere poteretur, futurum enim si quod
sÎbi accidisset discrimen, equorum velocitate et hominum illorum peritia
facile evitare posse," Idem la Calli0ach pag. 510; Cromer pag. 326;
Bonfinius.
2) Dlugosz, col. 803.
3) Dlugosz (col. 800): "Dimisso igitur ·a sinistris amne Danubio
per fertilem Thraciae provinciam exinde iter assumtum est, ubi plurima
priscorum Imperatorum ac .Ducum Romanorum sumtuosa insigniaque
aedificia ac marmorea monumenta Oraecis et Latinis litteris scripta.
comperta sunt, arcus insu·per et excelsas columnas, quae pro maiori parte
tnm Teucrorum malignitate corruerunt." Idem în Cromer pag. 326.
4) Callimach pag. 511 ; Bonfinius pag. 485 şi următ.; Cromer pag:· '
326; Dlugosz col. 801.
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l=Varna]. Aci descoperiră «o mate mulţime de vase plutitoare
<le râu», cărora le deteră foc, cre'.!ânq că erau pregătite de
Tu:-ci în vederea unei expeditii pe Dunăre. Ele adecă trebuiau
:să fie scoase în mare pe timp . liniştit 'şi duse la gura cea ·mai
,meridională a Dunării, pentru ca' apoi să fie transportate pe fluviu
în sus până în Panonia 1). Unul' după altul căzură apoi oraşele
-şi cetăţile Varna, Şumla, Petreţ sau Pezechium [=Prbvadia ?], Ca
varna, Caliacra, şi alte localit�ţi aşezate de-alungul ţărmului
mării. Unele fură cucerite prin asalt, iar Turcii din ele fură
.aruncaţi pe râpe; altele, precum Cavama, din care garnizoanele
·turceşti fugiseră pe mare, s'au predat înainte de sosirea cuce
,ritorilor şi au căpătat străji creştine. 2)
In acest timp Murad II avea războiu în Caramania. Vestit
-de <<ducele Tribalilor» (Sârbilor) că Panonii au trecut Dunărea,
Murad II închee pace în Asia şi porneşte spre Europa. Helles
,pontul însă era o.cupat şi păz-it de corăbiile Italienilor şi celor
lalţi occidentali, cari aveau însărcinarea să împiedice trecerea
Turcilor. După Chalcocondylas, Sultanul profită de un vânt fa
vorabil care împiedică timp de mai multe zile flota inamică dP.
.a naviga în Hellespont. După Cromer însă, Veneţienii şi Geno
vezii, corupţi cu bani, trădară cauza creştină şi se uniră cu
Turcii. 3) Astfel Murad II trecu oştile peste Dardanele în Eu
ropa, anunţă din drum pe împăratul din _Bizanţ de expediţia sa
în contra lui Vladislav, cerându-i să i se alăture cu trupe, şi
.foă drumul Balcanilor spre miază-noapte.
locul luptei. La apropierea Turcilor, Vladislav şi Ion Cor
vin făcură greşeala de a păr,ăsi locurile tari din munţii Balcani
spre a. se coborî în câmpia din apropierea Varnei. Descrierea
1

1) Callimac!z pag. 511; Bonfini�s etc.; vasele sunt numite nscophae
iluviales «, sau ncymbae fluviales".
· 2) D(ugosz col, 803; Callimach pag. 512; Cromer pag. 326; După
L. Chalcocondylas. col. 323, Varna s'a predat, iar cetatea de la Cai
_fiacra fu luată cu forţa, Panon,ii urcându-se pe ziduri şi năvălind ln
cetate şi apoi distrugând-o. Din acest an, 1444, pri'h urmare datează
.ruinele din peninsula Calliacra. Dintr'un isvor diplomatic (Ljubici, IV,
p. 398-400) se vede că în anul 1396 Caliiacra, fosta capitală a lui Ivanco,
fiul lui Dobrotici, era încă în mânile creştinilor „cari anume, nu putem
afirmr, scrie d-l Iorga în «Studii istorice asupra Chiliei ş·i Cetăţii
Albe, pag. 57.
3) C!zalcocondylas col. 323; Cromer pag. 326.
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teatrului de războiu este redată de cronicari cu multă precis!uneşi claritate, ca şi când ar fi fost martod oculari. Aşa Callim4-

chus, care moare la vre-o doi ani după lupta de la Varna, scrie:
«Muntele Haemus (Balcanii) îşi ia începutul cam de pe la
Mesembria şi, înşirându-şi creştetele spre Macedonia şi Moesia
Superioară, trimite de ambele părţi ramificaţii ca nişte umeri.
Şi mai întâi, nu departe de începutul său, încovoindu-se spre
dreapta, şi lăsându,-se spre M. Neagră. destreşte pe încetu_! în
cuimi _mai mici, până ce, prefăcându-se în colnic, se pierde în
câmpie. In aceste-locuri sunt foarte multe văi, parte sălbatece
şi sterpe, dar parte fertile şi din· n atură şi prin sârguinţa locui10rilor ,· oferind hrană şi turmelor şi oamenilor. Varnd însăşi se .
află aşezată la m alul mării, între couă pr.9montorii, lângă un
,
golf îngust şi nu a �a de adânc în cât să poată pluti pe el co
răbiile cele grele. Pe unul dintre promontorii se află Galata„
iar pe celălalt Macropolis. Coastele, dinprejurul oraşului sunt
acoperite de vii şi de livezi de pomi roditori. Valea, având pe
dreapta cătune mici şi rare, e cultivată de, ţărani. Pe stânga,
unde se ridică Galata, la poalele colinelor se afli o baltă ce-
se întinde cu a pele
ei stătătoare spre apus c::i într'o a doua
·
1
vale." ')
ln aceste locuri se aşeză armata lui Vladislav, având la
îndămână apă, lemne şi celelalte necesare pentru trai.
«Pe partea stângă însă, către notd, se- află alţi munţi din

colo de care este şi un pustiu, întinzându-se spre miază-noapte
până la Dunărea din spre Moldova şi Valahia, pe o distanţă.

de cel puţin opt zile, căci în a cele părţi nici obiceiu· nu este
a se măsura depărtările în mile şi nici nu s'a _făcut vre-o mă
surătoare. Iară spre miazăzi numitul pustiu se întind€ până la
M. Neagră; însă munţii de care am vorbit, se termină chiar la
malul mării, aproape de Varna, în spre partea Galatei, care
stă la aproape 500/paşi departe cle Varna. Şi acestea toate voim
sâ fie notate, µentru ca cititorii să cunoască mai bine locul
luptei şi al fugi.i.» ')
Este evident că munţii, de care vorbcste
' aci cronicarut
Dlugosz, nu sunt de' cât culmile înalte
şi
cu
pante repezi ale.
'

-

1) Callimac/zus pag. 512-513. Vezi şi Bonfinius 1. c.
2) Dlugosz, col 8:J2-803.
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�ealurilor p�d_uroise ce se întind de la Dunăre până la Ma
rea Neagră, paralel cu linia ferată Rusciuc-Varna', pe partea de
-Nord-Est a ei; far pustiul� ,,desertum", de dincolo de iceşti
munţi, către m_ iază-noapte, este· stepa lipsită de ape a·• Dobro
gei, ·care se întinde de la o linie·. Silistra-Balcic, până -pe _la
graniţ� de. rţord a' judeţului Constanţa. Dacă cronicarul dă în
tinderea stepei până la . Dunărea' Moldovei, această greşeală
.�vine de acolo că armatele crestine, după dezastrul de la Vama,
retrăgându-se spre· nord,·· au trecut Dunărea pe la Hârşova
Piua-Petrii_ şi prin urmare necunoscând regiunea cu dealuri şi
·păduri a jud. Tulcea, şi-au închipuit că stepa se prelungeşte
până la Dunărea Moldovei.
·
Dezastrul.· ln sfârşi. M urad II cu oştile' sale 'şi cu şiruri
"·întregi de ca.mile, de a căror înfăţişare şi miros se cam speri.
ară caii creştinilo'r, sosi şi el· la Varna. In tabăra creştină se
ţinu un consiliu de răzooiu, dacă n'at fi mai bine să se retragă
1
· în locuri mai tari; însă birui părerea lui Ion Corvin de Huniade
de a da războiu vitejeşte în câmp şi se începu orânduirea oş
tilor. Focurile din tabăra Turcilor înroşiau cerul nopţii. Sulta
nul trimite câte-va niii de călăreţi să cerc'ete'ze văile, dealurile
şi stepa de la miază-noapte, spre a se don vinge de puterea
.armată a adversarilor. Cronicarii pomenes.c şi de oare care pre. vestiri rele, care au precedat lupta. Astfel se spune că de şi
cerul er'a senin şi marea lini,ştită, totuşi SE:_ stârni din spre apus
. o· aşa vijelie grozavă, _în cât smulse şi steagurile din locurile
1
pânza. Insuşi steagul Sf.
. lor, le rupse prpjinile' şi le sfâşie
Gheorghe, care se afla în g•rija· regelui,' avu aceeaşi soartă «în ·
. cât nu numai zeii - scrie Dlugosz .-, dar şi' elementele naturii
. sprijiniau biruinţa păgânilor». (col. 804).
In tabăra lui Vladislav, Ion Corvin, care conducea cu
măesţrie lupta, aşeză pe Panoni [= Unguri] la dreapta, iar pe .
Daci [= Români] la stânga 1). El însuşi cu călărimea sprintenă a
Românilor nu-şi fixă nici un loc, ci sta gata să sară în ajutor
.acolo unde i s·ar păre1 că armatele creştine şovăesc '). In fine,
-după alte multe dispoziţiuni, atacul începu.

0

1) Cholcocondylas, coL 327.
2) Bonfinius: .Corvinus denique cum expeditissimo Vatachorum
equitatu nullum sibi Io cum definit. .. etc.".,
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-Lupta dură pana spre seară, însă biruinţa întârzia să se
hotărască într'o parte şi ambii' adversari, creştinii şi Turcii, acum
înaintau victorioşi, �'cum se retrăgeau înfrânţi, căutând să se
refacă. In tumultul şi învăl,măşala aceea, într'un moment dat Dacii
- scrie Chalcocondylas 1) - văzând că Turcii sunt risipiţi ş1_ iau
fuga, nu .se mai stăpâniră, ci năvăliră spre comorile sultanufoi,
care se aflau încărcate pe cămile; uciseră dobitoacele şi_ încărcaţi
ele prăzi se întorceau în tabăra lor, înce'tând de a mai participa
la· luptă. Se vede că aceasta a contribuit în bună măsură la în:..
frângerea creştinilor, de Oiirece Dlugosz 2)_ îi învinueşte pe «Va
liihi» că, din momentul în care s'au aruncat asupra prăzii, n'au
mai fost de nici un folos regelui, «fiind mai lacomi de averi de
cât de glorie>>. In cele din urmă Ungurii nu mai putură susţine
atacul ienicerilor şi se risipiră spre Oalata, între golf şi lacul de
lângă mare, iar de aci fură fugăriti de Turci spre miază zi prin
pădurile dese ale munţilor Balcani.· După risipa lor, urmă şi aceea
a Românilor 3). Io momentul cel· mai critic · al luptei, Ion Corvin
ceru regelui să intre cu rezervele sale în luptă; însă regele Vla
dislav fu înconjurat de Turci, iar capul său fu purtat în vârful
unei suliţi prin tabăra păgână. Mai apoi sultanul îi ridică un monu
ment" cu inscripţii pe locul unde fu ucis 4). Ştirea morţii regelui de
moraliză cu totul armata creştină, care porni spte risipă.
Fuga. Unii, din necunoaşterea regiunii, se îndreptară chiar
spre locurile Turcilor, unde parte fură ucişi, parte luaţi în robie;
alţii se înprept�ră spre apus, rătăcind prin toată Peninsula Bal
c·aoică până în Albania. Cardinalul Iulian, pierzându-se de Ion
Corvin, nu se ştie cum; reuşi :=;ă ajungă în tovărăşia câtorva
soţi de arme până la Dunăre, unde un „Valah" trecea pe fugari
peste fluviu, unul câte unul, într'o luntre foarte mică. Pescarul
observând, după scufundarea luntrii săle, că nobilul cardinal, îm
br ăcat în vestminte de preţ, poartă cu sine o mare cantitate de
aur, îl ucise pe la mijlocul Dunării şi luându-i hainele şi aurul
1) Chalcocondylas, col. 330, (cartea VII).
2) Dlugosz: "aeris cupidiores quam gloriae", �··· nullo fuerunt
Regi subsidio•...
3) Dlugosz : eodem loco.
4) Challimachus pag. 513 :· «Turci, regio corpore invento, modicae
altitudinis columnam, quae hodie quoque vjsitur, cum inscriptione rei gestae, in eodem loco statuerunt".
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îl aruncă în apă 1) Ion Corvin însoţit de călărime şi mai ales de
Români „cari sunt singurii ce cunosc aceste locuri", apucă spre
mi�ză-noapte de Varna şi străbătând stepa pustie a Dobrogei,
trecu Dunărea în Muntenia pe din jos de Hârsova, la localitatea
numită «La Floci-..
Episodul acesta al fugii lui Ion Corvin prin Dobrogea ne
interesează pe noi în deosebi, de oarece n� descoperă starea lu
cr_µrilor şi înfăţişarea acestei provincii în anul 1444. Iată ce scrie
cronicarul Dlugosz:
"Ungurilor, Valahilor şi celorlalţi din armata regelui frica
le puse aripi la picioare, aşa în cât Voevodul Ion Corvin, că
pitanul armatei, care avea ,călăuze pricepute, ajunse numai în
c!ouă zile şi două nopţi ,la malul bunărîi, la vadul „La Flocia ,
pe unde trecu în Valahia; alţii însă nu _ajunseră decât în trei, şi
chiar î� patru, sau cinci zile şi nopţi, la acelaş mal al Dunării şi
fă-ră să mănince ceva, când un călăreţ de obiceiu străbate aceeaş
distanţii în zece, sau cel puţin opt zile, printr'un pu stiu în care
nu..s.e...gă.se.şte...nimir:..p.entrn trebuinţete_oinului; şi mulţi călărind
câte trei zile, n'au descoperit nici o apă şi nu puţini lânceziau
de sete şi foame. Căci fn afată de Valahi nimeni nu ştia încotro
s'o apuce şi fiecare s� î.1d. urna î11tr'acolo, mco,r'o ii îm„iingea
friCl şi norocul. Şi fşi alegeau drumul fără nici o judecată cei
cari fugeau fără de Români. Iar ace�tia dia urmă orientându-se
ziua după soare şi noaptea după stele, chiar şi dacă ocoliau,
totuşi ajungeau cu bine la Dunăre. Aceia fnsă cari •n' avură că
lăuze Români, ajunseră sau fn 'locurile Turcilor, pe care le so
cotiau că sunt creştine, sau pieriră, fie rătăcindu-se, fie de foame,
fie de frig". ')
Lu�,ta d=la Va1na s'a dat la 10 .No=mbrie 14!4.
*

*

I) Dlugosz, liber XII col. 81,0. ld,em în Cromer pag .. 327.
2) Dugloz col. 809: fugientibus autem Ungaris, Valachis et aliis
de exercitu Regis, talis timor pedibus addebat alas, ·ut Woiewoda loannes,
Capitaneus exercitus, q 11i certos ductores habuit, în d:iobus diebus et
noctibus ad ripam Danl/bii et ad pasu1n Lafflocze demum în Wa!achiam
e�olavit, quidam _în trilms, quidam în quatuor diebus, quidam vero în•
qu•nque diebus et noctibus et jam nihil com!'!lentes, ad candem Danubii
ripam pervei:ierunt; ad quam in decern vel acto ad minus diebus com

muniter cquilando vix p2rveniri pafest per desertum ipsum, in quo nilzil

:,
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Povestirea aceasta istorică are şi o lature geografică etno
grafică, sau mai de grabă antropogeografică.
In aceea ce priveşte partea geografică,· crnnica'rii au prins
bine şi clar atât liniile mari ale reliefului, cât şi caracterul pei
sagiului. Ei ne arată cum dela Vidin pe Dunăre şi până-Ia Me
sembria de lângă M. Neagră se înşiră culmile înalte şî pădu
roase ale Balcanilor, pe cari, după rnoda • arhaizantă a vremii 1 îi _
numesc Haemus; cum apoi dela Varna şi până Ia Dun'ăre se înşiră
c11lmile altor „munţi" care nu .sunt decât dealurile repezi şi pă
duroase ale Deliormanului, paralele cu actuala linie
' ferată Rusciuc-Varna; cum podişul Bulgariei dela,apus de aceste dealuri
se înfăţişază ca nişte câmpii întinse şi golaşe; lipsite de umbra
unor păduri ce cresc în locuri Lai umede decât ace.lea ale unui
ţinut calcaros şi sărac în ape; şi cum, în sfârşit, Ia nord de pă
durile Deliormariului, în actuala Dobroge, oştile creştine, risipite
după dezastrul de la Varna, străbat o stepă pustie, fără apw,
«unde nu se află nimic pentru trebuinţele omului», un «deser
tum» , ca să întrebuinţăm insu,şi cuvântul din cronici. Dacă în
părţile centrale şi apusene ale podişului bulgăresc, armatele
găsesc în calea lor sate şi oraşe, a căror populatie era alcătuită
din_ Bulgari, din Greci - mai ales. în spre mare - şi din Turci,
cari încă din aceste timpuri îşi aveau geamiile lor prin aceste
locuri, geamii pe care ostaşii le profanează şi le _dărâmă, iar pe
ad usum humanum est repertum et plerique tribus equita!7:do diebus
nullas etia,m aquas reperierunt et non pauci siti la11g1rebant et inedia.
Praeter autem Waladzos nemo quo tenderent scivit, nam quisque ad
eam se partem convertebat, ad quam ipsum aut impellebat timbr, aut ab
ipsa for-tuna trahebatur. Nulla enim ratione,__ iter agibant qui sine Vala
c!iis fugiebant. Hi siquidem interdiu per solem, rwctem v'ero per stellas.
etsi quandoque circ11irent tufo tamen ad Danubium projecti sunt. Qui
autem Ducibus Walachis caruerunt, aut ad Teucrorum · loca, quae Chri
stianorum esse putabant, pervenerant, ·aut errore, aut fri!Jore, aut deni
que ipsa inedia perierunt.,.
Idem în Callimach pag. 518: "Hungari vero et qui cum illis deserta
petierant,. praeter Walachos, locorur'n inscitia, aegre ad Danubium per
venere. Si quos tamen fortuna illuc egit, fame, vigilia, siti, frigare. las,
situdine, caeterisque malis, adeo prius afflixit, ut saepc dolucrint, quod
non hosti potius iugulandos se praebuissent, Errantcs per solitudinem,
aut inedia dissolvit, aut ad terras hostiles perlatos, servitus exccpit\.
Idem în Bonfinius: "Exhis qui fugeranf, locorum itiscitia ·in varia
mortis genera, praeter _Walachos, conjecti sunt",
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malul Dunării ei întâmpină Români pescari, cari trec pe fugari
peste fluviu în Muntenia în luntrile lor . micuţe, - în schimb
Dobrogea, stepa, este arătată ca o regiunf f pujtie de oameni,
ca un «desertum>>. De şi acest cuvânt -«desertmn>> ..nu trebuie.
luat ad-litteram, fiindcă, ori şi cam, cel puţin malu ·ile Dunării
şi ale mării trebuie să mai fi păstrat cev� din vechea populaţie,
totuşi în el· stă mult adevăr. Ctt micile sale cătune rare, pitu
rate în fundul văilor adânci, unde apa e mai la îndemână, stepa
Dobrogii chiar în 1877 îşi merita acest nume de «desertum».
Cu atât - mai mult în anul 1444, când Dobrogea abia de vre-o
trei decenii fusese părăsită în seama 'Furcilor de către Mircea
cel Mare - Mircea moare în •418 - şi când nu numai aci,
dar în toate ţările din această parte a Europei, mărturiile vremii
arată o slabă densitate de populaţie şi multe locuri încă pustii.
Aşa s. ex. în Muntenia, isvoarele pe care le-am folosit
nrtti sus, numesc pe Vlad Dracul «Principe al unui neam nu
prea numeros", care nu poate ajuta pe 'aliaţi de cât cu- 400::l
călăreţi, motivând că, din cauza multor răsboaie, «abia i-au mai
rămas atâţia oameni câţi să cultive ogoarele» . Şi dacă 'în tim
purile noastre -chiar, Alexandri, Odobescu şi alţii au vorbit de /
Bărăganul Munteniei ca de un pustiu cercetat numai de vână
tori şi ciobani, fiindcă satele se înşiruiau numai de•alungul ap�
Ior Borcei şi Ialomiţei, cu atât mai mult el trebuia să aibă ca
racterul- de stepă fără oameni în veacul al XV, când, ori ce
s'ar spune, neamul ro,nânesc nu se înmulţise atât de mult.
In Moldova de asemenea era•1 ţinuturi nelocuite, numite
şi în documente, <<,1ttstii». In trJtatul de Ia 1412 dintre Sigis
mund, regele Ungariei şi Vladislav, regele Poloniei, încheiat în
potriva lui Alexandru cel Bun, căruia trebuia să i se împartă
ţara în două, în cazul când voevodul moldovean n'ar fi co
respuns aşteptărilor celor doi monarhi, se vorbeşte de nişte
«câm;:>il deş�rte » între râul Prut şi M. Neagră, care nu-s a'tele
de cât step_? actuală a Bugeacului. 1) De -asemenea Guil!ebert
de Lannoy, 2) călătorind în timpul aceluiaş Domn prin Moldova
1.) "Transcenso autem fluvio Pruth resid_uae sylvae, proccdendo
directe ad campos desertos usque ad Mare parimodo cum cisdem campis
desertis per medium dividantur", Uricariul XI p. 33.
2) Dela Cameniţa O. de Lannoy „intră în •«valahia Mică» (== Mol·
dova) şi găsi, după un drum prin „mari pustii", pe DomnuJ-ţării, Alexandru,
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la anul 1421, vorbeşte de «mari pustietăţi» pe_care le-a stră�
b,.ătut. Populaţia românească, în expansiunea sa mai veche către
M. Neagră, ocupase mai întâi malurile apelor curgătoare, ale
Nistrului, ale Dunării şi ale celorlalte râuri, pentru ca mai târziu
să se întindă şi în câmpiile secetoase.
Aceeaşi stare de lucruri se poate constata după mărturiile
vremii şi în Ucraina, unde pe atunci trăiau Tătari', şi în Bul
garia, în special în podiş, unde cucerirea ttircească pedeoparte,
şi expediţiile creştine de alta, răriseră simţitor populaţia. Şi
mai ales părţile din spre M. Neagră, atât în Bulgaria cât şi î11
Dob:-ogea, se deşertară simţitor de băştinaş: în faţa Turcilor
cari, din acest secol, de3ă vârşesc aci cea mai puternică coloni
zare a lor în Europa, aşa îrt cât înainte de războiul de la 1877
stepa Dobro6ii, Bulgaria răsărit�ană şi Rumelia răsăriteană erau
ocupate de o massă aproape compactă de Turci. Singur ţărmul
mării şi mai ales malurile Dunării mai erau capabile să păstreze
· resturi din populaţia creştină mai veche;
Din ce neamuri era alcătuită această populaţie ·creştină în
Dobrogea noastră?
Intr'o comunicare făcută Academiei Române, d-l N. Iorga a
dovedit, după scriitoarea bizantină Ana Com!1en:i, că în sec. XI, pela
1080-109J, existau în Dobrogea câteva ţărişoare închegate în jurul
cetăţilor, în deosebire de voevodatele româneşti din Carpaţi, în
chegate. pe văi, Un mic stat de acestea era în jurul Silistrei;
· altul în j �irul Vicinei. Popornl care a întemeiat aceste voevo. ddte nu era nici cel bulgăresc, nici peceneg, căci «Ana Comnena
arată în adevăr că în aceşte regiuni era o populaţie deosebită
de Pecenegi, una cu care aceştia în pornirHe lor trebuiau să facă
o înţelegere, una care era de lege creştină, fiindcă rebelii '-1:>i
zantini puteau lua îrt căsătorie pe ficele stăpânitorilor dunăreni
şi, însfârşit, o populaţie deosebită de Pecenegi, prin urmarţ, şi
creştină - faţă de păgânitatea îndărătnică a acestora� care cul-
tivă, meiul, ale cărui ogoare sunt de două _ori pome1iite, meiul
Ia „u,n sat zis Cosial", Alexandru sfătui pe călător să. nu treacă Dunărea
căci s'ar pune în primejdie şi apoi nicf n'ar găsi călăuză în asemenea
timpur( de războaie. Lannoy se hotărâ deci să meargă prin Caffa. Se
coborâ Iarăşi prin "mari pustii" cale de patru lege până la Cetatea-Albă".
Iorga: Stud. ist. asupra Chiliei şi Cetăţii-Albe. Bucureşti 1900 pag. 82.
Deci „pustii" şr- prin părţile de N. ale Moldovei şi prin Bugeac.
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îndătinat al celei dintâi măniăligi a 110ast.re, o' simplă turtă, şi
grâul. Dar această populaţie nu poate să fie decât românească
şJ ·_nu r.o_mânească di? sud, �n lţgătură cu A_rom�nii, ci_ româ- .
�asca dtn nord, vorbind gratul nostru ca nat nşme".
«DomnH' români dun·ăreni din acest timp au fost, după Ana
Coninena, Talul, Sacea, Seslav (cel dintâi DomH din Argeş se
d1iamă Seneslav. şi numele e luat dela Slavii din apus nu dela
:Bulgari). şi Chi.llis (nume probabil venit d�la Pecenegi). }:'utem
a,dmite - adaugă d-1 Iorga - că, sub hegemonia bizantină 11r
maşii lor ·au .păstrat această Românie, a. ceastă <<Vl�şcă» întinsă
· as-upra Dobrogii şi şesului muntean, până când, un veac mai - ·
târziu,. păstorii români ·din- Pind au' fundat şi aci un nou stat
. unitar, imperialist, pe care de aceea l-au pus în legătură cu
tradiţia politică a ţarilor bulgari )» .
In sec. XU- şi XIII nu numai Dol:frogea, dar· şi Bulgaria
răsăriteai:iă până în Balcani şi dincolo de Balcapi, erau pline de.
aşezările plugarilor şi păstorilor Români, dovedite ptin aţâtea
mărturii..
lntr'un articol publicat în această revistă şi întitulat: «Nume
vechi ale Dobrogii» , am arătat că.în anul· 1253 călugai;ul minorit.
Wilhelm de Rubi:uquis,. călătorind într'o misiune la Tătarii ce
ocupaseră· stepele Ucrainei, numeşte ţara ctela gurile Dunării spre
miazăzi «Valahia, care este ţara lui Asan», în deosebire de Bul
garia, care vine mai spre apus; că în timp:.il imperiului' latin de
răsărit (1204,-:--:1261), cr.on· icarul francez Geoffroy <te- Vil!ehar
douin numeşte Balcanii răsărite9i «munţii Vlahiei», «la montagne
dela Blaquie» , iar ţara dda nord de aceşti munţi « Vlahia» ; «Bla
quie", ţara locuită de Vlahi «li Blac de! paîs» ; şi tot «ţara
Vlahiei » , «terre de' Blackye», o numeşte şi cronica anonimă în
dfafrct de Valencienne's; că pe la 1188 Aq_sbertus, . cronicarul
cruciadei lui Frede_ric Barbă-roşie face deosebire între ·Bulgaria
şi tei:itoriul de «către Dunăre, upde se varsă în mare» şi în care
'el ştie că «stăpania un oarecare Român I Calo-Petru şi fratele
V
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I) Vezi' «Neamul Român•esc» din 15 Ma,i 1919: ,,Două veacuri mai
mult în viaţa noast-ră istorică'' ct·e N. Iorga. Vezi ·şi Revista istorică an:
V. No. 6-7 p. 103: N. Iorga, ,,Ce.le dintâia cristalizări de sfat ale Ro
mânilor". lncheie astfel; ,,Cu ele (cu aeeste. state mici dela Dunăre)
trebue să se înceapă, dacă se admit conclusiile noastre, istoria vietii
'
_
politice organizare a ne'amufui nostru",
I
•
\,.
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s:lu Crasian, împreună cu supuşii lor Români» ; că Nicetas Cho
niates, cronicarul bizantin·, un martor oculal:, ştie că Balcanii
erau _locuiţi de Români «acei barbari ce locuesc peste ·tot cuprinsul
muntelui Hemi.ts şi cari mai înainte se numeau, Mysi, iar acuma
Vlahi se chiamă»_, şi mai. ştie că la nordul Balcanilor locuia 'O ,
populaţie agricolă de Rmnâni, când afirmă că împăratul bizantin.
în expediţia contra lor, «dând foc secerişului strâns în snopi şi
ademenit de vorbele înşelătoare ale Vlahilor, cari i s'au înfă
ţişat», n'a mai.luat nici o măsură coercitivă·, ci s'.a întors _înapoi
în capitala sa; că, în fine, ·însuşi papa lnocenţiu III are cuno -=
ştinţă de originea roman'ă a Asanizilor şi a poporului lor, când
îi scrie împăratului Ioniţă despre «poporul ţării tale; car.e' se
socoate coborâtor din sângele Romanilor". Unele izvoare bizan
tine pomenesc pe Români în Dobrogea, apoi pe la Anchialo�
l�ngă M. Neagră şi în sudul Balcai1ilor pe la Vizya la anii -1095,
1164 şi 1284; iar cronicarul Cinnamus, vorbind de expediţia lui
Manuil Comnenul în contra Ungurilor la 1166, adaugă că-armata
bizantină, care trecu Dunărea prin Dobrogea în Mol�ova,. ei:a
alcătuită <<niai ales dintr'o imensă multime de Vlahi,
despre cari
•
se zice că sunt colonişti din ltali�» 1). •
•
Toate aceste mărturii si altele, care vor mai fi, ne duc la
unul şi acelaş rezultat, anu�e că în evul mediu, prin sec. XI,
XII şi XIII .Dobrogea şi regiunile mai meridoriale din actuala
Bulgarie răsăriteană. ave�m o numeroasă populaţie de agricul
tori şi p�stori români, cari reuş'esc să înch�ge, ·1a început, mici •
voevodate în jurul cetăţilor, iar m,ai tJrziu, su'b Asanizi, să
joace 1111 rol de frunte în istoria medievală a Peninsulei Bal
canice.
Şi iată acum, un alt moment istoric, lupta dela V.arna din
1444, la care Românii, atât cei din Transilvg.nia, cât şi din Ţara
Românească, iau o însemnată parte. Isvoarele istorice, carţ vor- ,
besc despre. acest eveniment - .şi nu sunt puţine aceste isvoa-re
- sunt unanime în a afirma că, la nord de dealurile Cadrila.:
terului, creştinii, în retragerea lor spre vadul dunărean dela gura
Ialomiţei, au străbătut un «desertum».
Intre aceste două timpuri: domnia Asanizilor şi lupta dela
Vama, trebuie, prin urmare, să căutăm depopularea şi pierderea
1) Vezi. Ar(1iva Dobrogei An, II No, 1 pag. 18-31.
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pe încetul a caracterului pronunţat românesc al regiunilor din
spre M. Neagră. _
O primă cauză ar' putea fi invazia Tătarilor din 1241
care pe lângă Europa centrală, n'a cruţat nici Peninsula Balca
nică. Şi se ştie ce dezastru peptru creştinii din aceste părţi ale
Europei a însemnat invazia tatară din 1241. ·Măcel, pârjol, câr
duri de robi. Ungaria fu trântită de-abinelea la pământ şi în
parte depopulată.· Şi nici Dobrogea n'a scăpat ui.,ei soarte iden
tice. ·După trecerea flagelului, ţara Asanizilor fL( obligată a plăti
tribut, pe lângă faptul că fiecare casă fu obligată a da câte o
s ecure şi grâu în mare cantitate 1).
Cumanii cari până la această 'dată lo:uiau în .stepele dela
nordul Dunării şi M. Negre, fură goniţi: unii până în inim?
Ungariei, unde până astăzi două ţinuturi le perpetuează numele:.
Cttmania mare şi Cumania mică; alţii trecură Dunărea şi se aşe
zară în. stepa Dobrogei şi în Bulgaria dunăreană. Cei din Do
brogea se creştinară sub influenţa brsericei bizantine de acl, iar · ,
urmaşii lor, amestecaţi cu diferite neamuri şi alteraţi ca tip antro
pologic într'o oarecare măsură, nu sunt alţii decât Oăgăuţii de
astăzi. Cei din Bulgaria reuşesc să se impună ţării şi să-i . dea
dinastia Terterizilor. Mai târziu ei se·contopiră cu Bulgarii.
Invazia Tăta�ilor în sudul Dunării avu, pentru Dobrogea,
două rezultate importante, pe deoparte dărui acestei provincii o
noua populaţie: Cumanii, iar de alta lăsă şi oare care goluri,
căci în anul 1263.. vedem o colonie de 10-12000 de Turci cari,
conduşi de Baba Saltuc, trec M. Neagră din A'lia Mică şi se
aşează· în împrejurimile Babadagului. 2) Peste doi ani aceşti
c'J!O'.li pleacă în Crim�a. Intre invazia Tătarilor din 1241 şi imi
grarea turcea�că din 1263, şi anume lc1. 1253, cade afirmarea
călugărului Rubrugius că Dobrogea cu părţile din spre miază
zi de ea, se numeşte· «Valahia lui Asan».
Făcând dese incursiuni în Tracia şi Podolia, Tătarii sunt
bătuţi în cele din urmă de Olgerd, marele principe al Lituaniei
«la gura Nistrului,; în anul 1333. Trei şefi, numiţi de Sarnicki:
Kadlubeg, Dimitrie şi Kaizibeg, se refugiară atunci în Do
\_

1) După Rubruquis.
2)•Hamm_er, Hist. de l'Empire Ottoman voi. I, pag. 46, 164 şi 165.
Este prima aşezare turcească în Europa, probabil provocată de bi„at1tini.
Sosiţi la 1263, colonii plecară l;i l465,
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brogea. 1). La 12 'ani după această dată are loc marca expediţie
Ungaro-Română în contra Tătarilor, la care participară Dragoş
Vodă al Moldovei şi Nicolae Alexandru Basarab al Munteniei,
care cuceri şi aneză la tara sa regiunea · 1ocurilor basarabene
din spre Dunăre. Tătarii fură astfel îndepărtaţi peste Nisti-u.
Cu toate nenorocirile aduse de incursiunile ţătăreşti, Do
brogea totuşi îşi păstră. o populaţie, creştină, care în marea ei
majoritate nu putea fi de cât românească. Cumanii câţi s'au
aşezat prin stepele acestei provincii, nu puteau fi prea numeroşi
Nici odată, în cursul i_storiei, stepa dobrogeană n'a putut nutri
un număr prea mare de oameni ; nici chiar azi, când ocupaţia
principală e agricultura, necum în timpul imigrării Cumanilor
mai mult păstori. De bună seamă elementul creştin acoperiă.
mai ales zona dunăreană şi părţile c;u păduri şi ape dela nord.
. Acel element creştin se dovedeşte dintr'o listă a posesiu
nilor Patriarhatului din Constantinopole din anul 1320, în care
se pomenesc următoarele. castele patriarhale: Kcx·pyr1.60: (=Ca
varna), Kpo:vfa (=Cranea-Ecrene), d. Ke:)J,1o: 1�tot to Aor.oa,op.ov
(.=Chilia, sau Licostomium), fe:paY,o: ( =Oeram1 a, Dispudar),
�puatpa (-=Silistra) şi fo:),tcx,po: (=Caliacra). 1)
La 1340 găsim la Vicina un episcopat, având în frunte pe
«smeritul Mitropolit (sic) al Vicinei şi prea cinstit Macarie>>,
care dă făgăduiala scrisă că nu-şi va părăsi dieceşa; 8) iar la
1359 Patriarhul din Constantinopole trimite o scrisoare către
Al�xandru Basarab, Domnul Ţării Româneşti, prin care-l înşti
inţează că cedeaiă rugămintilo1: sale şi-l numeşte pe «prea
sfinţitul Mitropolit de Vicina, chir Iachint>>, ca arhiereu al în- ..,_
tregii Ţări Româneşti. 4')
Această Vicină, Btt:ly·ri, a fost identificată de unii cu
Măcinut; iar de d-l Iorga cu o localitate ceva mai în josui Du
nării, poate pe la Njculiţel. 5) In orice caz, ea eră. un oraş epi
scopal ·dobrogean.
>

'

1) Sar11icki :'Annales p.1134. Comentari� în Hammer: GoJ.d.ene Horde
p. 297. Vezi şi N. Iorga: Ist. Chiliei etc. p. 38.
2) Hurmuzaki, voi. XIV, partea I, pag. 1.
3) Idem. Pentru Luca, eptscop de V/cina în aceeaşi epocă, vezi
Pachymeres, ed. Bonn 11, p. 377.
4) Hurmuzaki, voi. XIV, partea I, pag. 1--6.
5) La Niculiţel, care se numeşte astfel cam de pe la 1850 încoace.
şi care, sub•numele de Mănăstirea, se p:Jate. urmări di·n vremea lui Miha
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Faptul acesta are o însemnătate mult mai mare decâ
simpla vanitate provincială că primul Mitropolit al Ţării Româ
neşti a fost adus din Dobrogea. El ne arată că - în provinpia
noastră transdunăreană se menţinea încă o numeroasă populaţie
creştină, care nu putea fi de cât mai ales românească, - aşa în
cât s'ţt simţit nevo ·a a se organiza pentru ea un episcopat la
Vicina, iar de altă parte că, din moment ce un episcop dobro
gean de Vicina e - numit Mitropolit al Ţării Româneşti, prin în
susi acest fapt s'a pecetluit o mai strânsă legătură între ambele
md!uri ale D11nărfi, care a precedat legătura lor politică. ·Şi poat'e
că din acest timp- chiar Domnul Ţării Româneşti stăpânia, şi
teritoriul acestui episcopat din nordul Dobrogei, după cum stă
pânia, dincolo de Dunăre, regiunea limanelor basarabene.
Cam în ·acelaş timp, din mijlocul Cumanilor amestecaţi în
parte cu Românii, iar spre M. Neagră şi cu Grecii, prin urmare,
din mijlocul acestor Oăgăuţi, se ridică în Cav�rna, 1) ca arhonte,
un oare-care B'alică, care, după nume poate fi şi Român. El ia
parte la ·luptele civiîe dintre împăratul Ion V Paleologu! şi pre
tendentul lon Cantacuzin, trimiţând împăratului în ajutor, Ia
1·346, o mie de călăreţi sub cohducerea fraţilor Teodor şi .Oo
brotici. Dobrotici se căsători în Constantinopole cu fica unui
demnitar bizantin, Apokaukas, şi fu numit comandant al cetăţii
Midia de lângă M. Neagră. Ditpă vreo doi ani el pierde cetatea
şi iarăşi după alţi doi ani apare ca Despot bizar!tin la Cavarha.
Statul său se întindea la M. Neagră, dela cetatea Emona, lângă
caput Emineh de azi, până spre gurile Dunării., Reşedinţa o
avea la Caliacra.
Viteazul până în sec. XIX, există şi o biserică cu un caracter arhaic,
descopc:rită în pădure şi desgropată în parte din pământ. Pentru Nicu
liţel-Mănăstirea la finele sec. XVI, vezi "G. Dousae: de 'itinere suo
Constantinopolitano epistola. 1599: "Hinc {cie la· Babadag) digressi, in
vicum quendam _Monaster divertimus, qui uno miliari a Danubio distat, .
unde µost aliquot dicrum intervallttm - nam .Danubii congelationem ex
pectabamus - in pagum Obluczice, sive ut Turcae 'nominant Sakczy
penetravimus�.
/
I) Şi astăzi Cavarna trece drept centrul orăşenesc al Găgăuţilor.
Mulţi din ei s'a-u grecizat; alţii s'au bulgarizat. Azi au rămas puţ'ini
Găgăuţi în Cadrilater,· fiindcă marea.majoritate s'au aşezat în Brgeacul
Basarabiei, după răpirea acestei provincii de către Ruşi. ,. Tătarii din
Buieac trecând în D obrogea, Găgăuţii părăsiră Dobrogea pentru Basarabia
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Dobrotici a\'Lt relaţii comerciale cu Genovezii, ba chiar şî
conflicte. Moare la 1385. De la dânsul a rămas şi numele Do
brogei, estines mai ales asupra stepei. Biserica acestei ţări, în
timpul săn, depindea de patriarhia de Constantinopole. Această
dublă dependenţă, politică şi religioasă,- a statului lui Dobrotici
de Byzanţ, îl caracterizează bine şi-l izolează de �ulgaria vecină.
După Dobrotici urmează fiul său lvanco, un om neînsemnat.
La 27 Mai 1387 trimişii săi, Costea şi Jolpan, încheie î1i Con
stantinopole un tratat comercial cu Genovezii, din care se vede
că aceştia aveau relaţii de negoţ în statul lui Ivanco cu „Grecii,
Bulgarii, sau alţii". E natural să fie p'omeniti mai · întâi Grecii,
fiindcă aceştia erau sufletul comerţului în oraşele M. Negre; e
natural să fie numiţi apoi şi Bulgarii, fiindcă con.tactul între
Genovezi şi negustorii ţării lui Ivanco se făcea în porturi, cari
erau şi sunt îngrămădite mai ales pe coasta de la Balcic spre
sud. Dar în nici un caz' pasagiul de mai sus nu se poate referi
la populaţia întregii Dobroge. El nu ne poate lumina de cât
asupra alcătuirii etnice a negustorimii din porturile maritime
meridionale ale Dobrogei şi numai atât. 1)
Ce sfârşit va fi avut Ivanco, nu ştim. Dobrogea însă, chiar
de la moartea l\ti Dobrotici, intră în _,stăpânirea lui Mircea.
lvanco avea numai pcţrtea de miază zi, în împrejurimile Varnei
şi această extindere a ţărişoarei sale explică bine şi pasagiul
din mai sus citatul tratat comerci�I. La titlurile sale, Mircea cel
Mare adăugă şi pe 'acela de <<Despot al ţării lui Dobrotici şi
Domn al Dristorului>>, «Terrarum-Dobrodicii Despotus et Tristri
Dominus». Pentru a�eastă- frumoasă cucerire tradiţia o formase.
fratele său, Dan Voevod, care şi moare, în lupfa cu Şişman,

'

1) D-l Miletici în capitolul „Die Bulgaren und Rumăncn in ihren ,
Kulturgeschichtlichen Beziehungen" din publicaţia „Dic Dobrudscha" Sofia
1918 pag. 71, caută să nege vechimea şi însemnătatea negustorimci gre
ceşti din· porturile M. Negre, scriind „Aceştia din urmă crnu de sigur
colonişti greci la ţărmul mării" şi lasă a se înţelege că neamurile „Greci,
Bulgari şi alţii" n'ar fi numai negustorii diri mica ţară a lui lvanco, re
dusă la zona Varnei, singurii ce intrau în legături cu Genovezii, ci popuIaţia întregii provincii. Aceeaşi greşală o face şi d-l St. Ro,uanski în
aceeaşi, publicaţie, în articolul „Der Volkscharakter der Dobrudscha" la
pag. 91, când scrip: ,,după Greci, cari sunt numiţi mai întâi nu din cauza
numărului, ci din' cauza contactului lor- cu Genovezii, ca popor co1ner•
cial, sunt pomeniţi numai Bulgarii, ca locuito-ri aj ţării".
,

. I,
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ţarul Bulgarilor. «Lupta era cum se pare, în legătură cu moş
tenirea lui Dobrotici, ocupată atunci, împreună cu cetatea Silistra
ca posesiune deosebită, luată de la Şişman. Tot în legătură cu
posesiunea transdanubiană, ca «Despot al ţării lui Dobrotici>>,
Mircea avea emblema despotatului, pajura bizantină, cum se vede
la chipul lui de la Cozia». 1)
Relaţiile, mitropoliei ,din Vicina cu Ţara Românească, nevoia
eco11omică de a avea o ieşire la porturile M. Negre, înrudirea
lui Mircea cu Bizantinii, dar într'o largă măsură şi prezenţa
elementului românesc în Dobrogea, sunt tot atâtea cauze, carj
au determinat pe Domnii români să lupte ·şi să anexeze aces
teritoriu
.In linii mari, aspectul etnografic al Dobrogei şi Bulgariei
răsăriten� în timpul lui Mircea cel Mare nu putea fi de cât
următorul: părţile de nord ale Dobrogei şi zona dunăreană e.ra
locuită mai ales de Români; părţile de sud şi 'n special stepa
d 1 n spre Cavarna-Balcic, mai ales de Cumani. Oraşele erau
amestecate, ca 'n toate timpurile. In cele maritime predominau
negustorii Greci; iar în răsăritul Bulgariei se accentua prepon
derenţa elementului bulgăresc, destul de amestecat cu Români,')
Cumani şi ,alte neamuri. ,
Mircea cel Mare poartă lupte crâncene cu Turcii şi, în
cele din urmă, părăseşte Dobrogea în mâinile acestora. La
1416-17 Turcii îşi întind stăpânirea până la gurile Dunării şi
fortifică cetăţile Isaccea şi leni-Sale. Dar timpul pentru o colo
nizare turcească rurală tot nu venise.
1) D. Onciul: Mircea cel Bătrân, cuvântare comemorativă. Bucu
reşti 1918, pag. 9-10. Vezi şi „Til.lul lui Mircea cel Bătrân şi posesiu
nile lui" în Convorbiri Literare XXXV-XXXVII (1901-1903); apai N.
Iorga: ,, Veneţia în M. Neagră" în A�alele Acad. Rom. Tom. XXXV J,
Memor. secţ. istor,
2) Noi credem că ,zu numai în Dobrogea de Nord, dar şi în ac
tualul Cadrilater au rămas Român i după p ierderea provinciei de către
Mirceq cel Mare, căci în.suşi scriitorii Turci, cum es.te Evliya-Celebi
d�n sec. X V fi afirmă, vorbind despre regiunea Dobrogei şi Deliormanului,,
următoarele: ,,după ce Baiazid a cucerit aceste părţi de la Bulgari.
Valahi şi Moldoveni, el coloniză acl soldaţi tătari şi din Anadolia. Din
încrucişarea soldaţilor cu Valahii , au rezultat Citacii, cari întrebuin
ţează între ei wz dialect particular. Nu ori cine poate pricepe limba
lor•. (Vezi tract. chiar în acest număr).
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Sosirea aces �or ultimi barbari de seminţie turanică, de data
aceasta din spre miază zi, este cauza cea mai îns�mnată a f de
pop11lării Dobrogei şi Bulgariei răsăritene. In faţa cruzimii lor,
o mare parte dintre locuitori se refugiară : unii peste Dunăre,
sub scutul Voevozilor noştri; alţii, din apropierea Balcanilor,
se adăposiiră în munţi. Un gol şi mai mare se făct1 în Dobrogea,
îl1 special în stepă, aşa că la 1444, când ar;natele, conduse de
regele Vladislav şi Ion Corvin, fură învinse la Varna şi silite a
lua fuga spre, nord, în trecerea lor spre vadul dunărean de la
gura Ialomiţei, nu stf.ăbătură de cât un « desertum». 1)
O deosebită lumină aruncă însă asupra înţelegerii lucru
rilor afirmarea unanimă a cronicarilor că, dintre toţi oştenii,
«singuri Vlahii sunt aceia cari cunosc aceste locuri>>.
Anul 1444 însemnează pentru istoria etnografică a Dobrogii
«Schimbarea la faţă». Pe încetul satele, aproape în totalitaiea lor,
primiră mm1e ·şi.populaţie turcească; de altfel, destul de rară.
Oraşele şi cetăţile fură ocugate de garnizoane şi administraţie
musulmană. Insemnătatea Dobrogei, aşa cum se află adânc in
tercalată între uriaşa cotitură a Dunării şi M. Neagră, era prea
evidentă, pentru comasarea trupelor turceşti în cazul unei ex
pediţii în contra Româ11ilor, Ungurilor, sau Polonilor, pentru a
nu fi observată şi de Turci. Silistra şi Babadagul ajung centre
de mâna întâi.
Până la 1444 durează faza românească a etnografiei
dobrogene.
De Ia 1444 până· în secol. XIX avem faza turce ască.
C. BRĂTESCU

profesor la Şc, Normală din Constanţa

•

1) Repetăm, chiar un „dcse'rtum" desăvârşit nu putea fi, de oare
ce pe Cumanii-Găgăuţi îi găsim în continuitate până azi în părţile me
ridionale, iar pc Români îi menţionează isvoarele în satele de lângă Du
năre şi chiar în inbrior, -cum c pe la Babadag etc., sub însăşi stăpâ
nirea tu;cească. -
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De sub ocupatia germană in Dobrogea
La t'6 Iunie 1917 s'a tipărit în Constanţa, în «Tipografia
administraţiei etagelor germane din Dobrogea», o broşţtră de
52 pagini întitulată :
„Niederschrifl der Bespreclzung mit den Etappen-und
Wirtsc!zaftskommandanten, deil WirtschaftsoffizJeren. und Regi
ments und Bataillonskommandeuren" adecă: ,,Referat asupra con
vorbirilor ce au avut Ioc între comandanţii de etape şi coman- •
dantii însă'rcinaţi cu ,exploatarea, , ofiţer� cu aprovizionarea şi
comandanţii de regimente şi batalioane". \
La ordiqea zilei au fost următoarele· chestiuni:
1. Sarcinile c1dministraţiei etape!or germane faţă de aliati.
2. Starea economică a Germaniei şi datoriile ad!ninistraţiei
etapelor germane.
· 3. Pregătirea secerişului, arăturile 'de toamnă, arendarea
ogoarelor, procurarea lemnelor.
4,. Pescuitul .
5. Chestiuni:a alimentării.
6.. Problemele secţiunii 'tehnice.
, 7. Uleiurile minerale.
8. Materiile brute de războiu.
9. Administratia comunală, f n:rnţelc, dăr;le, şcolile.
10. Căile d\! comunicaţ e.
1 t. Dreptul civii şi pe_nal; serviciul despăgubirilor.
ti. Serviciul sanitar.
13. Combaterea epizootiilor.
14. RegulaJTÎentarea circulaţiei persoanelor ( civile).
15. Plata Ţiganilor .
. 16. Diverse.
.,/

• I
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Nu e fără interes să cunoaştem şi corpul ofiţeresc germa11
care a participat la acest crrngres şi căruia i · s'a dat însărci
narea conducerii trebilor Dobrogii ocupate:
I) Din administraţia etapelor germane.
A Statul major.
1. Von Unger, general de divizie şi inspector.
2. Van dem B�rgh, locotenent colonel şi şef al statului-major.
3. Sdiulz)- că�itart de corvetă, împuternicitul stat-majorului
marinei.
4. Gtienitz, căpitan de stat-major.
5. Fellinger, locotenent.
J
6. Ott, căpitan şi adjutant.
B Statul major economic :
a) Comisiunea economică :
1. Kreth, căpitan de cavalerie, preşedinte.
2. Von Losch; căpitan de cavalerie, şeful secţ:uni! agricole .
3. Alisch, căpifan, şeful Secţiunii tehnice.
4. Brabant, sublocot., şe1ful secţiunii materiilor industriale .
5. Hahn, locotenent, ofiţer de birou.
6. Kobisch, sublocotenent, comandant în comisia economică.
b) Serviciul materiilor prime de războiu:
1. Wernerj căpitan.
C Serviciul administraţiei :
I. Fresting, intendent.
2. Cuntze, căpitan de cavalerie; şeful administraţiei civUe.
3. Wierners, consilier în consiliul de războiu.
;
4. Dr. Scholz, c;onsilier al curţii de apel, justiţiar.
5. 1 br._ Liste, medic militar, şeful serviciului sanitar..
6. Dr. Viewald, medic veterinar, şeful locţiitor al· servi
ciului v·eterinar.
· 7. Sopparth, arhitect, şeful direcţiunii- construcţiilor;
• II) Din „comarÎdanturile" etapelor şi cele economice-:· •
A Comandantura etapelor din Constanţa:
I. Schott von Pflumme'n, colonel, comandant d'e etapă.
2. Papentin, căpitan, ofiţer de administraţie.
3. Eichma11n, locotenent, ofiţer ctt intendenta.
4. Glantz, sublocoten·ent, ofiţer cu intendenţa.
B Comandantura etapelor din Megidia:
I. V,on Bi�berstein, maior, comandant de etapă,
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2. Lîebegott, locotenent, ofiţer de administraţie.
3. Rapmund, sublocotenent, ofiter cu intendenţa.
C Comand:intura ·etapelor din Cara-Omer :
I. Aegidf, căpitan; comandant de etupă.
2. Freiherr v. d. Recke, căpitan de cavalerie, coman
dantul pieţii.
3. Kkinschmidt, sublocotenent, e.fiţe-r cu intendenţa.
D Comandantura etapelor din Cuzgun.
i: Bărecka, căpitan de cavalerie, comandant de etapă.
2. Huck, căpitan de cavalerie, ofiţer cu intendenţa.
E Comandantu:-a etapelor din Hârşova :
1. Von Seidlitz, căpitan de cavalerie, comandant de etapă.
2. Graen, sublocotenent, ofiţer cu intendenţa.
3. Peglan, căpitan, comandantul plăşii.
F _ Comandantura economică din. Cogelac.
I. Schroer, maior, comandant economic.
· 2. Todt, sublocotenent, ofiţer cu. intendenţa.
III Comandanţi de regiment şi batalion :
I. Von Baerensprung, colonel, comandantul regimentului de
r-ezervă al vânătorilor No. I.
2; Stoss, căpitan, com;rnctahtul batal. de „Landsturm" Xll/19.
3. Koerber, căpitan, locţiitorul comandantului batalionului
de „Landsturm" XVIII/55.
De oarece în qiscutiunile ce au avut loc între toţi aceşti
reprezentanţi ai administraţiei militare şi ai serviciilor de exploa
tare economică a Dobrog_ei ocupate, s'au afirmat lucruri, de un
deosebit interes pentru noi, vom da aci îţ1 rezumat, sau vom
cită. în întregime părţile mai însemnate din aceast:1 broşură, părţi
care au o valoare documentară.
Cuvântarea locotenentului-colonel Van den Bergh se ocupă
de ptinctul I şi 2 din program. Reţinem din ea următoarele:
<<Intrarea României în. războiu a fost un noroc pentru noi.
- Fără aceasta, cu greu ne putem închipui cum ar fi scăpat anul
acesta Austro-Ungaria, în ce priv.şte cerealele, Germania în ce
priveşte uleiurile şi toţi aliaţii laotaltă în ce priveşte · materiile
prime de războiu". (p. 7).
Pe urma armatei ce înaintă., se întindea reţeaua etapelor
germane, care liniştea ţara şi o organiza pentru exploatare.
Conducerea. o aveau specialiştii. Pe baza unui trat�t încheiat
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între cele patru state, Muntenia căzu spre exploatare Germaniei
şi Austro-Ungariei, iar Dobrogea Bulgariei şi Turciei. Pentru
această din urmă provincie hotărârile s'au luat prin tratatul de
la Sofia, dela 2 Dec. t 916. Totuşi, administraţia etapelor ger
mane se instală într'o parte a Dobrogei, de oarece „după expe
rienţa noastră, Turcii n' ar fi obţinut nimic dela o administraţie
bulgă,r easă; iar, de altă parţe, Bulgarii,, din .cauza incapacităţii
de organizare economică a lor, n'ar fi fost În stare să conducă
cum trebue aprovizionarea şi să exploateze provincia cu folos.
Mai intervenia apoi şi strigătoarea nevoie de uleiuri minerale
şi de materii prime de războiu" (p. 7).
In jurul acestei chestillni, care era „nervul vital" în con
tinuarea războiului, au urmat neÎnţelegeri şi lupte Între Bulgari
şi Germani. La 15 Mai 1917 administraţia etapelor germane lua
dispoziţiuni prin care se fixa lin.ia de conduită, a Germanilor.
fa!ă de «atacurile trupelor bulgare»; iar la 21 Mai 1917, dispo
ziţii_ cu privire la raporturile cu oficiile şi trupele bulgare.
«Scopul principal„ a.I prezenţei etapelor germane în Dobrogea
era procurarea de cereale şi de materii prime pentru industrie,
ma-i ales pentru cea de războiu. Din o.raşul Constanţa Turcii,
după tratat, trebuiau să încarce 33.COO tone de cereale; iar
grânele din provincie erau destinate să acopere nevoile armatei
a treia bulgare şi numai prisosul să se dea Turcilor. In Con
stanţa Bulgarii făcură' mari diLcultăţi, aducând învinuirea că
Turcii încarcă mai multe cereale decât li se cuvine; prin sate
ei ldeveniră din ce în ce mai nervoşi, acuzând pe Germani că
transportă pe Dunăre· şi în vagoane cereale pentru ei. ·spre a
d6vedi lipsa de temeiu· a acestor bănueli, Germanii acordară,
Î/2. cele 'din urmă, Bulgarilor posibilitatea de a le controla transporturile.
«La cee dintâi 11otificare cum că armata a treia bulgară -e
ameninţată de fo�m2te, - zice locot.-colonel Van den Bergh am fost gata să le dăm cereale în cantitat.e suficientă. Totuşi,·
n' am fnţeles a face o predare fără regulă a tuturor magaziilor,
precum voiau Bulgarii, ci una ordonată, prin comision. Oreutăli
ne-a oferit şi chestiunea întrebuinţării cerealelor cumpărate de
noi>> (p. 8).
De aceea, s'a luat dispoziţia a nu se mai cumpăra cereale.
ia1 din stocul cumpărat să nu se predea nimic Bulgarilor, cart.
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11.u·_-tnţelegeau că trebue să plătească. De altă parte Turcii, în
cepând dela 20 I�inie, aveau sa primească zilnic câte 450 tone
de grâu, timp de 30 de zile. După concepţia bulgărească însă
11-u trebuia să-se- dea n.imic Turcilor _din vechea recoltă, de oarece
recolta nouă nu se cunoştea încă şi armata a treia bulgară ar'
fi putut suferi de foame.
.
I
.
Cerând concursul asistenţei, cuvântătorul recomandă, întrebuintarea tuturor energiilor pentru sporirea producţiei şi exploa
tarea provinciei, de oarece durata războiului nu se poate pre-.
vedea
(p. 8).
•
"
Punctul al _treilea d.in program îl tratează căpitanul de
cavalerie von Loesch. El vorbeşte despre wegătirea secerişului,
despre atelier�le de, reparat unelte şi maşini, despre procurarea
de coase şi maşini populaţiei, fără însă a se putea satisface-toate
,cererile, de oarece cantităţile ce se spera să vie din Muntenia,
nu s'au putut trimite şi fiindcă tratativele cu armata bulgară,
în ceeace 'priveşte predarea aşa numitelor instrumente fără stăpân
n'au dus la nici un rezultat". Totuşi secerişul va merge bine,
din cauza micii suprafeţe cultivate şi a climei favorabile, dacă
se vor scoate la lucru toţi oamenii capabili de muncă„ precum
şi orăşenii ·fără ocupaţie. 5ecerişul pe ogoarele părăsite de pro
prieta1 r a fost asigurat prin vindere'a, .r-ecoltei acestor ogoare,
sau prin mun'ca· fortată, impusă de comandanturi. S 'au luat dis
pozftii şi pentru arăturile de toamnă şi mai ales' pentru cultura
oleagino:1selor, i:l v'ând în _vedere lipsa cea 'mare de uleiuri ,şi
grăsimi din Germania. E de dorit ca 2¼ din suprafaţa cult'ivată
să fie· semănată cu rapiţă de toamnă: Stau· la dispoziţie IO plu
guri cu motor. Se va căut-a ca 1 / r, din suprafaţa agrkolă să fie
lucrată la toamnă. Ogoarele părăsite de refugiaţi se vor arenda
ţăranilor rămaşi, cu 20 Iei d_e hectar c·el puţin. Se vor prefera
aceia cari piătesc arenda~ imediat, sau · după seceriş. Se vor
_ prefera la are_ndare ,Germanii,. Turcii şi Bf1lgarii, c/J,iar dacă .
sunt supuşi Români,. acolo und� Românii nu dau un p,:eţ mai,
mare (p. 9).
In ce priveşte lemnele şi cărbunii de. lemn, se vor exploata
pădur'ile loc· ale, cle_ oarece din Bulgaria nu se poate· aduce nimic.
iar combustibilul ce venia în timp de pace din Carpaţi şi pe
Dunăre din Serbia, nu se mai poate aduce. Se va procura şi
lemn, tare de lucru, coaje de tei- 1 lemn moale de lucru. şi a· rgăseală:·
'
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de stejar. Exploatarea se va face prin 'băştinaşi şi ţigani; iar
unde nu e te<!mă de dezertare, prin -prizonieri. Se va face parte
şi populatrei din păduri, acolo unde lemnele lipsesc, cum e în
plasa Hârşova. Plă-şile
Megidia şi Constanta vor primi lemne în
I
schimbul muncii la tăiat; şi transport. ,,Lucrăm tntr'o ţară care
poartă un pronunţat caracter de «ţară nouă» (Neuland), _adaugă
căpitanul. Energiile de muncă şi transport, maşini(e şi uneltele
.

au fost jefuite. distruse sau stricate de răţboiul care/ tn Bal
cani a căpătat forme ciudate". A se aduce din _Germania, e

greu şi transportul e îndelungat. beaceea se recomandă utiliza
rea a ceeace se mai găseşte în Dobrogea. (p.. 10).
Locot.-colonel Van den Bergh face un scurt referat asupra
semănăturilor de toamriă şi de primăvară, asupra bratelor de
muncă disponibile şi asupra rezultatelor, pe care le găseşte 'slabe
din• trei cauze:
a) Muncile s'au început cu î�târziere.
b) Mare parte din populaţie s'a re'fugiat; multe sate au fost
distruse; uneltele şi maşinile au _fost distruse sau cărate;
c) Piedicile ptise de Bulgari.
«Selbst helfen», să ne ajutăm singuri! exclamă desperat bie
tul colonel german. «ln die Dobrudscha wird mit Recht viei
hineingestecb ! In Dobrogea nu curge miere şi lapte ! Cu pu
ţine mijloace trebue să se realizeze mult. Deci, muncă pentru
onoare. Prin organizare se va putea face faţă şi lipsei de braţe.
Nu ·cereţi maşini şi coase în ultimul moment! Prevedere în toate!
«Voransdenken!,. Lemnele de iarnă să fie adunate de cu primă
vară; arăturile de toamnă trebuesc puse la cale de· cu vară ! ·
Soldaţii n'au venit aci pentru desfătare. Tot ce e de prisos la
diferite comandamen.te, să se_ libereze pentru· muncă. Fiecărui
soldat să i se dea câte o însărcinare. Cei ce se-disting Să ca
pete răsplată. Să se întocmească tabele grafice ale muncii. Dacă
re�ultatele agricole din diferite comandamţnte de etapă sunt ne
egale, aceasta se datoreşte, poat-e, şi unei diferenţe de o:-ga
nizare. (p. 10-11).
Urmează apoi dările de seamă ale diferiţilor ofiţeri din zonele
d� etapă, asupra stării semănăturilor, asupra aprovizionării cu
lemne, · asupra necesităţilor maşinilor de treerat 'etc. Ca amă
nunte interesante citam:
3
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Căpitanul de cavalerie Baerecke din C'uzgun se ·plânge �ă
din cauza întârzierii instruc ţiilor de la centru, nu s'a adunat în
treaga recoltă de cireşe din subzona de etape Cuzgul) pentru
,folosul· armatei; iar suolocot. Grnen din Hârşova, că Bulgarii
din Tulcea · âu refuzat predarea sapelor -penti:u · prăşitul porumbului.
..
· Punctul al cincilea din pro gram, care se ocupă cu chestiu
ne.a alimentării, ,este tratat de intendentul Presting. Ţransp,or
tul alimentet9r se face pe· Dunăre până la Cernavodă, iar de
. acolo în interior pe calea ferat ă. Din- cauza greutăţilor de trans
·p ort însă , principiu!' suprem e să se procure hraria din Dobro 
gea. «Oberstes Pdnzip, ist, aus dem Lande zu !eben.• Ţ ăranii
bulgari au foarte multe turme de vite; totuş trupele bulgare su
făr de lipsa de carne. Se strigă c ă se dă mereu aceiaş hrană.
T ot.uş-.::. ada_ugă intende,ntul Presting -- astăzi stăm mai bine de
cât la 1870 când adesea 14 zile în şir nu se da de cât «carne
cu orez», sau. «orez. cu carne».Crede că ar fi- mai bine să se adauge zilnic la suma de o
marcă şi 20, încă do uă m�n:i şi 50, din cotribuţii, pentru hrana
soldaţil o r. Dar, de oarece d1.n asemenea contribuţii s'au folosit
. în ace.st sco p până §!Cum 4 milioane şi jumă ţate mărci, 1 o spo 
rife a alo caţiilor de hrană e i,mposibilă .-:- In Constanţa s.'au ri
dicat plângeri asupra calit ăţii pâinii; deaşemenea. şi din partea
trupelor bulgare. Vina e însă a lor, fiindcă n'au ştiut· sa con
serve lăina. Din cauza. lipsei, nu se va putea trimite : făină şi
. fasole în Germani.a. E mare lipsă şi de- ovăz. In ce priveşte
ouă-Ie, Dobrogea românească nu e o «ţară a oµ ăl or» cam e Ca
drilateri.ii: S'au adus 120.GOO litri de vin spre a se da s oldaţilor
. câte un litru pe i�pt ămârt ă . In schimb fructe s'au recoltat des
tule. Numai din Hârş.o va s'au procurat .I3b.OOO kgr. de zarzăre·,
prune, mere, pere şi piersici ; iar în Co nstanţa s· a înfiinţat o
fabri.că de marmeladă . Populaţiei civile i se va _da numai făipă
de po rumb. Pentru aprovizionare, Germanii au făcut în Dobr_o
gea un co ntract cu firma Michel. A ceastă firmă procură brânză
de oi cu 2.90 lei pentru prtmele 100 tone şi de 2.70 lei pentru
rest. Firma ar putea, 'la nev:oie, siţ o fere ,şi p opulaţiei civile
brânză cu acelaş pret .(p, 14-1.5). Se discută 9poi de ofiteri
.
chestiunea hranei _cailor:
Cu pescuitul s·e ocupă căpitanul de cavalerie ·Cuntze.
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fn Rqmânia pescuitul se face în re gie. Administrăţia pes
căriilor statului este organizată în mare. Statul încasa 30-50 '/.
din produsul peştelui. -Numai speciile alese de peşti se exportau ;
restul se ponsuma în ţfră. ln Jurilofrca se prindeau anual în
'tre 50.900. şi 60.000 kgr; peştele· vândut în Constanta avea o
valoare până la 200.000 lei.
La sosirea etapelor germane pescuitul încetase. O parte
dintre pescari fugiseră; altora li se luase de către trupele bul
.gare instrumţntele de pescuit; i!lr restul nu mai voia să pes
cuiască, de oa.rece, sau li se ridica tot peştele fără plată de
către Bulgari� sau li se cerea 70-80 °Io din produsul' pescuitului
gratuit. Tratativele cu organele administrative bulgare, rămaseră
fără rezultat. La 25 Ianuarie f917, ,în urma unui ordin al co
mandamentului superior, fpescăriile statului român fură puse
sub conduc�re militară � astfel începu şi în Dy>brogea să se
pescuiască în condiţii mai favorabile pentru pescari. Se înche
J.ară şi contracte cu ei. ln deosebi însă de Muntenia unde func
ţionarii administraţiei româneşti a .pescăriilor conduceau explo
atarea; în Dobrogea · aceşti funcţionari avură un rol secundar,
fiind puşi SNb supraveghere militară, ceiace în Muntenia s'a în
tâmplat ceva mai târziu.
Pescuitul pe coastele Do�rogei s'a împărţit în două sec
ţ.iuni: Jurilofca şi Constanţa, având punctul de contact' la ca
pul Midia.-Exploatarea începu la 20 Martie 1917. La Jurilofca
s'a desvoltat extraordinar de favorabil. ln lacul Mangalia pes
cuitul a fost slab. Cauza stă nu. numai în frigul asprit ar iernii
ci şi în faptu1 că pescarii erau folosiţi numai la închiderea
lacului, pe când pescuitul se fă-cea m1i ales de trupele bulgare
şi nu de pescarii ce depindeau de- etapele germane. In lacul
Tuzla nu s'a pescuit. · Lacul Tatlâgeac nu satisface nici nevoile
locale. La Jurilofca peştele se sărează. D,easemenea· se afumă,
ca şi la Constenta şi Hârşova. ·
In sectorul german de pe coasta mării s'au prins în lunile
Aprilie şi Mai 1917 :· 265.821 kgr., care s'au distribuit astfel: pen
tru militari 67.103 kgr.; pentru civil,i 88.807 kgr.; expediate în
Germania: 17.091 kgr.; expediate Ia Brăila: 6000 kgr.·; · peşte
sărat: 51.423 kgr.
La Dunăre' pescuitul începu ceva mai târziu. O parte din,
produse s'au trimis la. Brăila. In cele 1ouă luni pomenite, s'au

'
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prins 16.019 kgr.: 2500 kgr. pentru militari şi 't3.519 pentru
civili. Lucrările pentru închiderea bălţilor sunt în acest sector
terminate.
In sectorul_ dunărean -de s d pescuitul e nul. Trebuesc
luate măsuri. Preţul peştelui vând.ttt civililor a fost ridicat cu
20-70 °Io. Vânzătorii de peşte au un rabat de 12 °/0• Suma în
casată în Aprilie şi · Mai se ridică la 122.463 lei.
Intre dispoziţiile luate cu privire la pescuit, precum : su
pravegherea pescarilor ·pentru nu ascunde o parte· din peste şi
-fixarea unor anumite zile pentru negustorii de peşte din' pro
vincie, se menjionează şi aceea că trupele germane n'au voie

să se ocupe cu această îndeletnicire. spre a nu veni în conflict
cu pescarii, dar mai ales cu trupele bulgare. - Pescuitul cu un

I

diţa se lasă liber, (p. 16-20).
Referatul secţiunii tehnice îl face căpitanul Alisch. El afirmă
că toate istalaţiile industriale în zona etapelor germane sunt,
sau complet inutilizabile, sau în parte distruse. Singură moara
Morelli din Constanţa şi instalaţia hidraulică din Murfatlar mai
funcţionează ; însă şi acestea au nevoie de reparaţii urg_ente.
Specialişti şi unelte lipsesc. Abia la mijlocul Junei Mai s'a ob
ţinut aprobarea· procurării de material tehnic din Germania� In
Constanţa s'au mai instalat şi două ateliere pentru reparat ma
şinile, precum şi o turnătorie. Toate comandamentele de etape
vor trimite aci piesele defectate. Pentru reparaţii mai neînsemnate
se vor utiliza fierării de prin sate. Se recomandă economie la
uleiurile de uns. In Constanţa s'a mai făcut şi o instalaţie pentru
construit căruţe pentru transportul cerealelor. Săptămânal se
construesc câte patru. Rezervele de cuie sunt suficiente, (p. 20-1).
Sublocott;nentul Brabant comunică despre prada în uleiuri
minerale, făcută în Dobrogea ocupată. In urma cercetărilor unei
comisiuni, s'au aflat:
67,000 · itne
21.000 »
30.000 „
62.000 „
9.000 >>
IO.OOO >>
32.0.QO >>

benzină uşoară
),
benzină grea peste 760
benzină grea- sub 760
t
petror lampant
232.000 tone
petrol denaturat
ulei mineral Diesel
păcură
l
I
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precum şi o mică cantitate de uleiuri de uns. Din toată această
cantitate s'au pierdut circa 20.000 tone în urma bombardamen
tului flotei ruseşti la 4 Noembrie 1916. Din întreaga pradă,
70.000 tone benzină erau ale întreprinderilor germane; restul
aparţinea inamicului, sau neutrilor. Prin tratatul dela Sofia din
2 Decembrie 1916 s'a hotărât împărţirea. Se dete �ulgariei şi
Turciei o cotă anumită. Germania îşi însuşi benzina uşoară pen
tru aeroplane şi uleiul mineral pentru submarin'e. Până în mo
mentul congresului nu s'a hotărât cantitatea de petrol şi păcură
ce 'revine Germaniei. Tra'nsportul fu împiedicat până în luna
Martie 1917 din lipsa de vagoane-cisterne, de viscol, de miş
cările trupelor, de lipsa de cărbuni şi mai ales de imposibili
tatea de a utiliza Dunărea îngheţată. ln Noembrie s'au trans
portat vresto 1100 tone; în Decembrie 3.500 tone; în Ianuarie
şi Februarie prea puţin : în Martie .însă, când Dunărea fu liberă
de sloiuri, vre-o IO.OOO -tone, iar în Aprilie, când .s'a r.egulat
pendularea trenurilor între Constanţa-Cernavoda şi a vapoarelor
între Cernavoda-Baziaş, s'au expediat 20.000 tone, In Mai 28.500
tone; iar în Iunie 25.000 tone. Personalul însărcinat cu trans.:.
portul constă din circa 400 persoane .. Uleiurile minerale s'au
încărcat din cisternele ce aparţineau. societ�.tilor : Steaua Ro
mână, Astra, Aquila, Societatea româno-americană şi din port,·
fie în vagoane, fie în bidoane. lnstafatiile tehnice sunt la Cons
tanţa de aşa natură, în cât zilnic se pot încărca uleiuri într'un
·număr nelimitat de vagoane. Până Ia 1 Iunie 1917 s'a -expediat
aproape 1/3 din rezerva totală. ln 6-8 _luni se va-putea transporta şi restul.
1
După acest referat, locot.-colonel Van den Bergh comu
nică ca în România funcţionează. acum (în-1917, Iunie) 99 sonde
şi 15 puţuri de mână, cu un rendement de 75 vagoane şi ju
mătate pe zi : în total 30.000 tone. «Eine iiberraschend gute
Leistung !». Alte sonde înfundate sunt în lucru pentru a fi des
tupate·; de asemenea se fac şi son.de nouă, aşa că în curând se
vor satisface toate nevoile aliaţilor cu prisosinţă. (p, 21-23).
Cu mâteriile prime de războfo se ocupă căpitanul Werner.
Aceste materii, din cauza necunoaşterii limbii ţării, a obiceiurilor
-comerţuîui din· -Balcani, a neîncre.derii populaţiunil faţă de atacu
rile militare de tot soiul, se procură prin intermediari civiH, mai
ales prin <<organizaţia Michel». De oarece nevoia de asemenea
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materii este e�tremă, preţurile se socotesc ca lucru secundar
Stabilind-u-se un tarif fix, se va înlătura şi neîncrederea locui
torilor. Preţurile_ sunt mai scăzute ca în Bulgaria, aşa ,că se mai ·
. pot urca. Recomandă <<atenţie faţă de- încercarile Bulgarilor d'e
a aţâţa populaţ.a şi de a-şi .însuşi ei însuşi aceste materii prime»
Rezultatul CUJ:llpărăturilor până la 1 funie -19n: 321 vagoane de
· oleaginoa-se; 72 vagoane de turte uleioase: 39 vagoane blăni şi
piei ; 85 vagoane de material pentru argăseală. Fiece vagon e
- socotit la -10.000 kgr. «O parte din _acest material a fost oprit
de Bulgari». Ptasa Cogelac «besonders straff durchorganisiert».
stă în fruntea tuturor ; p·e c�nd din părţile de sud, Bulgarii au·
cărat foarte mult material peste graniţă. Unele regiuni, din cauza
«extraordinarei pustiiri cauzate de războiu», nu 'pot oreri nimic..
Comandaturile să fixeze preţuri pentru lână. Se cap/:î,tă 1½-2 kgr.
de ·oaie. O probiemă imediată : - ,,salvarea oleaginoaselpr", în
special a rapiţei, care e răpită de Bulgari fără plată. Recomandă
ridicarea clopotelor. Satele bulgăreşti vor fi lăsate la urmă.
Pentru clopote nu se va plăti nimic, nici mi 'se vor da bonuri.
Vas:ele de aramă ~se vor schimba, dar mai (ârziu, acum fiipd im
posibil. Fabrica de tinichea din ·Constanţa va praieura în 3 săp
tămâni câte-va mii de găleţi şi alte vase în acesf scop. In plasa
Hârşova maşinele de stors uleiul sunt stricate;-- Se va prncura
coajă de tei_; iar lemnul jupuit se va transforma în cărbuni pentru,
fierării (p. 23-,-24):
Căpitanul de · cavalerie Cuntze se oc11pă cu. administraţia.
comunală, cu finanţele .şi cu. chestiunea şcolilor.
Dă o scurtă privire asupra organizării administrative ro-
mâneşti a judeţelor,.....şi comunelor. Adaogă că o «viaţă comu-
nală independentă» nu �a putut desvolta la noi. Administraţia,
etapelor germane cuprinde întreg judetul Constanta, iar în-nord
părţi din jud: Tulcea şi anume : plasa Casimcea şi . părţi din
plăşile Topolog ·şi Babadag. (Mai precis, vezi darea de seamă
a noastră din numărul trecut). Irtainte de sosirea armatelor ger-·
mano-bulgaro-turceşti, toată funcţionărimea şi în special primarii
cu personalul 1o·r s'au refugiat, luâud ştampilele şi actele mar
- de valoare. Administraţia româneasc4 lipsind, comandamentul.
eta-pelor introduse una nouă. Mai ales <<Bulgarii, cu o grabă
suspectă, se consacrară acestei sarcini, introduţând în zona eta
pelor un întreg aparat administrativ_, cu prefecţi, suprefecţi, pri-
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mari şi comisii de câte trei membri». Această administraţie bul
gărească a fost instalată în parte dire.ct de .guvernul central
bulgar. lnlăturarea ei a fost posibilă abia la 5 Ianuarie I 91'7, în
urma unei înţelegeri între comandanţii armatei germane şi bul
gare. 1n locul ei se instală administraţia etapelor germane. <<Din
nefericire, 1 funcţionarii bulgari au rămas încă ca un· element
supărător fn provincie•. A-i înlătura e numai atunci posibil; când
se vor avea acuzări la adresa lor.
,, Trebuie să stăm alqturi, ·aşa dar, cu asemenea oar;neni-·
adaugă căpitanul Cuntze ·_ chiar când ei ne îngreunează fn mod
evident administraţia noastră prin agitaţiile şi activitatea lor
secretă».
O reinstalare a administraţiei române e imposibilă, fiindcă_
funcţionarii încă nu s'au întors şi apoi fiindcă ·�funcţionarul român
după cerinţele şi concepţiile noastre, este. cel mai rău şi mora
liceşte cel mai inferior din câţi se pot închipui.,,. Administraţia
germană ş'a organizat astfel : ca instanta supremă este coman
damentul etapelor sub care, ca organe executive, stau coman
daturile locale din comune. Primarii din sate şi oraşe sunt numai .
organe auxiliare ale comandaturilor locale. In Constanţa şi Me
gidia primarii sunt militari. Această organiz,aţie, de siguF, e pri
mitivă, însă satisface scopul pentru care a fost creată : utilizarea·
forţelor economice ale provinciei. O administratie românească
ca peste Dunăre, poate ca ar îngreuia realizarea acestui scop.
Comandanţii de etape sunt stăpâni în districtul lor· şi pot orga
niza administraţia după nevoile locale. Nu se va recutge la co-,
mandamentul central din Constanta pecât în cazul când e · ne
cesară o dispoziţie generală,_ sau când e vorbq de sarcini finan
ciare mari. Primarii. trebue plătiţi «căci nici un român nu lu
crează gratis pentrn comunitate, sau stat. Noţiunea activităţii
pentru onoare e- aici necunoscută». Un primar numai cu leafa ce
o primeşte este legat de administraţie. Teama de a nµ-şi pierde
această leafă, îl face să-şi îndeplineasc.ă datoria. Un primar de·
sat primeşte 25 lei lunar. De aceasta se vor îngriji comandatu
rile. Munca de. cancelarie o face însă notarul, sau sec�etarul.
(p. 25--.:21).
.
_ Finanţele. 'se -dă o scurtă privire, asupra dărilor româneşti,
directe şi indirecte. O reintroducere a dărilor către stat e im-:
posibilă: lipsesc functionarii, lipseşte şi un cadastru. Deaceea
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s'a recurs la un mijloc mai primitiv : dările să se perceapă pe
comune, după capacit�tea financiară a fiecăreia. Se vor percepe
la fiecare 3 luni. Comandanţii d'e etape sunt instanţa suprernă
în ce priveşte dările din districtul lor. Ei vor evita acuzările şi
reclamaţiile. Taxa timbrelor e în discuţie etc. In scurt, cheltue
lile se vor acoperi din veniturile provinciei şi în niciun caz nu
se vor împovăra finanţele statelor aliate. Fiece comandantură va
avea o casierie, iar în Constanţa va fi o casierie centrală. (p. 27-30).
Şcoala. Românii ·aveau aproape în ,fiece sat o şcoală şi o
grădină de c-opii. La aceasta din urmă veniau copii între 4 - 7
ani, pentru a nu rămânea acasă neocupaţi. Obligatoare erau. şcolile
koebeliene numai pentru streini. Scopul: a deprinde pe copii de
altă limbă cu limba ţării şi a-i pregăti astfel pentru şcoala pri
mară. Aceste şcoli. aveau un scop politic. Alături de şcolile ro-
mâneşti,. erau <<tolerate» şi cele turceşti şi germane, pe când cele
bulgăreşti erau oprite. Turcilor Ii s'au făcut multe înlesniri în
această privinţă. Totuşi hogii şi învăţătorii lor aveau o leafă
mică. Statul român însă trebuia să-i sprijine mai mult, având în
vedere că tuturor moscheelor li s'au secularizat averile. Şcolile
turceştî, germane şi ruseşti depindeau de as.tfel de comunităţt,
iar învăţătorii erau plătiţi în bani, sau în natură. Dela ocuparea
· Dobrogei a încetat aproape orice a'ctivitate şcolară. Clădirile
şcolilor au fost dărâmate, sau tntrebuinţate pentru scopuri mi
litare; tnvăţătorii streini Upsiau, fiind sau mobilizaţi sau inter
naţi; cei români fugiseră în mare parte. Şi materialul didactic
s'a părăduit. Pentru redeschiderea şcolilor s'au luat următoarele
dispozitiuni:
1. Grădinile de copii se vor reînfiinţa, însă nu în vederea
scopului politic al. Românilor; şi numai în satele pur româneşti,
spre a despovăra pe părinţi şi a da o ocupaţie copiilor; dar nu
vor fi obligatorii.
2. E de dorit. ca şcolile germane, din motive politice să se
redeschidă. E o datorie a înălţa şi sprijini germanismul într'o ţară
administrată de Germani. Uncfe lipsesc învăţători, se vor recruta
dintre militarii' "liberi de· serviciu. Bulgarii au ,înfiinţai şcoli bul
găreşti în toate satele lor, cu tnvăţălori luaţi .depe front. Nu
trebue să ne lăsăm întrecuţi de Bulgari în chestiuni culturale,
adaugă căpitanul Cuntze. Se vor aduce cărţi didactice din Ger
mania. De şcolile bulgăreşti nu ne vom îniriji, fiindcă au ei
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grija lor; dar trebue să le dăm ajutor, unde a nevoie. /n ce
priveşte redeschiderea . şcolilor turceşti, româneşti şi ruseşti,
rz'avem nevoie să ne grăbim. Unde comufiită_ţile turceşti vor cere
redeschiderea şcolilor lor, li s� va da încuviinţarea, deoarece
sunt fraţi ai aliaţilor noştri; dar iniţiativa nu va porni dela noi.
La- Români şi Ruşi numai atunci se va da învoirea fuw:ţionării
şcolii, dacă nu se răpesc prin aceasta braţele copiilor, necesare
pentru activitutea economică. Acolo unde se dă învoirea, va fî o
dovadă fn ochii populaţiei că Germanii se îngrijesc de buna
orânduială a ei. Se vor da vacanţe în timpul secerişului şi tree
ratului. Comandaturile vor proceda potrivit cu aceste norme ge
nerale şi cu necesităţile locale. (p. 30-32).
Arhitectul de companie Soppart urmează cu un referat
asupra căilor de comunicaţie.
El arată o hartă pe care sunt însemnate drumurile în roşu.
Recomandă îngrijirea continuă a următoarelor căi din zona eta
pelor germane dobrogene :
Constanţa-Babadag
73 km.
,.
-Hârşova, Topolog 108 km.
,.
-Cernavodă
65 km.
"
-Ostrov
90 km.
" · -Cara-Omer
58 km.
>> � -Mangalia-Cara-Omer 72 km.
Apoi următoarele legături :
c�ugagia-Jurilofca
16 km.
8 km.
Tari Vcrde-Duingi
Constanţa-Mangalia
22 km.
I.n total 512 km: Starea acestor drnmuri, în bună parte, e
rea. Felul românesc de a face şosele e foarte simplu. Aşternutul
<le pietriş e abia de 10-55 cm. (macadam), pus direct peste pă
mânt; de aceea şoselele româneşti nu suportă vehiculele grele
In timpul ploilor drumurile sunt foarte rele. Apoi ·calcarul moale,
cu care se şoseluesc drumurile, se macină repede şi se preface
în noroi. Se vor lua măsuri pentru înlăturarea noroiului şi us
catea drumurilor. Bratele libere de muncile agricole vor servi Ia
aceasta. Piatra se va lua din carierele vecine cu prumurile. Pentru
spargerea pietrei se vor folosi şi femeile, ca şi pe alte fronturi.
Sunt cam 200 km. de şosele, care trebuesc aşternute din nou
cu piatră. Pentru aceasta sunt,necesare 6 luni de lucru, cu 2000
lucrători şi 700 căruţe. (p. 32-34).
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Dr. Scholtz, consilier al curţii de apel. refe�ă asupra ches

tiuniior de drept civil şi penal. (p. 34-41). Se ocupă azi cu
chestiunea despăgubirilor pentru rechiziţii şi pagube suferite de
srrpuşli puterilor centrale. (p, 41-42).
Congresul discută apoi chestiunile sanitare (p. 42-43).
După aceasta căpitanul de cavalerie Cuntze vorbeşte despre
reglementarea circulaţiei numai în cuprinsul zonelor comandan
turilor. Pentru drumuri mai lungi se cer anumite acte şi forma
lităti. Excep.ţie se face numai pentru muncitorii agricoli, cărora
li se va da câte un permis pe 6 luni. Scopul acestor inăsuri
este a se evita spionajul. Apoi mai e o cauză : «populaţia, dacă
iubeşte putin munca, în schimb iubeşte mult drumurile,.. Această
dispoziţie din urmă a fost sp.orită şi de războiu, prin distrugerea
localităţilor. Dacă ·s'ar da libertate de circulaţie, populaţia şi-ar
schimba adesea' locuinţa, mai ales în satele unde un ofiţer german
energic ar p.reUade-oameni-lor . sforţări mai mari pentru muncă.
ARoi vitele, din cauza lipsei, trebue păstrate pentru lucrul câm
pului, iar nu pentru călătorii.
Centrala paşqpoartelor din Bucureşti refuză orice cerere
de reîntoarcere refugiaţilor, cari înapqindu-se Ia cămin, n'au
găsit nici un adăpost.
Negustorii, cari vqr să călătorească pe teritoriul adminis
traţiei germane pentru cumpărături, vor indica mărfurile pe care
Ie negociază. Exportul vinului;" sf>irtoaselor şi. a alimentelor este
interzis.
Cererile de permismi pentru călătorii peste graniţele Ro
mâniei se vor acorda, cu condiţia, ca persoana să nu se mai
întoarcă înapoi.
Trebuie să' se apere graniţele înpotriva imigrărilor. Per
misele de liberă călătorie nu le poate da decât administraţia
etapelor germane. Totuşi autorităţile bulgare, de şi li s'a făcut
cunoscută în repe(ite rânduri acet1stă · dispoziţie. eliberează în
mare cantitate permisuri de circulaţie. De aceea. toţi călătorii,
cari nu vor avea permise ger�ne în reg_µJă; yor fi respinşi la
graniţă� iar dacă vor fi prinşi în interior, vor fi arestaţi şi chia�
supuşi la amendă, în caz când se .opun. Cµvântătorul observă
că multe permisuri, «au�weise" au trecut în mâni streine. In spe
cial la comandatura· din Constanţa s'.au făcut numeroase cereri
pentru reînoirea ausweis-elor pierdute. In loc de _,,pierdute", că-
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pitanul Cuntze propune să se înţeleagă „vândute". Un mijloc
de control ar fi ca pe fiece ausweis să se imprime cu tuş.
urma degetului celui mare; iar la reînoire, să se compare im
presiunile de pe ambele permise. Se mai cer şi pedepse pentru
cei ce le pierd. Propune însă ca cţceste măsuri să se amine
până după culesul recoltei şi să. se ţie seamă şi de transplan
tarea populaţiei din zona de opeţaţie. (p. 43-45).
Cu plaga Ţiganilor se o.cupă căpitanul de cavalerie Kreth.
El spune că la ţară sunf numeroase şatre de Ţigani, cu mulţi
cai şi vite cornute, că aceşti Ţigani leneşi nu pot fi constrânşi
la munca şoselelor şi pădurilor, de oarece peste noapte dispar
cu şatră cu tot. Se întreabă dacă n'ar fi un mijloc si.,re a-i
fixa. Totuşi din asistenţă se aduc laude Ţiganilor din zona Cara
Omer şi Megidia; cari s'au dovedit foarte utili pentru reparatul
masinilor.
Munca forţată. Vorbeşte căpitanul de cavalerie Cuntze. La
data� congresului, munca forţată încă nu era impusă; însă ad
ministraţia etaP,elor a şi primit din partea comandamentului su
perior din Bucureşti o înştiinţare în acest sel'ls, cu următoarele
dispoziţiuni.
1. Se va res'trânge libertatea de schimbare de do mi cili u,
de migrare, a muncitorilor.
2. Se vor afişa table cu preţuri fixe pentru muncă.
Fiecare coman.datură se va îngriji de regul�rea muncii. <<In.
general Românii se sustrag de la ea, sau lucrează fără regulă,
adecă numai atunci când le ajunge cuţitul la os».
3. In Germania orice energie liberă este folosită pentru tm
scop de utilitate generală. In teritoriilţ .ocupate din Belg!a şi
Franţa întreaga populaţie e supusă controlului şi muncii forţate�
Aceste măsuri aspre trebue să se introducă şi în România .. Orice
energie trebue captată. J3irourile de lucrători vor stabili: 1. Nu
mărul şi felul întreprinderilor econqmice din fie ce ţinut precum.
şi al muncitorilor; 2. Numărul luc;rător lor disponibili şi 3. Al
cătuirea unor liste de lucrători, după următoarele ocupaţii: a).
agricultori; b) podgoreni ; c) l11crători la căile ferate şi la ins
talaţiiJe petrolifere: d) fierari, l.ăcăt-1!;i etc.; e) maşinişti, meca
nici, fochişti; /) electriciani; g) architecţi, zidari ; h) ingineri de
poduri şi şosele, lucrători; i) pădurari, lemnari; j) t�mp'.ari 1:tc. �
.

'
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{) mineri; m) pescari ; n) tăbăcari-; o) cismari
° ; p) şţlari ;� r) bru1ari; ş) măcelari, t) croitori; u) morari; v) conductori de plu
guri cu abur şi motor. ·
Lucrătorii se vor împărti în coloane, după sex şi vârstă :
I. Coloana bărbaţilor, cuprinde: 1) oameni capabili de muncă
dela 17 ani în sus, cari se vor. îµtrebuinţa unde s·e va simţi
nevoie; 2) oameni cu mai mică c_apacitate de muncă; 3) incapa
bHi de muncă, pe'f1tru treburile din jurul casei.
II. Coloana femeilor del"â 18 ani în sus,. care se va între
buinta de asemen·ea unde s� va simţi nevoie ; femeile mai putin
capabile şi cele infapabile de muncă, vor rămânea la lttcrul
casei.
III. <;oloana c0piilor, cuprinzând copii între 12 şi 16 ani,
se va fo!osi la muncile agricole mai uşoare şi la grădinări_i. Vara
şcolile se -vor închide în vederea muncilor.
Birourile de lucrători vor comunica la oficiul central' al
muncilor din Bucureşti prisosul sau lipsa de_ braţe muncitoare.
Acest oficiu central reguleaiă distribuirea •lucrătorilor şi răsplata
lor. In ptovincie se vor înfiinţa, în oraşele mari, birouri de' lu
crători, iar în teritoriile comandanturilor mai mici sarcina bi
rnurilo! se ,va îndeplini de funcţionarii poliţieneşti.
In Constanţa există destui_ mtincitori neutjlizaţi cari însă,
fără introducerea muncilor forţate, nu vor putea fi angajaţi la
lucru. Cere înfitnţarea în acest. oraş a unui birou care să se
oc_:upe cu această chestiune. La ţară recuno_aşte, că din cauza
refugiului e lipsă· d� braţe. Totuşi, comandanţii de etape ar
putea alcătui liste de muncitorii liberi, .pentru a fi folosiţi acolo
uride se va simţi nevoie, (p. · 46-49.
Desbaterile congresului au avut loc la Constanţa, în ziua
. de 16 Iunie 1917, îqtre orele 9 şi un sfert a. m. şj 5 jumă
tate p. m.
Broşura ·se termină cu un tablou , din care se vede că în
zona etapelor germane din Dobrogea, din 525.181 · hectare de
pământ cultivabil, s'au lucrat numai 214.255 ha (arături de
toamnă: 5.19¾; de prţmăvară: 35.61 °Io), adecă abia 40.8 o;o, O
ultimă coloană dă şi numărul streinilor din fie ce · subionă de ,
dapă1 cu excluderea Românilor _şi Ruşilor, după statistica I dela
15 Mai 191 7 : -

,
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In comanda�tura Constanţa
,.
Cara-Omer
>>
Hârşova
»
Megedia
Cuzgun
»
Cogelac
. l
Total . .

16.735 streini
»
12.287
-· 8.471
»
»
13.048
"
·: 21.535
>>
3.191
_ 75.268 streini

Interesant este şi tabloul în care se dă suprafaţa cultivată
în fiecare subzonă de etapă în anul 1916/17.
In subzona de etapă Cogelac s'atÎ cultivat 64.66 °Io din solul arabil
'
»
,.
,.
»
Cuzgun
56.12 '/o
»
-- Hârşova
•,.
38.94 °Io
"
»
»
»
>>
Megicdia
" · 37.11 °Io
»
,.
»
» Cara Omer 28.35 °Io
.
»
»
23.89
%
»
»
Constanţa
Explicarea acestor cifre ne-o dă' statistica etnografică_ pu
blicată în No. 1, (Ian.-Mart.) al revistei noastre (vezi mai sus ,pag.
60). Tocmai acel.e regiuni, care au dat" un- prnc:ent ma_i mare de
r_ţfugiaţi Români, a�eleaşi r<::_giun i ne dau procentul cel maf mic
-d-e teren cultivat în anii 1916/17.:In special tinuturile: Const-anta, Cara-Omer, Megidia şi
Hârşova au avut să sufere mai mult de pe urma războiului.
C. B.

''
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Din descrierea călătoriei lui -Evliia-Celebi
.
(pe la jumătat�a veac.ului XVII)

Intâmplător mi-a căzut în mâini lucrarea ce urmează, tradusă
•din originalul turcesc î'n limba oulgară de către d. D. G. Gadjanoff
.şi găsind că unele descrieri. prezintă interes,. în special pentru ~acei
-care se ocupă de Dobrogea, _am socotit nemerit s'o redau la rându-mi ·
în româneşte, fără altă pretenţiune decât aceea de a aduce la litera
"tura noastră contribuţiunea mea modestă.
Traducerea fiinâ făcută din limba bulgara, cred că e nemerit
să citez câteva amănunte, date în prefaţa traducătorului, din spuse_lţ
căruia reese ca Evliia-Celebi, a călătorit mai mult de 40 de ani prin
Eg·ipet, Arabia, Persia, .\sia-Mică,. Peninsula Balcanică şi mare parte
-clin Europa. Toate notele lui de călătorie sunt tipărite în limba turcă
în zece volume. Despre valoarea descrierilor sale, Hampzer spune că

✓-

�vliia-Celebi este cel mai renumit călător turc; că descrier�a ţinutu
rilo1 vizitate cţe ·el este ./ăcută cu o e;Kactitate severă, fnsă că trebue
să fim prudenţi de câte _ ori este vorba de descrieri referitoare la
istoria veclie, de oarece în a·cest domeni1J, lui îi plăcea sii mărească
.lucrurile în lipsă de probe p;-ecise şi se servia de legende. Aceeaş e_ste

şi părerea lui Sami lpei, istoric şi filolog. turc. Cele mai multe călă' torii, Evliia le-a făcut însoţind în calitate de imam, minezin şi se,cretar
pe unchiul său Melec AhtJ?.ed-Paşa, care a . fos� valiu în Diarbechir,
Erzerum, Aakp, Şam, Bagdat, iar mai târziu c1 fost mare vizir �i
-după aceea iarăş valiu la Silistra, Sofia, etc.
Insoţind pe unchiul său în anul 1061 (1651), Evliia-Celebi
-călătoreşte_ spte <<Uzie:alet>> având următorul itinerkriu: Constanti
nopol, Cecmegeaua mare şi mică, Silivria, Ciorlu, Poloz, Aitos, Cen
_ghe, Satu Nou, Provadia, ş·umen, Razg-rad, ·Rusciuc, deacolo la Giur-
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_,iu; pe urmă la Şiştov şi Nicopol; pe armă· se intoarce iarăş la
Rftsciuc şi deacolo în oraşul de reşedinţă Sjlistra. Dela Silistra el a călăto
rit la Dobrici, Balcic, Cavarna, Mangalia, Chiustengea, Caraharman şi
Babadag. Prin luna Zilhidze în anul 1062 (1652), Melec Ahmed-Paşa
a fost destituit din postul de guvernator al ţinutului Silistriei şi numit
1n aceeaş calitate în vilaetul Rumeliei. Evliia l'a urmat şi a trecut
prin Caramuratlii, Cialâc-Cavac, Silven, etc. In luna Redjeb anul
1063 (1653), paşa a fost chemat la Constantinopol în ·funcţiunea
de al doilea vizir. Ambii pornesc dela Sofia, şi trecând prin mai
multe localităţi, ajung la Constantinopol. La 4 Seval 1066 ( 1656),
Evliia călătoreşte din t1Qu prin ţinutul Silistrei, deoarece stăpânul său
Melec Ahmed-Paşa· a --(ost din nou numit ca guvernator al Silistrei
cu misiunea specială de a apăra· coasta Mărei Negre de atacurile
repetate ale Cazacilor. In această călătorie Evliia a străbătut Lozengrad, Mesemvria, Aitos, Varna şi deac':olo plecă spre Polşa (Polonia).

*

*

«Mai întâiu, - spune Evliia-Celebi, - cu ajutorul lui Dum
nezeu, am pornit din Constantinopol, dela localitatea «Topcilar» ,
am luat direr.ţiunea sudică, am trecut grădina lui Daud-Paşa, şi
qealurile stâncoase deacolo,- precum şi multe sate înfloritoare şi
am ajuns în orăşelul---Chiuciuc-Cecmege» 1).
Descrierea oraşului !Î marelui port Mangalia.
E un oraş foarte vechiu. Pozitiunea sa este frumoasă. Se
găseşte în partea nordică a portului, unde se văd fundamente
de cetate. Deoarece Oazi Umureia-Adje-lacuboglu a întâmpinat
greutăţi mari la cucerirea. lui, care s'a făcut sub domnia lui Ba
iazid Ilderim, după cucerire, a dărâmat cetatea. In tîmpul de
azi oraşul e frum.os şi înfloritor şi este situat pe coasta
unui şes nisipos. Este vacuf 2) al lui Esmachan Sultan şi ·se ad
ministrează de un muteveli 3). E,ste caza 4) cu paia 5) de trei sute
l) Urmează descrierea mai multor localităţi, dintre care numai câteva presintă interes pentru noi.
2) Proprietate eclesiastică.
3) Administrator de vacuf.
4) Caza = plasă.
5) Paia= grad în clasificare.
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de accele 1) în vilaetul Dobrogea-Silistra. Dela nahie 2) cadiul pri
meşte anual şeapte pungi. Are serdar 8) comunal, muhtesib 4) co
munal şi J!Ubaşă 0). Are multi negustori cari trăesc în case so
lide, pentru că le e teamă de Cazaci. Majoritatea aianilor 0) • sunt
Lazi, ai căror părinţi au fost' robi. Lazii au un proverb de spirit
că, dacă cineva n'are posibilitatea să se ducă la Meca, să se ducă
a Mangalia, pentru că acolo este hagialâcul rătăciţilor' şi al
săracilor.
Aci sunt deasemenea. mulţi Greci şi .Evrei. La judecătoria şe...
liană sunt în permanenţă ,proc;se - între Evrei şi Lazi. Dacă în
Mangalia un, Laz trage o palmă unu·i Evreu, el este pedepsit după
legile şeriiane. Cea mai însemnată geamie este aceia -a .Jui Es
malab Sultan. E o· geamie luminoasă cu mulţi cfedincioşi, cum
nu e altii în aceste părţi., Sunt şapte şcoli primare, trei ha
muri, vre-o 300 prăvălii, un mic bezisten 7) şi o bae mică, Toate
localurile închinate 1Ji1 D1,1mnezeu şi _cele filantropice sunt vacuf
·
al lui Esmahan Suita�.
- , .
· Are şeapte caf.en.ele şi vre-o 300 depozite lângă port şi al.te
·Jocuri, a�l fiind un centru comercial. Cel mai b_u n han e gcela
aPserdarului. ln raport cu oraşul prăvăliile sunt puţine. Portul
este mare şi prin el se expoartă cereale · pentru Const_antinopol. _
Deoarece acest port al vilaetului pobrogei este deschis spre sud. est, se fac valuri ca munţii; din care cauză corab;i!e 12leacă ime
diat ce încarcă mărfuri. ln vechime a fost aci un port mare cu
două eşiri. St acum (n fundul mărei se viid pietre de port, mari
ca munţii. I•n împrejurimile oraşului sunt vii. şi grădini. In partea
vestică, lângă grădini, se află mica techea 8) «Muharem-Baba».
După masă dervişii bătrâni ş( tineri s� de-dau. aci la contem
pl�ţ:uni religioase..
1) Aceea = veche monedă turcească de argint (aspru).
2). Nahie = sub împărţirea plăşei.
3) Serdar= comandant de cavalerie, rang bo,eresc.
• 4) Muhtesib = în vechime primar şi şef de poliţie; mai târziu per- .
ceptor de plasă.
5) Subaşă = agent· înşărcinat cu strânge:ea dijmei.
6) Aian = titlu dat fruntaşilor unui ţinut, care erau şi un fe!
de consilieri ; mai târziu acest nume îl purtau prefecţii, iar acum se· dă
senatorilor. .
,.,,
7) Bezisten = prăvălii pe ambele laturi ale unei străzi unite pri.
tr'un acoperfş deasupra străzii.
�) Techea = casă de rugăciune a _ călugărilor, dervişilor ; schit.
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De aci am pornit spre _nori:} şi am ajuns în satul Ghiuium11i, unde pornmbele cresc mari ·cât prunele,. Satul e ·musul
man, zaimlic ')·şi se compune din o sută de case şi o genmie.
DeoareGe e situat în interiorul Dobrogei, apa se scoate cu caii
din puţuri adânci de -optzed âe coti. El pFezinta 0 înfăţişare mi
nunată. In această parte interioară a Dotnogei, sunt hoţi-citaci,
îrţsă poptţlaţlă este foarte primitoare. Totul produce aci din,
belşug:· o chil� _de sămânţă produce- 50-:-- 60. chile; .mulţumită
acestui fapt, populatia-nu refllză să dea regulat zecimile zaimilor.
�u toate acestea, mtmele de „dobrogean" se socoate ca ofensător.
Aci am însemnat şi ceva din particularitătile liinbei lor.
Limba dobrogeană şi a Citacilor

.. După ce Baiazid a cucerit aceste pr1rţi dela Bulgari, ·Va
lahi şi Moldoveni, el coloniză aci soldaţi tătari şi din Aizadolia.
Din lncrucisarea soldatilor cu Valahii au rezultat Citacii, cari
întrebuinţează între ei un dialect particular. Nu oricine pnate
pricepe limba lor. I�tă câteva cu vinte din dialechtl lor:
Traducere
Limba citacă
Limba
citacă
-Traducere
--.
--,
chioin =vatră
heşer =pepene galben
ociac-cavta =adu foc
heşerca == pepene ve�de
keremec =ilic'ul tău ·.
ciogaci =soare
aidi vereim=să�! spun
calaic =roabă
cavra =adu (ţmper. dela a aduce) · seleam �indăm =salut· vouă ·
ciorbagi ne aiar aida. ·spune ce
paital =mânz
paitala act :==· adapă mânzul
·lucrează· agalele (stăpânii) tale
ta,kirle cu amânare
copajn = limba ta
şfkiast oldum - m'am bălnăvit
napain =ce să lucrez
iundum cloau dâr =e mânz al
defche =fata unei roabe
iepii mele
mecechi.=ciumă
paintal djevi = stufol caibr
blurec =căciulă
cidi-dăr ...:_ e bun
o'c beni =-� aşteaptă-mă
cadelmi rÎ10rvat = nume de om
aidi · ver - sp�me-1
ociac =foc
Asemenea cuvinţe se întI;ebuinţează .mult şi numai ei le_ înţel� g.
_
Dobrogenii şi Dehor'Ţlaniii ,sunt popoare deosebite, însă sunt
voinici şi curagioşf.
Dumnezeu să le de:i viitor frumos.
J

•

'

•

=

!) Zaimlic, proprietaţe feuct·ală .

...
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De acl am plecat ta 11ord, am trecut prin sate avute şi în
florltoare şi am ajuns în oraşul Chiustengea 1).
Descrierea oraşului Chiustengea

In vechime cetatea a fost ridicată de fiul domnitorului Do-.
brogean Calvar. A fost o înfricoşătoare şi puternică ,cetate. De,

oarece Baiazid Ilderîm a întâmpinat multe greutăţi la cucerirea
ei, de aceia, după căderea ei, a dărâmat-o ş_i i-a aruncat pietrele
în mare. Şi acum pe un deal înalt lângă ma "e se văd urmele
cetătii dărâmate.

' Atunci locuitorii cetătii s'au îmbarcat pe corăbiile lor şi au
fugit ta regele genovel, în cetatea dela Chiuffa (Ca ffa), deoarece
pe atunci toate cetăţile de pe -malurile Mării Negre, în număr
de şapte sute şapte zeci, se găseau în mâinile Genovezllor. Nu
mai cetătile de la Teres, Amasara, Sinope şi Trapezunt mai erau
sub �ominaţiunea împăratu}ui bizantin Constantin.
, Când sultanul Baiazid-Veli a cucerit prin Ghedic Ahmed Paşa
cetăţile Ciuffa şi Azovul, Genovezii au pierdut totul din basinui
Mării Negre şi cu învoirea sultanului au ·trecut Bosforul şi s'au
retras,ln insula Hios, unde au rămas până la domnia lui Stileiman
Han. De oarece mai târziu ei au nesocotit pacea şi' au făcut pri
zonieri pe nişte hagii musulmani, Suleiman-Han au trimi-s contra
lor pe Cogea-PUi!le-Paşa cu o sută şapre zeci de corăbii de răz
boiu, cari au ancorat ia Ceştfle. Atunci conducătorii Genovezilor
s'au prezentat lui Pilale Paşa cu daruri ; acesta i-a· legat şi
a cerut predarea cetăţii Hios... După o consfătuire, Geno
vezii au predat insula împreună cu gebhanaua şi tot tezaurul
. şi s'atr retras în insula Rodos, care era sub dominatiunea insulei
Malta. După căderea cetăţii Hios, regele acestei insule a primit
religia musulmană şi a cerut voe sultanului să se ducă la Chius
tengea ca să scoată din · pământ ·averea pe· care a îngropat-o
bunicul lui când a fugit la Chiuffa.
Sultanul îl numi ca.pugi-başa 2) imperial şi-l trimise la Chius
tengea cu trei sute supuşi. El a făcut săpături. în cetate şi a
găsit şapte ·chiupuri 3) pline cu aur, multe mii de arme şi pietre
/

1) Constanţa.
�) Capugi başa =prim portar.
3) Chiup= oală mare d') pământ ars.
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scumpe, zefire şi briliante. Cu aceste bogăţii Suleiman a făcut
geamiile <<Şehzade,. .Şi «Suleimanie» 1) iar cu restul a împrumutat
Chiustengea.
·
'
.
·
De oarece Chiustengea este situată la malul mării, ea nu· e
prea bogată şi frumoasă, căci d? multe ori a fost atacată, rui
nată şi pârjolită de Cazaci. - Chiustengea este caza de o sută
cincizeci de accele, la Marea Neagră, pe11din te de Cerna-Vodă,
vialetul Silistrei. Dela nahie cadiul primeşte anual trei pungi•.
ln total are pânăla o sută cincizeci de case acoperite cu olane
şi scânduri subţiri, o mahala, o geamie mică.dar frumoasă, chiar
lângă pod, un han, patru zeci până la cincizeci de magazii, se
mănând cu hanurile, aşezate lângă port şi câteva prăvălii. Altă
clădfre nu este. ln vechime necredincîoşii, de teama _stăpânito
rulut Constantinopolului, precum şi tn urma deselor atacuri tă
tăreşti, au săpat un-val!) mare dela Chiustengea până la Cerna, Vodă şi au leg.at Dunărea cu Carahqrmanul. Cu modul acesta ce
tăţile Babadag, Tulcea precum şi localitatea «Beştepe» au fost
transformate tntr'o· insulă. Şi acum pe drumul de· lânză val se
văd urme de clădiri şi cetăţi.
Clădirile satelo r de pe aci au fost făcute din pietrele acestui
val. In vechime portul Chiustengea a fost marei şi acuţna sunt
urme de clădiri. In ,decursul timpurilor el s'a umplut cu· pă
mânt şi nisip, aşa că. este expus valurilor mării. Câte odată aci
se cufundă multe corăqii.
De aci am plecat spre nord si am ajuns într'un sat tătă
resc compus din două sute case �u ·geamie şi mescid. De aci
mergând spre nord, am ajuns în cetatea Caraharman.
1

�etatea Carahar·man

Această localitate bogată dela natură şi plăcută ca climă, şi�a
primit numele dela armanul sfântului Sarâ-Saltâc-Bei. ln vechime
Caraharmanul a fost port. Şi aceste locuri au fost cucerite de
Baiazid llderim care. fndată ee le-a primit din mâinile Geno
vezilor, a dărâmat cetatea_ de aci până la pământ. Mai târziu
se ivi nevoia de· a apăra aceste părţi de atacurile Cazacilor şi
I) Ambele

în

Constantinopole.

2) V al cu înţelesul de canal. O confuzie între valurile romane şi

canalul ce lega bălţile Carasu_· cu Dunărea, dar care · nu fu săpat nici
când până ta mare. - N. R.
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cţe .a�eia Sultan Murad al IV-a a trimis aci pe amiralul Regeb
Pq1a cu Jto·tţl imperială. După ce s'a luat părerea aianilor vila
eJului, chiar în aceiaşi seara o armată numeroasă şi mii de lu
crători şi zidari au ridicat în trei luni cetatea, înzestrând-o cu
toate munijii!e necesare. Pentru apărarea acestei cetăţi a ră
mas ·un COIŢlandant cu trţi sute de oameni ·ca garnizoană. Au
fost aşezate şi şapte tunuri de tipul «balemez• 1). După aceia
cheile cetătei precum şi acelea ale geamiei lui Murad 'al IV, aşe
zată înăuntn;, au fost trimise sultanului. Şi acuma această cetate
e frumqasă şi locuitorii sunt mulţumiţi. Cetatea propriu zisa e
frumoasă, de piatră, fn forniă, de patrat şi e situată la malul
mării, la braţul Dunărei, · pe un şes verde. lntreaga ei circom. ferenţă e de o mie paşi. lnăuntru are numai douăzeci de case.
Cetatea ntt are val pentrucă e chiar pe malul mării').
· ·caraharmanul este nallie_ din cazaua Babadagului, eialetul
Sillstrei. O administrează naibui 3). Are până la trei sute de case
acoperite cu olane şi scânduri subţiri; o geamie lângă ·port şi
şaptezeci până la optezeci de hanuri negustoreşti; pline cu to-t
felul de mărfuri. Decând s'a făcut ac'eastă cetate, -aci şi la Ba
, badag nu se mai ivesc Cazaci. Apă beau din Dunăre şi clima e grea.
Din cele cinci braJe ale Dunărei, unul e al Caraharmanului,
care e cel mai mic. Se presupune că e un canal · artificial făcut
sub. dominaţiunea creştinilor i).
De aci am plecat iar spre nord şi am ajun·s în satul Ci
crqcci, care e bogat şi se compune din o sută case cu geamie
şi cu zaimlic. Aci se fac pepeni galbeni foarte buni şi gustoşi.
De aci am plecat iar spre nord şi am ajuns în marele oraş Babadag.
Descrierea oraşului Babadag

Oraşul e numit Babadag de oa-rece aci e înmormântat Sfân
tul Saltâc-Bei 5). Babad�gul a fost cucerit de Baiazid-Ilderim şi
mai târziu de Baiazid-Veli, care la_ proclamat vacuf al lui Saltâc
Bei. Cetatea i-a fost dărâmată. Dese ori• veneau aci Cazacii
I)
2)
3)
4)
nărei în
5)

.

-

.

Ba Iernez= de calibru mare.
După aceste indicaţii, pare a fi cetatea Histria. - N. R.
Naib = judecător.
E vorba de gârla Dunavăţului, care aduce apele dulci ale Du
Iacul·�azim.- N. R.
De obicei sf.inţii turci poartă numel� de „Baba•.
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cu bărci de Dunăre prin localitatea Enisala şi atacau Baba
dagul. Odată au fost luati. prizonieri şi de atunci au pierit.
Când Murad IV-a află despre aceste incursii ;ile Cai;acilor,
ordonă lui Cogea-Chinan-Paşa să ridice pe un loc portivit şi
• înalt o întărire pentru Babadag. Ordinul sultanului era însoţit şi
de ameninţarea că-i va tăia capul, dacă nu va face cele nece
sare. Atunci Chinan-Paşa a ptis bazele unei frumoase cetăţi în
partea estică a oraşului, lângă vii, pe un deal înalt. Mai târziu
însă Chinan Paşa a fost destituit şi cetatea a rămas neterminată
şi fără garnizoană. Stăpânul nostru Metec Ahmed Paşa îşi puse
în gând să termine el cetafea şi pentru acest scop trimise un
r�port sultanului. Dar fu şi el destituit şi ţinutul Uzi-Eialet fu
încredinţat lui Siiauş Paşa. Melec Ahmed
Paşa primi tinutul
.
.
Rumeliei.
Babadagul este «has" 1) de paşă şi voivodalâc în Uzi-Eialet
Administraţia e bună şi are veniţ _ o sută patru pungi. Cazaua
este �erifană cu «paia» de trei sute accele. A fost însă con
cedata mollalefor pentru cinci sute accele. ·Are şeapte <<naivi de
nahie». Satele Babadagului su,;it în număr de o sută, dintre care
notez numai pe acelea prin care am trecut, ca să căutăm pro
ducte. Ele sun ţ: Herghelegi, Siubiulilias, Chiuciuc-Sarâ, Doilic,
Sapangea, Agighiol, Sarâ-Nasuh, Cara-Habil, Ahmed-Facâ,· Tatar
Ciamurli, Tereselnic, Nalbant, Căzâl-Hisar, Camber, Armutlii, Carea
Baş-chiupriu, Bahsaiş, Hinelii, Atmagea, Ciucurlu-ova, Caialâ- dere, Eschi-baba, Oigtai-de-sus, Oigtai-de-jos, Oargalâcul de-sus,
Demlicu-de-jos, Deli-Ali, Sinelii, Liutfi�Bei, Tiurc- Ciamurlii, Aia
clâ-Bei; Arnautlii, Hagi-1 vaz, Câzâldja-Veli, Casămgea; Caci�.mac, ·
Eschi Cugi-Bei, Uzun-lnehan, Tarac-Sofu, Culeli, 'Ohev'f1er!ii,
Chirecilic, Ciuncari. Caragic-chioi. orăşelul Esteru-mare/Pa�arlii,
Bilial-câşla, Dana-hagi, orăşelul Cl:!ra-Muratlii, Chiu�te,qj,, .,C�ratai, Durhanlar, Hogea-Ali, Cara-cuiunlu, Cicrâcci, Şeih7'Aman,
Aşa-Taş-agâl, Incarâ, Taş-agâl, (Taş-agâl de jos şi de sus), Ar
nautlii, Mustati-fazân, Carahatman-cale, Sultan, Carapilitlii, Invagi
Abdul- bari, Techeri verdi, �ogelac, Aidân, Sarâchioi, Caranasuh,
Casaplii,. Dinghengiu,. Sofulafi, Oani :- Bttgeal şi Caraman-Eni
sala-cale.
'

.

'

-

'

.!.

'

,.., I� I

1) Has =:a venit part,icular al Sultanului, sau cedat de acesta· vreunui vizir, sau altcuiva.
1

'
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Cetatea dela Enisala e înaltă şi e situată pe o colină pie
troasă, însă în ea trtiesc numai ciobani. A fost cucerită de către
Baiazid-Veli-Han. Din aceste sate cadiul îşi aduce zece pungi.
Unul din conducătorti Babadagului e şi muteveliul vacufului
«Baba-Sultan,.. In acest oraş există cadiul spahiilor, serdar eni
ceresc, şeih-ul-islam, nacâb 1) şerifan, muhteslb şi chehaia co
munal. In Babadag sunt trei mii de clădiri cu un etaj, seraiuri
înalte cu două etaje şi alte case.
·Geamiile

Ele sunt, «Ulu geamia» care e alipită de techeaua lui Sal
tâc-Sultan-Baba, A fost construită de Baiazid-Veli, care a cu
cerit acesţe ţinuturi. 'Pe urmă vin:� geamia «Ali Paşa» situată
înăuntrul târgului; mica geamie «Defterdar-Derviş-Paşa», care
t! înăuntru, în mahala, şi multe mescide l Sunt trei seminare,
douăzeci' de şcoli prim·are, opt ţianuri şi trei băi, dintre cari cea
mai niare e aceia a lui Baiazid-Veli. Deasemenea şi baia Iu_i AH
Paşa din târg este frumoasă. Afară de acestea alte vre-o şeapte
zeci de băi particulare. Sunt trei sute nouăzeci- de prăvălii, însă
«bezlsten» nu există. Cele mai multe prăvtilii sunt latineşti şi în
ele se vând stofe, şi prăvălii de arcuri şi săgeţi. Are opt cafe
nele, tăbăcării, şi unsprezece techele. Cele mai bogate dintre ele
sunt ale Sfântului Saltâc-Bei, Mehmed-Buhari şi a lui Uzun
imam. Produsele mai cunoscute sunt: strugurii, pânea albă, lap
tele acru şi mustul, pe care-l beau Tătarii şi care e ·renumit 3).
1) Nacâb = reprezentant al şerifilor cari' trăiesc în Meca.
2) Meşcid = câsă de rugăciuni, în care nu se oficiază Vinerea.
3) Din „Ulu-Oeamia", ruinată până la pământ, nu se mai văd decât
urmele zidurilor. Schitul sau „techeaua" lui Sarâ•Saltuc-Baba există şi
azi alături de ruinele geamici. Are înfăţişarea unei căsuţe cu ziduri de
piatril, având intrarea spre răsărit şi în loc de uşă un grilaj, lnăuntru, în
mijloc, se vede o ladă mare de lemn, avâr.d forma lăzilor pe care le-pun
Evreii pe morminte; iar sub ea este mormântul. La stânga ·intrării se află
o rogojină, unde credincioşii turci îşi fac rugăciunile. Nu se află nici · o
inscripţie ln „techea",
Despre modul cum a fost găsit mormântul, există printre Turci ur
mătoarea legendă: Trăia odată prin pădurile Babadagului un cioban, numit
Coium·Baba, Tatăl oilor. El lşi păştea turmele prin valea unde se află astăzi oraşul. El a observat că,_de câte ori treceau oile lui pe lângă uq loc,
ce păre� a fi mormânt, se despărţiau şi-l ocoliau. Şi, cum între turci este
credinţa că oile nu calcă niciodată un loc sfânt; el a dedus,că acolo tre-
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La sfârşitul Junei Zilhige, anul 1062' (=.165?), Melec
Ahmed Paşa a fost destituit şi i se încredinţă vilaetut Rumeliei.
Siiauş-Paşa, destituit din Rumelia, s'a adus în Uzi-Eialet.'
buie să fie mormâutul lui Sarâ-Saltuc-Baba, care fusese · ucis într'un răz
boiu. Coium-Baba wurind, ar fi fost în gropat pe vârful dealului dela sud
de oraş; şi care poartă şi azi numele lui. Acest mormânt se vede şi azi,
însă despre el există şi o altă legendă decât cea de "!ai. sus.
Geamia iui Gazi-Ali-Paşa este singura care a rămas în tot oraşul.
Lângă ea se află şi „techeaua• în care a fost înmormântat fondatorul ei
Pe o piatră fixată în perete se vede scris turceşte: Fondatorul şi dona
torul geam�ei Gazi-Ali-Paşa, înmormântat în anul 1029 moh.� 1690 Chr.•
·,, Această inscripţie s'a pus de către George Diamandl, deputat român, în
anul 1910".
•
Testamentul lui Gar.i-Ali-Paşa s'a făcut în anul 1019 la Rumeli Cadi
Asker, lahia. Zekeria şi după 'acest testament satul Herghele-Siubiulilias,
împreună cu toate viile, pădurile, grădinile, păşunile, terenul de cultură
şi apele, sunt donate geamiei fondate de el, cu condiţia ca aceste avuturi
să se administreze în folosul geamiei pe veci de către epitropie (mute
veli), care răn.âne o instituţie ereditară. Muteveliul de azi e descendent
dintr'o veche familie de mutevelii, recunoscută de mai mulţi sultani prin
firmane. Ultimul firman datează dela Sultan Azis, predecesorul lui �ultan
Abdul-Hamid.
ln faţa geamiei lui Gazi Paşa se află o ruină, ce a fost pe vremuri

,,Semi11ariul Gazi-Ali-Paşa•,

Baia lui B.aiazid Veli e azi în ruină. Se află lângă techeaua lui Sarâ
Saltuc-Baba. Acoperişul abia se mai ţine pe pereţii năruiţi de timpuri,
însă şi acesta numai pe o mică parte, restul fiind dărâmat.
Din cetatea începută de Cogea-Chinan-Paşa, n'au rămas decât câ
teva urme în apropiere de viile de lângă lac. Oamenii bătrâni îşi amin
tesc că zidurile se vedeă mai_ bine acum câteva decenii.
Cea mai mare parte din satele enumărate mai sus de Evliia Celebi
r
există şi .azi cu aceleaşi nume, sau puţin schimbat!'). Altele au dispărut de
curând şi bătrânii îşi amintesc de ele. Jar altele sunt _uitate cu desăvâr
!aire. Aşă, Herghelegi eră lângă Zebilul de azi, numit pe atunci Siubiu
lilias. Satul Ahmed-Facâ ar fi existat între satele Cong,!lz,, Zebil, Sarâ�
chioi şi Sabangia. Azi locul unde a fost acest sat se num�şte la, fel şi sa
' mai văd acolo şi fântâni. Câzâl-Hisar (Cetatea-Fetii) se numia- comuna
Slava-Rusă de azi. Urmele cetăţii se văd şi azi. Hagi lvqz a existat între
satele Potur şi Hamamgia. ·Azi, în locul lui, e un izvor cu apă foarte bună
Aid in a existat între Sariurt şi lmam-Cişme. Taraf-Sofu este Toxof de
azi. Orăşelul Esterul mare eră pe locul sa-t'ului Ester. Dana-hagi, mai
târziu Dana-chioi, azi se numc:şte Carol I'. (jud. Constanta). Taş-agâl d e
sus şi de jos era· pe unde e azi · ,, podul Taş-aul M ;
Cercetări arheologice ·1a n Cetatea Petei�, la Heraclea şi la Coium
Baba, ar da la lumină unele Jucrui surprinzătoare.
O. I. C.
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El.ECAREA NOASTRĂ DIN BABADAG SPRE EIALETUL
RUMELIEI, LA SFARSITUL
LUNEI ZILHIDJE, ANUL 1062
,
Dela Babadag am plecat spre sud (probabil vest) şi am
venit în satul /ai/a şi deacolo în satul lnchan-Ceşme, în care
este un izlaz mare. De acl am pornit înainte şi am ajuns în oră
şelul Astrabad.
Descrierea oră,elului Astrabad

El, e «has» al capugiiior ieniceri ai curţii, ca venit fix, şi
se găseşte îu «nahia• Babadagului, Uzi-�ialet. Admnistraţia se
află în mâinile agăi ienicerilor. Are subaşă şi chehaie comunal.
Clădirile sunt la poalele unui deal. Are grădini şi v{i şi 1500
case frumoase cu olane şi scânduri subţiri. Musulmani sunt pu
ţini aci. Dţasemenea are hanuri, cârciumi, bragagerii şi multe
biserici. Locuitorii au adus daruri paşei şi au primit dela el diferite cadouri.
De acl am pornit iarăşi spre sud. Arn trecut prin sate bo
gate şi înfloritoare şi am ajuns în orăşelul Cara-Murat/i.i.

-

Orăşelul Cara-Muratlii.

Este un orăşel musulman de vre-o mie de case, într'un şes
întins din «nahia» _Babadagului. Are u geamie acoperită cu scân
duri su!Jtiri, două hanuri, zece prăvălii şi trei şcoli primare. Toţi
locuitori sunt- Tătari.'
De aci am pornit iarăşi spre sud şi am ajuns în orăşelul
Cara-su.
.Orăşelul _Cara-su (Megidia).

D�?.crtec�. această localitate e situată în interiorul Dobrogei,
deacea e, ljpsită de apă. ln fiecare an însă, la revărsarea Du
nării, se formează lacuri cu apă neagră, de unde. şi orăşelul îşi
trage numele. ln vechime acest loc a fost superb şi se alegea
pentru vâriătoar-e. Fiul lui Baiazid Ilderim, Musa Celebi, după
un atac nocturn,_ a cucerit oraşul şi ;i dărâ"mat unele părti din
el. Mai târziu 1-a reparat Baiazid-Veli. Oraşul este despărţit_ din
<<hasula · împărătesc al vizriilor din Uzi-Eialet. Ca, gu,\[ernatori
sunt : un reprezentant a.I paşei şi un voevod. El guvernează cu
o sută de supuşi, adunând şeapte pungi pentru paşa şi patru
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pentru el. Cazaua e cu <<pata„ de 300 de accehi, Cadiul pri:
meşte şeapte -p ungi. Are chehaie, spahii, «baid,ar>> (= comandant)
eniceresc şi muhtesib. Se compune din trei mabalale· cu 1000
case acoperite cu olane şi cu scânduri. Deoarece aci e Dobrogea,
grânele sunt din befşug. Iarna e geroasă. Apa pentru oraş vine
din canalul Dunării. Are o geamie mică dar frumoasă, un han,
o baie, şapte şcoli pl:imare, şapte depozite de apă, două . cafe
nele, două prăvălii cu văpsele şi alte vre-o 40 - 50 prăvălii. Fe
meile cântăreţe se numesc aci <<ghivendii,.. Ele sunt multe; umblă
din casă în casă şi c_ântă. Aceaste nu se socoteşte ca ruşine. Toţi
«aianii>> (= boerii) au pomit,-o 'pe' dragoste, ia'r judecătorul şe
riian şi comandantul militar nu sunt în stare să, înlăture acest
rău, din cauză că poporul nu permite. ;\ceste femei publice au
ruinat mii ds căsnicii, le-au adus la cerşitorie pe femeile 011este
şi apot le-au făcut servitoarele lor:.
De· aci am pornit iarăşi spre sud şi am ajuns în satul mu
sulman Biulbiulii şi de acolo în satu! Furnagic, care e dease
menea musulman. Deacolo ne-ain dus în satul Diughengilar, care
e mqstilma n, în «nahia». Cerna-Vodei şi dţaci, în Ciardaclii şi
r;asaplii din ţinutul Pazargic.ului.

Descrierea oratului Dar-gazian (oraşul învingătorilor), aciecă
a cetăţii Silistra, ac·est zid apărător al _religiei musulmane.
/

Mai întâi <!. fost ocupată de Baiazid · llderim în anul- 7.94 ,
(1392). ln nomenclatură această cetate puternică se numeşte „oraş
valah", însă toti învăţaţii îi spun «Dar-gazian», · zid apărător al
religiei, căci dacă .cetăţile Silistrei şi Rusciucului n'ar forma ca

un zid puternic spre Dunăre, apoi, când aceasta îngheaţă, ne
credincioşii Valahi şi Moldoveni ar putea în două zile să ajungă
la Andrianopol şi să-l atace fără vesfe. Doamne, fereşte aceste
cetăţi de primejdie în veci!· După legile lui Suleiman-Han, Si

listra este oraş de rezistenţă al lui Uzi-eialet- N'are însă deiter
dar al hamalei (= administrator financiar), defte·rdar al timarelor
şef al arhivei, arhivar şi chehaie, şef şi secretar al ceauşilor,
deoarece mai târziu a fost despărţită de-Rumelia şi transformată
în «eialet>>. Acest «eialet>> are opt sangeacuri : Nkopol, Lozen
grad, Vidin, Bender, �kkerman, Uzi-sangeac, Câlbudan şi Si
listra, care este reşedinta paşei. Mai• sunt două sangeacuri care
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se stăpânesc cu <<ilti:iam» (-= arendă) ; ele sunt Valah ia şi Mol„
dova. Deoarece aci trăesc necredincioşi, Principii acestor două
sangeacuri plătesc în iiecare an imperiului turcesc câte 1000
pungi de Rumelia. In fiecare an ei singuri îşi desemnează func
ţiunile.
Când se ridică vre-o răscoală, ţinuturile lor se ruinează şi
se produce măcel general. Deoarece Valahia şi Moldova sunt cu
«iltizam», deaceea acolo nu există «timara'» şi «zai1_11lâc».
In timp de războiu însă Valahia şi Moldova iau parte, în
preună cu Paşa Sitistrei, aducând câte 3000 de, soldaţi, cari se
întrebuinţează pentru reparaţiunile cetăţilor, pentru curăţirea va
lurilor şi aducerea pământului în cetăţi şi pentru fixarea tunurilor.

GORAN I. CIALICOfF
(Din «Dobrogea j11nti• anul VIII (fStZ--i8),

\.
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CRONICA
ţ Ioan Bogdan, mult regretatul profesor universitar şi cel mar
mare slavis! al nostru, mort la 1 Iunie 1919, a avut strânse legături
ştiinţifice cu Dobrogea._ 1n cursul n�obositelor lui cerceţări pentru a
descoperi texte slav.e referitoare la trecutu} poporului nostru, a avut
prilejul să găsească la_ Tulcea manuscrisul celei mai v�chi cronice·
mo.ldoveneşti şcrisă în limba slavă, cronică pe care el a numit-o
<<letopiseţul dela Bistriţa>>, fiindcă presupunea că a fost scrisă în
. mânăstirea Bistriţa, din judeţul Neamţu.
· Valoarea acestei cronict pentru intoriografia noastră este ne
preţuită, iar faptul c! a fost descoperită în Dobrogea a legat sufle
1
teşte pe neîntrecutul savant pentru tot timpul vieţii sale de această
parte � ţării. Cât de .mare i-a fost durerea când oştile duşmane
au ocupat Dobrogea şi când prin -fratatul dela B�cureşti ea a rămas
în stăpânirea străinului, numai cine ii cunoştea bine, şi-a putut da
• seama. Şi dacă atunci când a închis ochii pentru totdeauna, Dobrogea
, 11u rein_trase incă cu totul în stăpânirea noastră, el a avut cel puţin
mulţumirea să simtă că revenirea ei la ţar'a mumă nu este decât o
chestie de scurt timp.
Podul dela Topr.ak-kopril (jud. Tulcea). Primim următoarei�
rânduri din parfea d-lui Colonel Ionescu Dobrogeanu, un bun cunos..
cător al Dobrogii:
· Timpul, care şterge toate, poate va şterge şi inscripţia dela-.
podul Toprak-kopril, de lângă Babadag. Pe şoseaua�ce vine dela
Babadag, la 30 km.
departe de Tulcea 1 în punctul numit Toprak•
�
koprii, adică Podul-de-pământ, este un pod construit în piatră de pe
vremea dominaţiunei otomane în Dobrogea .

.,.
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Este at doilea pod ce ne-a rămas dela Turci, primul fiind podul
lui Said-P aşa dela Megidia.
La capul despre Tulcea al podului ce ne interesează, stă ins
cripţia;

-

LE PONT
TOPRAC-KUPRU
K0NSTRUff PAR
V: SANFT

1.

' C ':

Podul este întreţinut în foarte proastă stare şi, de se va con
. tinua. aceasta, desigur că' în curând inscripţia va dispărea.
Scriu aceasta pentru cunoştil'lţa urmaş-ilor noştri.

'

Noi informatiuni
despre C. Petrescu, directorul şcoalei
'
românesti din Silistra. La notiţile publicate de· mine în numărul
0

trecut a( Arhivei Dobrogei, asupra cele'i dintâi cărţi româneşti pu·
alicată în Silistra, adaug următoarele ştiri ce le-am cules ulterior
de!� d. !'L Oroc-Barcian, fostul director al gimnaziului din Giu�giu
şi care era înrudit cu C. fetrescu, autorul acelei
cărţi.
_
C: Petrescu înlocuise în postul. de institutor şi director al şcoalei
<lin Silistra pe tatăl său, deci şcoala era mai veche. După al_ipirea
Dobrogei în urll'!a răztioiului din 1877/78, Bulgarii 'liberaţi prin aju..:
torul armatelor noastre, des.fiinţ'ară şcoala românească din Silistra şi
• Petrescu sr refugiă la Constanţa, unde se îndeletnicia cu avocatura.
Cunoscând bine limba turcă, luă asupra-şi· chestiunile de lichidare o.ale
proprietarilor turci sub noul regim. A �urit pe la 1880. N. Cartojan.
,

·,

\
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V. Pârvan, Histria IV. t11scripţii găsite în 1914 şi 1915,
[Anal, Acad. Rom., secţia istorică, XXXVIII (l.916)]. După reuşitele
săpături întreprinse timp de 4 ani în cetatea dela Pantelimonui· de
sus (vechiul· U[rnetmn) din jud. Constanţa,� despre care am vorbit
în revista noastră, voi. I p. r 5-+ --1... savantul arheolog, el. V. Pârvan,
a atacat în anul I 9 I 4 măreţele ruine ale celei. mai vechi colonii gre
ceşţi din Dobrogea;. lstros s,.li1 Histrz·a, de pe malul lacului Sinoe,
în apropiere de satul Caranasuf, jud. Tulcea. Toţi cei ce au putut
,să cunoas<;:ă unele din obiecte.le antice, - c::e- • s'au găsit întâmplător în
. -această localitate, eraµ siguri că. săpăturile sistematice vor da rezul
tate strălucite, şi în realitate, îneă în prima parte a campaniei d-lui
Pârvan s'au descoperit, între altele, o serie de teracote vechi gre
„
ceşti, de cea mai mare valoare. arheologică şi artistică.
:::n lucrarea ce o · prezintă publicului asupra săpăturilor în
treprinse, şi întrerupte din cauza războiului, autorii! studiază numai
inscripţiile, rămânând ca celelalte antichităţi să fie publicate în .alte
memorii, - cari sunt în curs _de pregătire.
Petrele cu inscripţii găsite la Histria au fost toate scoasP. din
zidurile cetăţii sau, ale altor clădiri, căci ele au servit ca materiale
de construcţie în epocele mai ,noi când cetatea a fost restauratăi Din
_st�diul lo.r rezultă un mare număr de cunoştinţe referitoare, la istqria
oraşului şi a provinciei Scythia minor, din cari vom menţiona ad
-.
numai
câteva mai importante.
·
In primul rând inscripţiile au permis d-lui. Pârvan să fixeze cu
o ,precizie destul de mare hotarele teritoriului istrian în timpul im
periului roman (cam pe la 100 d. Cr.) La nord-est acest teritoriu
mergea până la gura Peuce a .Dunării (gura sf. Gheorpehe:-Dunavăţ),
, iar la nord până la lacul Halmyrz·s (Razim ), unde se întâlnia cu· ho
tarul ScJ,tului Argamum. De. aci o lua spre vest până la cota 106,
'de· unde se urca spre nord-est până la coniluenţa pâraelm- Poturi
(Picuseulus) şi Jiagiavat'-(Gabranus);-urma apoi. valea acestuia din
· urmă până la izvor, de unde trecea în valea pârâului Beidaut (Sanpaeus)
' la confluenţa
• şi de aci în valea pârâului Suf!aru (Tm-giculus) până
cu pârîul Casimcea (Calabaeus), de unde urma c1,1rsul acestnia până
al Mare.
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âllă parte s'a constatat privilegiile ce le obţinuseră Istrian(i
ela tJ.Dpliraţii romani, începând cu Claudius şi pânăla Traian.
A�f'ea constau în scutirea de vamă în lacul Halmyris şi în braţul
Peuce, atât pentru comerţul cu peşte, cât şi pentru exploatarea pă
durilor, mai ales de pini, ce se găsiau atunci în Deltă. Pinii se
întrebuinţau la facerea faclelor �. exploatarea lor aci o cunoaştem
încă din anul 44 d. Cr. Vama de care erau scutiţi Istrianii se numia
_portorium Halmyridis et Peuci şi făce,\ parte din vama ţărmului
Traciei: portorium ripae Tltraciae,
Inscripţiile ne descoper şi trei guvernatori ai Moesiei, până
acum necunoscuţi : Aemiliamts, Pomponius Pius şi Tullius Ceminus,
a căror activitate cade între. anii 50 - 54 d. Cr. ; ele ne mai dau
informaţii noi asupra altor guvernatori cunoscuţi : Flavius Sabinus
{dela 43 - 49) şi Plautus Aelianus (52 - 53).
O listă de senatori - album senatorimn - săpată pe o stelă de
marmură, ne informează riespre reorganizarea senat!]lui orăşenesc
(probabil sub Adrian) şi despre existenţa de arhivari, cari păstrau
actele scirse ale senatului.
Această stelă ne tace cunoscut şi obiceiul de a se sărbătqri
Rosaliile (Rosatia), sărbătoarea morţilor, şi ne arată că cu acest prilej
se încununau cu flori de trandafir statuele zeilor şi ale împăraţilor,
şi se citau în adunarea festivă a poporului numele binefăcătorilor
oraşului.
Dintr'o inscriptie mai veche - de prin veacul IV în d. Chr. - se constată .că cultuÎ zPului Apolon latros eni. încă din primele tim
' puri intro�us în Histria, după. cum ştim că exista şi în celelalte
oraşe pontice.

Emmanuel de Martonne: La Dobroudja, Paris, 1918. Eru
ditul geograf francez care de multă .vreme studiază ţara, noastră, a
fost numit consilier technic al Franţei la Congresul de pace din
Versailles, şi în această calitate i s'a dat şi însărcinarea de a face un
. raport . asupra cbestiunei Dob1ogei. Se ştie c� Bulgarii şi anumite
puteri cari susţineau cauza bulgărească la conferinţa păcii, au făcut
·O propagandă foarte activă pentru a li se ceda, dacă nu toată Dobro
gea, măcar Cadrilaterul, şi cercurile pretinse bine informate, din
Franţa şi din Anglia, erau în mare parte convinse, că atât la 1878
cât şi la 1913 s'a făcut Bulgarilor nedreptate şi că această nedrep
tate este cauza principală a urei lor contra noastră şi a neputinţei
de a se stabili o pace durabilă în Balcani.
·
D-l de Martonne priveşte s:hestiunea cu totul obiectiv şi studiind Dobrogea din punct de vedere geografic, istoric, etnografic,
economic şi strategic, 1asă ,ca faptele şi cifrele să vorbească..
Din punct de vedere geografic - zice d-sa - Dobrogea nu
ţine nici de România, nici de Bulgaria. Todeauna a fost geografi
•ceşte o ţară deosebită: în antichitate Scythia minor, în evul mediu
r
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Beidzan, cum îi zice Edrisi, sau Dobrogea cum a fost numit'ă după
«aventurierul,. Dobrotici.
Istoriceşte însă n'a fost niciodată bulgărească. Au spus-_o însuşi
istoricii bulgari Miletici şi Kalukoski. Nipiun monument istoric, nici
chiar monete, în număr mai mare, n'au lăsat Bulgarii aci.
Cât priveşte etnografia recensămintele ruseşti şi româneşti din
1878 şi 1879 arată pen_tru judeţul Tulcea o majoritate românească.
iar pentru judeţul Constanţa recensământul. din 1880 dă o majoritate
turc.o-tătară. Dar imediat după ei vin Românii cu 23 °Io şi numai apoi
Bulgarii cu I ';t' °lo. <<ln definitiv ţara ce a fost dată României de către
Congresul din Berlin era turco-tătară în sud şi sud-est ; bulgară şi
rusă în nord-est ; românească dealungul. Dunării. După Turci şi Tătari
elementul dominant nu erau Bulgarii, ci Românii» ,(p. '8).
După recensământul din 1911 Românii formau 55 °Io din popu
laţie. Pe câtă vreme numărul Bulgarilor s'a dublat după 1880, al
Românilor s'a împătrit.
Această creştere însemnată a populaţiei româneşti se datoreşte
de oparte procentului foarte mare al naşterilor (5 °Io) şi foarte redus al
· morţilor ; de altă parte imigrării. Această imigrare s'a produs în
două rânduri: îndată dnpă anexare, între anii. 1�80-1885, şi în
urma noilor distribuţii de pământ dela 1895--1900. Primul contin•
gent de colonişti a fost de vreo 30.000; al doilea de vreo 20-25.000.
Acest atlux nu este fenomen izolat, nici nou, E o continuare a
. marei mişcări de_ coborîre spre şes şi corespunde tendinţei ireiistibile
a rasei româneşti, de a se răspandi din colinele subcarpatine şi din
Transilvania, şi unele şi ceialaltă suprapopulate, spre plaiurile şi
1esurile roditoare ale Dunării. Incă dela anexare s'a putut vedea cum
Dobrogea, aproape deşartă, s'a umplut de sate româneşti. Ele s'au.
stabilit la început lângă satele tătăreşti, cari indicau punctele cu
izvoare de apă, apoi dublându-se ca număr1 au început să formeze
noi centre. Colinele dela nordul provinciei, unde dominau Bulgarii,
au fost şi ele populate de sate romaneşti. Dacă Dobrogea n 'a fost
niciodată un pământ bulgăresc, în1 schimb tinde în mod natzwal să
-devină părnânt românesc, - zice d. de Martonne· (p. 9).
Automl aminteşte munca uriaşă depusă de ,Români pentru ridi
carea economică şi culturală a Dobrogei şi încheie : <<România are
dreptul de a ţi mândră de progresul realizat în Dobrogea. Dintr'o
ţară mizerabilă, în mare parte turco-tătară, ea a făcut o ţară pros
peră. unde majoritatea românească este destinată să devină tot mai
mare" (p. 12).
Din punct de v_edere strategic• <<posesiunea Dobr(?gei este nece
sară Puterii care vr;-ea să exerciteze o eghemonie necontestată în Bal
cani şi să domineze gurile Dunării. _ Pentru acest motiv Turcii au
încercat să se stabilească ad în mod solid, &ducând colonii şi gar
nisând cu cetăţi întărite munţii Babagagului şi ai Tuleii, cari dominau
balta şi vadurile. Prin platoul dobrog;an se trece uşor în câmpiile
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ar fi
dind România ar vrea să prezinte şi alte argumente
deciit cele de drept, i-ar fi uşor să arate că Dobrogea îi este mai
necesară e1 âecât Bulgariei. Fără ea Moldo-Valahia este lipsită de
orice debuşeu la mare şi amer.inţată, ca Serbia, de a fi absorţJită de
Yednii · _săi puternici,..
<<Războiul actual a dovedit în deajuns, că este aproape impo
sibil !" să se apere însăş_i Capitala României, Bucurţştii, contra unor
forţe importante ce ar înainta din Carpaţi, când o armată duşmană
stăpâneşte Dobrogea (p. 12-13).
In sJârşit Dobrogea are o importanţa economică deosebită nu
numai pentru România, dar şi pentru aliaţi. 1n acest scop autorul
citează din ziarele Taeglisc/1er Rundsclzau şi din Mtincl1e1�erJYeuesfe
Nachrichten (z9z7) nişte pasagii în care se _spune, că. Germama nu
urmăreşte numaidecât ocuparea teritorială a gurilor Dunării, ci
obiectivul ei precis este să menţină Dunărea dela Ratisbona pânăld
Brăila sub autoritatea ei şi a aliaţilor ei în aşa fel, încât nimeni să
nu poată tulbura pe viiitor comerţul german în Balcani.
Cât priveşte Comisiunea Europeană a Dunării ea urmă să he
înlocuită printr'o comisiune a statelor riverane, care să aibă nu numai
controlul braţelor Sulina şi Chilia, dar şi a gurii Oceacov.
Raportul d-lui de Martonne, însoţit de două anexe şi o hartă,
a avut o inlluenţă hotărâtoare asupra Conferinţ�i de pace. Şi dacă
Dobrogea a fost salvată, 9cestui prieten al Românilăr treJ,uie să-i
mulţumim în cea mai mare parte.
C. M.

/

/
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Volumul I din ,,Arhiva Dobrogei"
t
1916, cuprinde:

apărut in

Co11st. Moisil, Prefojă.
. Brătescu, Câteva consideraţiun i etn ogr.:1fice asupra Dobrogei.

Iancu-Vodă (baladă populară dobrogean ă).
Al. P. Arbore, Din etnografia Dobrogei: Aşezăr_ile Bulgarilor.
Copacius Junior, Importanţa strategică a Dobrogei.
C. Petrifopot, Câtev3 ţonsidcraţii generale asupra Dobrogei şi Deltei
Oun ări(.
Al. Postelnicu, Deposedările în Dobrogea.
Tulcednu, Descrieri de călătorii îa DobrJgea.
C. Brătescu, Folklor dob;ogean.
Const. Moisil, Numismatica Dobrogei.

ibliografie.
Volumul acesta se. poate procura dela ·repacţia revistei trimi•
ându-se prin mandat poştal suma de lei 10 pe adresa d lui Const.
ois'1, Str. Şerban-Vodă, 70 Bucureşti.
0
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SocJetăţii pontru cetcetarea fi ţtudie.reţ Dobro�e
Arbore Al,, Din· etnograJia Dobrogei : Aşezări!e Bulgarilor.
[Jrlîtescu C., Nume vechi ale Dobrog,ei: V,lahia lui Asan, Vlahia albă.
I?obroiea la 1444. LIM)ta dela Varna._
Moisil Co11st., N.umismatfca Qobrogei.
Roman 1.. Pr(ţprietatea imobiliară rurală ia Dobrogea.

Abonamentul la „Arhiva Dobrogei•. este de lei 20 pe an
fiese trimite prin mandat poştal d-lui �onst. Moisil, Bucur�şti„
Str. �rban.;. Vodă, 70 sau d-lui C. Brătescu, profesor la
1coala normară, F�nstanf!i. ·
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